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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 10/2010
ATA DA 9.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2010
Aos dez dias do m…s de junho de dois mil e dez (10/06/2010), 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 Nona Sess†o Ordin‡ria desta
Segunda Sess†o Legislativa, Centˆsima Oitava Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores (as): †lvaro Luiz Nogueira Ramos, Antonio Carlos Ramos da Silva, 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): VEREADOR ANT‰NIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‰): Requerimento n.€
060/10= solicita da SABESP provid…ncias urgentes em rela‰‚o a tubula‰‚o de esgotos da
Vila Bom Jardim que margeia o c‹rrego “Lava P•s”;Requerimento n.€ 061/10= solicita do
Exmo. Sr. Deputado Estevam Galv‚o, libera‰‚o de verbas para infra-estrutura
urbana;Requerimento n.€ 062/10= solicita da CETESB, informa‰Šes em rela‰‚o ao
Processo da AAAB (Associa‰‚o de Areeiros Artesanais de Bananal);Requerimento n.€
063/10= solicita da ELEKTRO, informa‰Šes em rela‰‚o ao programa “luz para todos” no
munic•pio de Bananal; Requerimento n.€ 064/10= solicita da ELEKTRO, informa‰Šes em
rela‰‚o ao protocolo 454765829 referente ao Programa “luz para todos”;Requerimento n.€
065/10= solicita do Prefeito Municipal, informa‰Šes a respeito de emendas parlamentares
destinadas ao munic•pio de Bananal;Requerimento n.€ 066/10= solicita do Prefeito
Municipal, informa‰Šes da Defesa Civil, em rela‰‚o ƒs casas que encontram-se em ‘reas
de risco; - VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 067/10= solicita do
Prefeito Municipal, informa‰Šes sobre a falta de m•dico no PSF do Rancho Grande e
Laranjeiras e ainda nos plantŠes da UMS; Requerimento n.€ 068/10= solicita do Prefeito
Municipal, c‹pias de relat‹rios de visita dos agentes comunit‘rios de saˆde e o trabalho
do PSF em geral; Requerimento n. 069/10= solicita do Prefeito Municipal, informa‰Šes
sobre as reparti‰Šes que est‚o sem telefone funcionando; Requerimento n.€ 070/10=
solicita do Prefeito Municipal, informa‰Šes sobre quando haver‘ reajuste salarial aos
funcion‘rios pˆblicos municipais;Requerimento n.€ 071/10= solicita do Prefeito Municipal,
c‹pia do decreto que cedeu por comodato terreno municipal em Rancho Grande a
Antonio Nunes da Silva durante a administra‰‚o Sebasti‚o Diniz de Moraes;
Requerimento n.€ 072/10= solicita do Prefeito Municipal, informa‰Šes sobre os ve•culos
cadastrados para os servi‰os de t‘xi em Bananal; Indica‰‚o n.€ 075/10= solicita da
Presidente da C„mara, necessidade urgente de compra de equipamento para grava‰‚o
das SessŠes da C„mara Municipal de Bananal; Indica‰‚o n.€ 076/10= solicita da
Presidente da C„mara, divulga‰‚o das atas das SessŠes no site oficial da C„mara
Municipal de Bananal; Indica‰‚o n.€ 078/10= solicita do Prefeito Municipal, servi‰os de
conserva‰‚o, patrolamento da estrada e conserto de ponte na “Faz. Mangueira” – Distrito
de Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 079/10= solicita do Prefeito Municipal, servi‰os de
conserva‰‚o e patrolamento na estrada das Antinhas at• os Forros – Distrito de Rancho
Grande; VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 073/10= solicita
do Prefeito Municipal, informa‰Šes a respeito de cursos entre a Secretaria Estadual da
Casa Civil e o munic•pio de Bananal; Mo‰‚o n.€ 071/10= de aplausos, a ilustr•ssima
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senhora Luzinete Sabadine; Mo‰‚o n.€ 2/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria
Perp•tua Souza Maia; Mo‰‚o n.€ 073/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Ruth dos
Santos; Indica‰‚o n.€ 077/10= solicita do Prefeito Municipal, uniformes e cal‰ados para
funcion‘rios pˆblicos municipais (servi‰os gerais);- VEREADORA ELIANE NOGUEIRA
DO PRADO (BICUDA): Mo‰‚o n.€ 070/10= de aplausos, aos funcion‘rios da Escola
Municipal da Cer„mica; Indica‰‚o n.€ 080/10= solicita do Prefeito Municipal, coloca‰‚o de
esc‹ria nas ruas do “Recanto Verde”; - VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Mo‰‚o n.€ 074/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Benedito Nogueira
Ramos; Mo‰‚o n.€ 075/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Neli Ramos da Silva;
Mo‰‚o n.€ 076/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Perp•tua Souza Maia;VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‰‚o n.€ 081/10=
