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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 06/2010
ATA DA 5.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2010
Aos oito dias do m…s de abril de dois mil e dez (08/04/2010), 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 Quinta Sess†o Ordin‡ria desta
Segunda Sess†o Legislativa, Centˆsima Terceira Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores: †lvaro Luiz Nogueira Ramos, Antonio Carlos Ramos da Silva, Vereadora
Eliane Nogueira do Prado, ‡rika Tereza Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves,
Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada
sem restri‰Šes. Ap‹s a chamada, havendo nˆmero regimental, a Senhora Presidente, em
nome de Deus declarou aberta a sess‚o. Na seqŒ…ncia procedeu-se a leitura das
mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do Senhor
Prefeito Municipal: Nada a constar. Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores
(as): VEREADORA ‡RIKA TEREZA COITINHO AFFONSO: REQUERIMENTO N.€
035/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de
Morais, informa‰Šes a respeito da EMEI. PROF•. DIRCE BECK RAMOS; MO•‘O N.€
052/10= de Pesar pelo falecimento do Sr. Antonio Belis’rio da Silva; - VEREADORA
HERCILIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: REQUERIMENTO N.€ 036/10= requer do
ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, informa‰Šes sobre Conselhos Municipais
(Idoso, Portador de Defici…ncia, Anti-drogas e Turismo); INDICA•‘O N.€ 040/10= solicita
“Retirada de terra proveniente de deslizamento de encosta na rua Jo‚o C„ndido da Silva,
no Morro da Caixa D’’gua e limpeza do local”. INDICA•‘O N.€ 041/10= solicita “Capina e
retirada de entulhos que s‚o jogados na Rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso, na
altura do nˆmero 91, pr‹ximo ao col•gio S‚o Laurindo; INDICA•‘O N.€ 042/10= solicita
“Retirada de barreira que caiu na Av. Bom Jesus, em frente ao pr•dio da Cooperativa e
limpeza do local; INDICA•‘O N.€ 043/10= solicita “Interceder, politicamente, junto ƒ
empresa Telef–nica no sentido de viabilizar a instala‰‚o de rede de telefonia para atender
as resid…ncias do Conjunto Habitacional Washington Luiz de Carvalho Bruno, no Bairro
das Formigas, na Vila Bom Jardim; INDICA•‘O N.€ 044/10= solicita “Interceder junto a
empresa Telef–nica para instala‰‚o de telefone pˆblico no final da Rua Vereador Moises
Gomes de Oliveira; INDICA•‘O N.€ 045/10= solicita “Cria‰‚o e Instala‰‚o do Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher; INDICA•‘O N.€ 046/10= solicita
“Patrolamento, para recupera‰‚o das condi‰Šes normais de tr„nsito da Estrada Rural de
acesso ƒ Bela Vista; INDICA•‘O N.€ 047/10= solicita “Providenciar o cal‰amento da Rua
Gabriela Teodoro de Jesus, localizada no Conjunto Habitacional Washington Luiz de
Carvalho Bruno, no Bairro das Formigas, na Vila Bom Jardim; MO•‘O N.€ 050/10= de
Aplausos ƒ Ilma. Sra. C•lia Maria Villar Lemos Chubert, DD. Escriv‚ da Delegacia de
Policia de Bananal; - VEREADORA L—CIA HELENA NADER GON•ALVES:
REQUERIMENTO N.€ 037/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David
Luiz Amaral de Morais, adapta‰‚o de laborat‹rio da Unidade Mista de Saˆde para sala de
baciloscopia; MO•‘O N.€ 048/10= de Aplausos ao Ilma. Sra. Prof•. de ingl…s e pedagoga,
Roberta Barros da Fonseca; - VEREADOR VILMAR DA SILVA: REQUERIMENTO N.€
038/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de
Morais, informa‰Šes da Prefeitura Municipal de Bananal, c‹pia de relat‹rios de visita dos
agentes comunit’rios de saˆde e o trabalho do PSF em geral; REQUERIMENTO N.€
039/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de
Morais, c‹pias de todo o Processo Licitat‹rio n.€ 042/2009 – Processo Administrativo n.€
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1579/09 –Processo Licitat‹rio n.€ 037/2009 - Processo Administrativo n.€ 1578/09 –
Processo Licitat‹rio n.€ 042 – Processo Administrativo n.€ 1579/09; REQUERIMENTO N.€
040/10= requer informa‰Šes da Prefeitura Municipal de Bananal quanto a distribui‰‚o de
ovos de p’scoa; REQUERIMENTO N.€ 041/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito
Municipal, David Luiz Amaral de Morais, estudos para coloca‰‚o de veŽculo (kombi) no
trajeto: Rancho Grande X Tr…s Po‰os , a partir do segundo semestre, para alunos do
Ensino T•cnico e Superior; REQUERIMENTO N.€ 042/10= requer do ExcelentŽssimo
Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, informa‰Šes da Prefeitura
Municipal de Bananal quanto a inscri‰‚o para instala‰‚o de Telecentro Comunit’rio;
REQUERIMENTO N.€ 043/10= requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David
Luiz Amaral de Morais, informa‰Šes da Prefeitura Municipal de Bananal quanto a falta de
t•cnico de seguran‰a em seu quadro de funcion’rios; REQUERIMENTO N.€ 044/10=
