Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 02/2010
ATA DA 1.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2010
Aos quatro dias do m…s de fevereiro de dois mil e dez (04/02/2010), ƒs vinte horas, na
Sala Nobre da C„mara Municipal de Bananal, sita ƒ Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a Primeira Sess†o Ordin‡ria desta
Segunda Sess†o Legislativa, Nonagˆsima Nona Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores: Antonio Carlos Ramos da Silva, †rika Tereza Coitinho Affonso, L‡cia Helena
Nader Gonˆalves, Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. Ausentes os
Vereadores (as) ‰lvaro Luiz Nogueira Ramos )1.€ SecretŠrio), Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz (2.€ SecretŠrio), Eliane Nogueira do Prado. A Presidente da Mesa convidou a
Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves para ocupar a 1.‹ Secretaria, e a Vereadora
†rika Tereza Coitinho Affonso, para ocupar a 2.‹ Secretaria. A ATA da sess‚o anterior foi
aprovada sem restriˆŒes. Ap•s a chamada, havendo n‡mero regimental, a Sra.
Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. Na seqŽ…ncia procedeu-se a
leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do Sr.
Prefeito Municipal: PROJETO DE LEI N.€ 032, DE 189 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE:
AUTORIZAO O EXEC UTIVO MUNICIPAL A CONTRIBUIR COM A APRECESP –
ASSOCIA•‘O DAS PREFEITURAS DE CIDADES EST’NCIAS DO ESTADO DE S‘O
PAULO E D‰ OUTRAS PROVID“NCIAS. Apresentados pelos Senhores (as) Vereadores
(as): VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD”): REQUERIMENTO
N.€ 001/10= requer da Secretaria de Neg•cios Jur•dicos da Prefeitura de S‚o Paulo,
informaˆŒes sobre Processo n.€ 10.613/05; REQUERIMENTO N.€ 002/10= requer do
Superintendente do DER/SP, c•pia do contrato 14.361-3 (Item 7.2); REQUERIMENTO N.€
003= requer do Dr. Hercules Anton, informaˆŒes sobre 3 processos; REQUERIMENTO
N.€ 004/10= requer da firma Macha Diesel – Auto Peˆas Ara‡jo e Siqueira Ltda,
informaˆŒes sobre serviˆos executados em ve•culos da Prefeitura Municipal de Bananal; VEREADOR VILMAR DA SILVA: REQUERIMENTO N.€ 005/10= requer do
Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, informaˆŒes
sobre a frota de ve•culos municipais e terceirizados; REQUERIMENTO N.€ 006/1= requer
da Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, informaˆŒes
sobre o recolhimento de encargos sociais em 2009; REQUERIMENTO N.€ 007/2001=
requer do Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais,
informaˆŒes com relaˆ‚o aos gastos de todas as atividades esportivas desenvolvidas
pela Secretaria Municipal de Esportes em 23009; - VEREADORA †RIKA TEREZA
COITINHO AFFONSO: REQUERIMENTO N.€ 008/10= requer do Excelent•ssimo Senhor
Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, informaˆŒes referentes ƒs inscriˆŒes no
Microempreendedor Individual (MEI); REQUERIMENTO N.€ 009/10= requer do
Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, que solicite do
Presidente do Centro ComunitŠrio Ayres de Ara‡jo Azevedo, relaˆ‚o dos funcionŠrios;
REQUERIMENTO N.€ 010/10= requer do Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David
Luiz Amaral de Morais, relaˆ‚o dos funcionŠrios em cargos de confianˆa da Prefeitura;
INDICA•‘O N.€ 001/10= solicita serviˆos de tapa-buracos na Vila Bom Jardim e Bairro
Cantagalo; MO•‘O N.€ 001/10= de Aplausos ƒ Ilmas Sras. Simone Rodrigues Andrade e
Ana Am•lia Tressoldi Casal, e ilmo. Sr. Luis Antonio Moura de Souza (Totonho da Vila)
pelo evento realizado no Centro Cultural Carlos Cheminand; - VEREADORA L–CIA
HELENA NADER GON•ALVES: REQUERIMENTO N.€ 011/10= requer do Excelent•ssimo
Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, cumprimento do C•digo de
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Posturas Municipal; REQUERIMENTO N.€ 012/10= requer do Excelent•ssimo Senhor
Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, em carŠter de urg…ncia, acesso aos
gastos programados para o carnaval 2010; MO•‘O N.€ 002/10= de de Aplausos ƒ Ilmas
Sras. Simone Rodrigues Andrade e Ana Am•lia Tressoldi Casal, e ilmo. Sr. Luis Antonio
Moura de Souza (Totonho da Vila) pelo evento realizado no Centro Cultural Carlos
Cheminand; MO•‘O N.€ 003/10= de Aplausos ao Ilmo. Sr. Jorge Luiz de Oliveira Coelho,
DD. Auxiliar Administrativo do Ag…ncia “Jo‚o InŠcio Empr•stimos” pelo •timo atendimento
para com os bananalenses; MO•‘O N.€ 004/10 de Pesar pelo falecimento da Sra. Judith
de Carvalho Lara; MO•‘O N.€ 005/10 de Pesar pelo falecimento da Sra. Marlene
Francisca de FŠtima Melo; MO•‘O N.€ 006/10 de Pesar pelo falecimento da Jovem Paulo
Magno Souza Costa; MO•‘O N.€ 007/10 de Pesar pelo falecimento da Sr. Rui Paim; VEREADORA HERCILIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: INDICA•‘O N.€ 002/10=
SOLICITA “Manutenˆ‚o de uma equipe de trabalhadores na Vila Bom Jardim para
execuˆ‚o de serviˆos de recuperaˆ‚o do calˆamento das ruas pavimentadas com blocos
e paralelep•pedos, que se encontram bastante irregulares; INDICA•‘O N.€ 003/10=
solicita “Implantaˆ‚o do projeto Agentes Mirins de Defesa Civil; INDICA•‘O N.€ 004/10=
solicita “Realizaˆ‚o de serviˆos de dragagem e limpeza do leito do Rio Bananal;
INDICA•‘O N.€ 005/10= solicita “Recapeamento da Rua S‚o Jos• e realizaˆ‚o de
serviˆos visando a urbanizaˆ‚o do Bairro Cantagalo; INDICA•‘O N.€ 006/10= solicita
“Estender p calˆamento da Rua Antonio Gavi‚o at• a Rua Manoel Ricardo da Fonseca;
INDICA•‘O N.€ 007/10= solicita “aquisiˆ‚o e instalaˆ‚o de academias da melhor idade
em bairros da cidade. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God™) , Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves, Vereadora
†rika Tereza Coitinho Affonso (aparteada pela Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves)
e Vereador Vilmar da Silva (aparteado pela Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves e
Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso). Quando da votaˆ‚o dos requerimentos
apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. Quando da discuss‚o das
moˆŒes apresentadas e sujeitas a deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso
da palavra a Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves. Quando da votaˆ‚o das moˆŒes
apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a
palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereadora
L‡cia Helena Nader Gonˆalves que comentou a demora de quarenta dias ƒ resposta de
requerimento de sua autoria com relaˆ‚o ƒ Secretaria da Sa‡de. A oradora falou tamb•m
de uma reportagem com relaˆ‚o ƒ Secretaria da Sa‡de, na TV Vanguarda, sobre a falta
de rem•dios e de m•dicos, sugerindo ainda uma auditoria na citada Secretaria e falou de
sua indignaˆ‚o pelas respostas evasivas do Chefe do Executivo ƒs proposiˆŒes dos
Vereadores. A Vereadora criticou o fato da RŠdio ComunitŠria n‚o transmitir as sessŒes
plenŠrias da C„mara Municipal, Por fim comentou sobre boatos de que o concurso
realizado pela ex-Prefeita seria cancelado, falando de sua preocupaˆ‚o com os
concursados aprovados e que jŠ est‚o trabalhando. Com a palavra a Vereadora †rika
Tereza Coitinho Affonso comentou suas indicaˆŒes apresentadas na presente sess‚o e
tamb•m fez comentŠrios sobre a reportagem veiculada na TV Vanguarda, onde constava
que a Organizaˆ‚o Mundial de Sa‡de recomenda que haja pelo menos oito m•dicos para
cada 10 mil habitantes, e que soube que por recomendaˆ‚o do Minist•rio P‡blico de
Bananal, se a Prefeitura n‚o tivesse pelos menos 08 (oito) m•dicos, n‚o haveria carnaval.
Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva criticou respostas do Chefe do Executivo ƒs
usas proposiˆŒes, criticando tamb•m a administraˆ‚o municipal e comentou sobre a
recomendaˆ‚o do Minist•rio P‡blico da Comarca com relaˆ‚o a prŠtica do nepotismo.