solicita do Prefeito Municipal, viabilizar estudos no sentido do asfaltamento da Av. Jo‚o
Barbosa de Camargo, na Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 082/10= solicita do Prefeito
Municipal, constru‰‚o de galeria, mais larga, em substitui‰‚o ƒs manilhas que captam as
‘guas do c‹rrego que corta a Rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso, pr‹ximo ao
col•gio S‚o Laurindo; Indica‰‚o n.€ 083/10= solicita do Prefeito Municipal, viabilizar junto
ao Governo Estadual a complementa‰‚o do asfalto da Estrada da Bocaina e o
recapeamento geral da SP-64; Indica‰‚o n.€ 084/10= solicita do Prefeito Municipal,
cria‰‚o da guarda municipal, com atribui‰Šes de fiscaliza‰‚o do patrim’nio pˆblico e
orienta‰‚o a turistas; Indica‰‚o n.€ 085/10= solicita do Prefeito Municipal, realiza‰‚o de
obras para conten‰‚o de eros‚o no inicio da Rua Antonio Galv‚o; Indica‰‚o n.€ 086/10=
solicita do Prefeito Municipal, a viabiliza‰‚o da celebra‰‚o de conv…nios com a Uni‚o,
visando a preven‰‚o do uso indevido de drogas e possibilitar a aten‰‚o e reinser‰‚o
social de usu‘rios e dependentes; Indica‰‚o n.€ 087/10= solicita do Prefeito Municipal,
coloca‰‚o de tampa na galeria de coleta de ‘gua pluvial existente na cal‰ada da esquina
da av. †lvaro M. Ramos com a rua Benedito Justino. Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God’), Vereador Vilmar
da Silva (apartes – Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves) e Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso. 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, solicitou e fez uso da palavra a Vereadora Eliane
Nogueira do Prado. 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: Vereador Vilmar da Silva que comentou
suas proposituras apresentadas na sess‚o. Com a palavra o Vereador †lvaro Luiz
Nogueira Ramos comentou seu trabalho e do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz
(Cazuza), juntamente com o Chefe do Executivo para conseguir benfeitorias para
Bananal, destacando o nome do Deputado Samoel Moreira que j‘ conseguiu verbas para
Bananal num total de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). O vereador comentou
ainda sobre a SP 64, com o Secret‘rio Geraldo Alckmin, sobre a retroescavadeira
conseguida atrav•s do Deputado Paulo Barbosa e sobre verbas conseguidas com apoio
do Deputado Sidney Beraldo, para a Pra‰a Dona Domiciana onde ser‘ instalada uma
academia ao livre e tamb•m sobre a aquisi‰‚o de uma micro-’nibus. Disse ainda o
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos que ontem foi feita a licita‰‚o para cal‰amento da
rua do cemit•rio no Distrito de Rancho Grande. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso comentou suas indica‰Šes apresentadas na sess‚o e de seu apoio do
Deputado Sidney Beraldo. Com a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado tamb•m
comentou sobre verbas liberadas para o Bairro Boa Esperan‰a, R$ 150.000,00 (cento e
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cinqŒenta mil reais) para v‘rias obras e mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
pavimenta‰‚o da parte baixa do Bairro. Com a palavra o Vereador Robson do Amaral
Rodrigues comentou sua inten‰‚o de na pr‹xima sess‚o apresentar propositura
solicitando a instala‰‚o de uma torre da “Nextel” em Bananal, falou sobre o Projeto
Melhor Caminho para a Estrada da Madeireira onde est‘ concentrado um grande nˆmero
de atra‰Šes tur•sticas que necessitam de estrada e de manuten‰‚o, assim como outras
localidades da ‘rea rural. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra,
determinou a Sra. 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 constaram: 1- PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N.€ 02, DE 20/05/2010, DE AUTORIA DA NOBRE
VEREADORA L“CIA HELENA NADER GON”ALVES,QUE: DISP•E SOBRE A
CONCESS–O DO DIPLOMA DA ORDEM DO M‡RITO MUNICIPAL — SRA ROS†LIA
MELO NOGUEIRA; - 2- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.€ 03, DE 20/05/2010,
DE AUTORIA DA NOBRE VEREADORA L“CIA HELENA NADER GON”ALVES,QUE:
DISP•E SOBRE A CONCESS–O DO DIPLOMA DA ORDEM DO M‡RITO MUNICIPAL
—O SR MARCO AUR‡LIO ROSAS; - 3- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.€ 04,
DE 20/05/2010, DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VILMAR DA SILVA, QUE:
DISP•E SOBRE A CONCESS–O DO T˜TULO DE CIDAD– BANANALENSE — SRA.