requer do ExcelentŽssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais,
informa‰Šes da Prefeitura Municipal de Bananal quanto a falta de “EPI”, (Equipamento de
Prote‰‚o Individual) para os funcion’rios municipais; REQUERIMENTO N.€ 045/10=
requer do Presidente da Associa‰‚o Bananalense de Radiodifus‚o Com unit’ria,
informa‰Šes a respeito da transmiss‚o das sessŠes da C„mara Municipal; INDICA•‘O
N.€ 048/10= solicita “Limpeza do Cemit•rio do Distrito de Rancho Grande; INDICA•‘O
N.€ 049/10= solicita “Limpeza da estrada do Cemit•rio do Distrito de Rancho Grande;
MO•‘O N.€ 049/10= de Aplausos “ A todos os funcion’rios da saˆde pela passagem do
Dia Mundial da Saˆde em 07/04/2010; - VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CRUZ (Cazuza): MO•‘O N.€ 047/10= de Aplausos do ExcelentŽssimo Senhor Mozart
Russomano, DD. Deputado estadual, pelo apoio ƒ Bananal; MO•‘O N.€ 051/10= de
Aplausos do Ilmo. Sr. Laerte Nogueira, pelo apoio junto a Deputados Estaduais. Quando
da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
,Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso e Vereador Vilmar da Silva . Quando da
vota‰‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade.
Quando da discuss‚o das mo‰Šes apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves,
Vereador Vilmar da Silva e Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso. Quando da vota‰‚o
das mo‰Šes apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela:
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso comentou Indica‰‚o de sua autoria datada de
27/08/09, sobre o problema da dengue em Bananal e que um ano depois, como n‚o
foram tomadas as provid…ncias existem v’rias pessoas contaminadas em Bananal. A
oradora comentou tamb•m o fato de v’rias famŽlias em Bananal residirem em casas
construŽdas em “’reas de risco” sem que a administra‰‚o municipal intervenha. Em aparte
a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que falam muito em casas populares,
mas n‚o fazem e que t…m v’rias casas populares n‚o ocupadas no Bairro das Formigas
que poderiam ser utilizadas agora. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves, dirigindo-se ao Vereador Vilmar da Silva, sugeriu a abertura de Comiss‚o
Especial de Inqu•rito para apurar de que foi o “erro” no caso de uma crian‰a que faleceu
h’ poucos dias na denominada “Fazendinha”, pr‹ximo do Distrito de Rancho Grande. Em
aparte o Vereador disse que “se baseou em fatos e que n‚o acusava ningu•m, e que era
preciso saber por que chegou a esse ponto, e que cabe a CEI, para dar uma resposta
para o caso”. Novamente com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves que
tratava-se de uma quest‚o de saˆde e de mortes de formas diferentes. A oradora teceu
criticas ƒ administra‰‚o municipal por n‚o responder aos requerimentos dos Vereadores
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(as), destacando que estes s‚o cobrados pela popula‰‚o. Voltou ainda a criticar a escala
de aulas no Col•gio S‚o Laurindo onde crian‰as estudam no mesmo hor’rio de
adolescentes e se utilizam do mesmo banheiro, motivo pelo qual • necess’rio fazer uma
diferencia‰‚o das faixas et’rias para se evitar problemas. Em aparte a Vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso disse que o col•gio n‚o tem inspetor de alunos e que o
funcion’rio demitido do cargo foi readmitido atrav•s de uma “Mandado de Seguran‰a”. A
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que • preciso de funcion’rios
competentes para trabalhar, e que v’rios assuntos deveriam ser melhor apreciados e
discutidos. Mais uma vez a Vereadora criticou o transporte dos alunos, pois crian‰as
esperam pela condu‰‚o por mais de uma hora e que • preciso uma solu‰‚o s•ria com
rela‰‚o a esse problema. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva disse que a “lixeira”
do municŽpio est’ abarrotada, que n‚o l’ n‚o cabe mais lixo e que depois de quinze (15)
meses de mandato a administra‰‚o municipal est’ sem uma solu‰‚o para o aterro
sanit’rio. Disse ainda o vereador que suas indica‰Šes n‚o s‚o atendidas, pois na estrada
do cemit•rio do Distrito de Rancho Grande, n‚o passa ningu•m. Com rela‰‚o ao garoto
que faleceu na “Fazendinha”disse que entrou em contato com a Unidade Mista de Saˆde
asa cinco (05) horas da manh‚ e que responderam que n‚o tinham como ir, e que s‹ ƒs
dez (10) horas e foram verificar o fato, e que disseram que o problema era da policia e
n‚o da Unidade Mista de Saˆde, isso porque a crian‰a eram pobre e negra. Em aparte a
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que logo haver’ elei‰‚o para escolha de
membros para o Conselho Tutelar de Bananal e que as pessoas devem pensar bem
quando forem votar, pois os conselheiros exercem v’rias fun‰Šes com rela‰‚o ƒ crian‰as
e adolescentes. O Vereador Vilmar da Silva disse que a crian‰a que faleceu n‚o teve