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Disse ainda o Vereador que a “RŠdio” embora seja comunitŠria, ela ao que parece tem
dono. Disse tamb•m o Vereador Vilmar que na RŠdio do Com•rcio de Barra Mansa – RJ,
e na TV Vanguarda foram realizadas reportagens comentando os “descalabros” da
administraˆ‚o municipal de Bananal. O Vereador Vilmar da Silva comentou ainda fato
havido com sua esposa da Unidade Mista de Sa‡de onde n‚o tinha nem soro para uma
lavagem no ouvido, e que um casal que morava na roˆa, depois que a mulher teve alta, o
Unidade Mista de Sa‡de n‚o tinha conduˆ‚o para levŠ-la de volta. O Vereador finalizou
sua fala comentando resposta do Chefe do Executivo a requerimento de sua autoria sobre
o Programa Federal Minha Casa Minha Vida, em que a administraˆ‚o municipal de
Bananal n‚o foi contemplada por que a Prefeitura n‚o fez o que lhe competia. N‚o
havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, e em n‚o havendo mat•ria na Pauta
para a ORDEM DIA, determinou a Senhora Presidente que se passasse para as
EXPLICA•šES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as). Solicitou e fez uso dela o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God™) que teceu comentŠrios sobre os problemas com a Secretaria de Sa‡de, e sobre a
falta de respostas ƒs proposiˆŒes dos Vereadores (as), dizendo ainda que o Chefe do
Executivo n‚o acatou a “Recomendaˆ‚o” do Minist•rio P‡blico da Comarca com relaˆ‚o ƒ
admiss‚o de pessoal. Disse ainda o vereador que o Chefe do Executivo deve analisar
bem a capacidade de seus assessores diretos, que na maioria t…m apenas um ano de
experi…ncia, mas que • preciso organizar melhor a administraˆ‚o municipal. Com a
palavra a Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves falou de necessidade de mudanˆas
na assessoria do Chefe do Executivo, e que tamb•m se faz necessŠrio que as sessŒes
plenŠrias da C„mara Municipal sejam gravadas. A vereadora L‡cia comentou tamb•m
evento cultural muito importante realizado no Centro Cultural Carlos Cheminand, que foi o
lanˆamento de um livro escrito pela Irm‚ Ondina. Sobre o cancelamento do concurso
realizado na administraˆ‚o municipal anterior, disse que iria verificar. Com a palavra a
Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso comentou sobre ato de neglig…ncia m•dica
veiculada na TV Vanguarda, dizendo ainda que no ano de 2009 a Secretaria Municipal
da Sa‡de foi contemplada com R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhŒes de reais). Disse
ainda a oradora que os Vereadores (as) s‚o muito cobrados pela populaˆ‚o at• mesmo
pelo contato direto que t…m diariamente, principalmente na caso da Secretaria Municipal
da Sa‡de, motivo pelo qual todos devem lutar, pois na citada Secretaria n‚o se pode falar
em contenˆ‚o de despesas. Finalizou sua fala dizendo: - N‚o faˆo acertos com o Prefeito,
cobro nepotismo. Com a palavra a Vereador Vilmar da Silva parabenizou os seus pares
por um ano de trabalho, enfatizando que cabe ao legislativo a funˆ‚o de fiscalizar. O
vereador comentou sobre um programa estadual denominado “Caravana do Cinema
Brasileiro”, que nunca veio a Bananal, Com relaˆ‚o ao concurso realizado na
administraˆ‚o municipal anterior falou de sua preocupaˆ‚o com os que foram aprovados
e que jŠ est‚o exercendo suas funˆŒes, e dos que ainda esperam ser chamados a ocupar
a vaga a que t…m direito, embora o Chefe do Executivo n‚o seja obrigado a convocŠ-los.
Disse ainda o Vereador Vilmar da Silva que embora ao gasto com o carnaval seja
importante para a cidade, verbas para outras necessidades s‚o ainda mais importantes.
O orador criticou tamb•m o serviˆo de limpeza p‡blica feita atrav•s de mutirŒes e
somente quando da realizaˆ‚o de eventos, falando ainda da necessidade de gravaˆ‚o
das sessŒes plenŠrias da C„mara Municipal e da necessidade de transmiss‚o das citadas
sessŒes pela RŠdio ComunitŠria e que para isso iria at• o Minist•rio P‡blico da Comarca.
Finalizou dizendo que na Unidade Mista de Sa‡de tem acad…micos atendendo a
populaˆ‚o, mas n‚o assina as receitas, sendo que estas s‚o assinadas posteriormente
por um m•dico formado. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente encerrou a
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordinŠria dia
18 (dezoito) de fevereiro, quinta feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu,
Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves 1.‹ SecretŠria (ah doc) , mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 04 de fevereiro
de 2010.
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