AD‡LIA JOAQUINA DA SILVA; - 4- PROJETO DE LEI N.€ 005, DE 29/04/2010, DE
AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE: ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM
OBSERVADAS NA ELABORA”–O DA LEI OR”AMENT†RIA PARA O EXERC˜CIO DE
2001 E D† OUTRAS PROVID™NCIAS (1.€ TURNO). Em seguida foi posto em discuss‚o
do Projeto de Decreto Legislativo n.€ 02/2010. Com a palavra a autora do projeto
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez a leitura da justificativa do projeto e
finalizou pedindo a sua aprova‰‚o. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da
Silva (God’) elogiou a iniciativa da autora, dizendo ser a homenageada merecedora da
honraria. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Ato cont•nuo foi posto
em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n.€ 03/2010, tamb•m de autoria da
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves. Com a palavra a autora fez a leitura da
justificativa do projeto e falou dd trabalho do homenageado como t•cnico do SEBRAE
para o turismo sustent‘vel, uma trabalho afeito a n•vel nacional e internacional. Posto em
vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Na seqŒ…ncia foi posto em discuss‚o o
Projeto de Decreto Legislativo n.€ 04/2010. Com a palavra o autor da homenagem,
Vereador Vilmar da Silva, disse ser a homenageada uma pessoa simples, do povo e mais
conhecida como Ad•lia Fontes, fazendo em seguida a leitura da justificativa do projeto.
Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Em continuidade, foi posto em
1š, discuss‚o Projeto de Lei n.€ 05/2010 (Diretrizes Or‰ament‘rias). Com a palavra o
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God’) deu algumas explica‰Šes sobre o projeto
das Diretrizes Or‰ament‘rias para o exerc•cio de 2011, dizendo ainda que espera que as
diretrizes sejam realmente cumpridas. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva disse
que o projeto em um planejamento para a Lei Or‰ament‘ria de 2011. Com a palavra a
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves sugeriu que antes da segunda vota‰‚o,
houvesse uma reuni‚o com o jur•dico e o setor de contabilidade da Prefeitura para um
melhor entendimento. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade em
primeiro turno. 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’) que comentou proposituras
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apresentadas pelos vereadores (as) destacando a referente aos t‘xis em Bananal que
devem ser liberados para quem realmente trabalha como taxista. Sobre as emendas
parlamentares que liberam verbas para Bananal, disse que cada vereador deve fazer a
sua parte. Disse ainda que est‚o para “sair” nada menos de quinze (15) obras, para
Bananal, num montante de mais de um milh‚o de reais. Falou ainda sobre a id•ia do
Vereador Robson do Amaral Rodrigues com rela‰‚o a “Nextel”, sobre o funcionamento,
em Bananal, do programa do micro-empreendedor. Com a palavra a Vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso comentou emenda de Deputado H•lio Legimoto, no valor de R$
150.000,00 (cento e cinqŒenta mil reais para Bananal, destinada da cal‰amento da Rua
Pelegrino Sciotta, e que para o Sert‚o da Madeireira deve sair obra, mas at• a “Toca da
Saci”. A vereadora falou ainda sobre a anula‰‚o do processo licitat‹rio do concurso
pˆblico de 2008, da Prefeitura, dizendo que tal fato prejudicar‘ mais de sessenta fam•lias.
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 24 (vinte e quatro) de
junho, 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, 10 de junho de 2010.
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