nenhum acompanhamento do setor de saˆde de Bananal. N‚o havendo quem mais
quisesse fazer uso da palavra, determinou a Senhora Presidente que se passasse para a
ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada
regimental. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constou: PROJETO DE LEI N.€ 03/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DE EXECUTIVO
QUE: AUTORIZA O MUNIC˜PIO DE BANANAL A CELEBRAR CONV™NIO COM O
HOSPITAL FILANTRšPICO “SANTA CASA DE MISERICšRIDIA DE CRUZEIRO” E
TERMOS DE PARCEIRA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SA—DE, VISANDO A
EXECU•‘O DO PROJETO PRš-SANTA CASA CONFORME PLANO OPERATIVO
ELABORADO PELO COLEGIADO CIRCUITO DA F‡ E VALE HISTšRICO, CONFORME
ESPECIFICA. Quando da discuss‚o do projeto solicitou e fez uso da palavra o Vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva (God–) dizendo que era mais um conv…nio que vai ser
aprovado para resolver o problema da saˆde, embora seja em Cruzeiro, e que bem seria
se fosse em Barra Mansa, cidade bem mais perto de Bananal. Com a palavra o Vereador
Vilmar da Silva tamb•m posicionou-se que se o conv…nio fosse na cidade de Barra Mansa
seria melhor para a popula‰‚o e que isso poderia pois a verba • dos SUS (Sistema ˆnico
de Saˆde) pago pelo governo federal. Disse ainda o vereador Vilmar que era necess’rio
informar a popula‰‚o de todos os itens do conv…nio. Com a palavra a Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves disse que poderia ter havido uma reuni‚o com os Vereadores
(as) e que o conv…nio em delibera‰‚o reˆne seis (seis) cidade para “levantar” a Santa
Casa de Cruzeiro e que Barra Mansa seria bem melhor pois Cruzeiro fica a cem (100)
quil–metros de Bananal. Disse tamb•m que o projeto j’ chega pronto e que sequer a
Comiss‚o competente • ouvida, que votar’ pela aprova‰‚o, mas indignada por n‚o ter
havido uma reuni‚o antes. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso
disse que Barra Mansa n‚o atende Bananal atrav•s do SUS, muito embora haja repasse
de dinheiro para esse fim, e que o Secret’rio de saˆde, Pedro Luiz disse que est’ tendo
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problema para levar doente para Barra Mansa, pois o Dr. Wilton, Secret’rio de Saˆde
daquele municŽpio, n‚o aceita. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade.
N‚o havendo mais mat•ria na Pauta para a Ordem do Dia, determinou a Senhora
Presidente que se passasse para as EXPLICA•›ES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitou e fez uso dela o Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God–) fez referencia elogiosa ao funcion’rio da C„mara
Municipal, Rafael, que dever’ assumir a manuten‰‚o do site da C„mara. O vereador
tamb•m comentou o fato da morte da crian‰a na “Fazendinha” dizendo n‚o saber se o
problema foi da Policia ou da Secretaria da Saˆde de Bananal. Com rela‰‚o aos
Secret’rios Municipais disse o orador que quatro (04) foram mudados, e criticou a falta de
aten‰‚o da administra‰‚o municipal para com os Vereadores (as). Com a palavra a
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves mais uma vez criticou o transporte escolar e as
condi‰Šes dos veŽculos. Disse que enviaria um ofŽcio ƒ r’dio comunit’ria e que iria
conversar com o Presidente da r’dio. Comentou ainda que quando estava na Presid…ncia
da Casa o Lilito encaminhou-lhe um ofŽcio e que havia um programa sobre o Legislativo
Municipal, mas que n‚o foi pra frente. A Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
comentou tamb•m sobre a elei‰‚o do Conselho Tutelar e dos requisitos exigidos pelo
ECA. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva criticou a falta de respostas ƒ
requerimentos de sua autoria. Com rela‰‚o ƒ Radio Comunit’ria disse j’ ter conversado
com o Francisco, e que agora fez um Requerimento relativo ƒs transmissŠes das
sessŠes. Disse ainda que sexta-feira um paciente foi encaminhado para a cidade de
Cruzeiro sendo que o pneu da ambul„ncia furou em Resende e o veŽculo n‚o tinha
estepe, e que se fosse uma caso grave, o paciente teria morrido. O Vereador falou ainda
do transporte de alunos no Distrito de Rancho Grande e que a administra‰‚o municipal
deve manter o trajeto. Finalizando sua fala disse que precisaria do apoio do
Departamento Administrativo e do JurŽdico da C„mara para requerer a composi‰‚o de
uma CEI para analisar de um caso especŽfico. Nada mais havendo a tratar a Senhora
Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
pr‹xima sess‚o ordin’ria dia 22 (vinte e dois) de abril, quinta feira, em hor’rio regimental.
E, para constar, eu, Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos, 1.€ Secret’rio , mandei lavrar
a presente ATA, que aprovada, ser’ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 08 de abril de
2010.
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