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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 12/2010
ATA DA 11.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2010
Aos quatro do m…s de agosto de dois mil e dez (04/08/2010), 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 D†cima Segunda Sess‡o Ordinˆria
desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima Nona 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, Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz, 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 ELIANE NOGUEIRA DO
PRADO (BICUDA): Requerimento n.€ 087/10= solicita do Exmo. Sr. Deputado Federal
Marcelo Ortiz, verba para constru‰‚o de ponte no Bairro do Quadro; Mo‰‚o n.€ 085/10=
de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal; Indica‰‚o n.€ 100/10= solicita meios de
coleta do “Lixo Eletr•nico”; - VEREADOR ANT‰NIO CARLOS RAMOS DA SILVA
(GOD‰): Requerimento n.€ 088/10= solicita do Exmo. Sr. Delegado Seccional Dr. Jos•
Antonio de Paiva Gon‰alves, informa‰Šes a respeito da Cadeia em Bananal; Indica‰‚o n.€
101/10= solicita coloca‰‚o de quebra-molas na Rua S‚o Jos•; Indica‰‚o n.€ 102/10=
solicita coloca‰‚o de quebra-molas no Bairro Laranjeiras; - VEREADOR VILMAR DA
SILVA (PT):Requerimento n.€ 089/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰Šes sobre desconto de vale-transporte a maior nos pagamentos dos funcion‘rios
municipais de Bananal; Requerimento n.€ 090/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰Šes sobre o piso nacional dos professores da educa‰‚o b‘sica;
Requerimento n.€ 091/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, demonstrativo de
receita e despesas dos eventos realizados em 2010 pela Secretaria de Turismo de
Bananal; Requerimento n.€ 092/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, respostas de
Requerimentos pret•ritos (054, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 084 e 085/10); Mo‰‚o n.€
086/10= de aplausos, a Comunidade de Rancho Grande e organizadores da Festa de
Sant’Ana; - VEREADORA LŠCIA HELENA NADER GON‹ALVES: Requerimento n.€
093/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes em rela‰‚o a Rua
Antonio Gavi‚o; Requerimento n.€ 094/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰Šes em rela‰‚o ao Plano de Carreira dos Professores; Requerimento n.€ 095/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, rela‰‚o das Escolas Municipais Rurais; Mo‰‚o n.€
087/10= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Jo‚o Francisco Carvalhaes, DD. Gerente Institucional
da Telef•nica; Mo‰‚o n.€ 088/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jos• Guilherme da
Silva; Indica‰‚o n.€ 105/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos em rela‰‚o
ao anti-projeto que trata sobre “processos de novos loteamentos, fracionamentos e/ou
parcelamentos de glebas urbanas”; Indica‰‚o n.€ 106/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, para que pe‰a a devolu‰‚o de documentos hist‹ricos que se encontram no
Museu Major Novais em Cruzeiro-SP; Indica‰‚o n.€ 107/10= solicita cal‰amento e
ilumina‰‚o na rua S‚o Francisco de Assis; Indica‰‚o n.€ 108/10= solicita cal‰amento e
urbaniza‰‚o na rua Antonio Ramos Capeto; Indica‰‚o n.€ 109/10= solicita servi‰os de
reparo na Estrada Rural que d‘ acesso ao Sert‚o da Prata; - VEREADORA ŒRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 096/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
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Municipal, respostas de Requerimentos pret•ritos (009, 010, 021, 023, 029 e 052/10); VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Mo‰‚o n.€ 089/10= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Jos• Guilherme da Silva; Indica‰‚o n.€ 110/10= solicita
complementa‰‚o da opera‰‚o tapa-buracos nas ruas do Morro do Bruno, na Vila Bom
Jardim; Indica‰‚o n.€ 111/10= solicita realiza‰‚o de servi‰os de nivelamento dos
cal‰amentos das ruas Manoel de Aguiar e Ernani Gra‰a, no centro da cidade; Indica‰‚o
n.€ 112/10= solicita instala‰‚o de lumin‘rias em postes instalados na localidade
denominada “Subida do Fabiano”, na Vila Bom Jardim, pr‹ximo ao in“cio da Estrada do
Turvo; Indica‰‚o n.€ 113/10= solicita ilumina‰‚o pˆblica na Estrada Rural Washington Luiz
de C. Bruno (Formigas) at• o final do Conj. Habitacional; Indica‰‚o n.€ 114/10= solicita
coloca‰‚o de corrim‚o nas laterais da Ponte pr‹xima ƒ resid…ncia do “Zez‚o”; VEREADOR ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indica‰‚o n.€ 103/10= solicita servi‰os
de patrolamento na Estrada do Bom Retiro; Indica‰‚o n.€ 104/10= solicita servi‰os de
patrolamento na Estrada do “57”. 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•) , Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves , Vereador Vilmar da Silva (aparte: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves);
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso e Vereadora Eliane Nogueira do Prado. 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 Eliane Nogueira do Prado ;
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (aparte: Vereadora Eliane Nogueira do Prado)
e Vereador Vilmar da Silva. Quando da vota‰‚o das mo‰Šes apresentadas, foram estas
aprovadas por unanimidade. N‚o havendo 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: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves que comentou suas indica‰Šes ao Chefe
do Executivo. A oradora comentou ainda sobre o Plano Diretor e os problemas das
constru‰Šes clandestinas e zoneamento urbano. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso comentou Requerimento da Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
sobre as escolas rurais, fazendo s•rias cr“ticas com rela‰‚o ƒ professora da Escola Rural
Jos• Albino, dizendo que a professora • uma desequilibrada e que n‚o tem condi‰Šes de
lecionar, pois chega at• a fazer amea‰ar alunos de jog‘-los na represa. A oradora fez
tamb•m coment‘rios sobre a verba da merenda escolar dizendo que estas n‚o foram
gastas nas escolas. Em aparte a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que j‘
existe uma CEI em andamento e que nada impede que haja outras. Continuando sua fala
a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso comentou Requerimento o Vereador Vilmar da
Silva sobre pagamento de horas extras aos servidores da Prefeitura e sobre um
comunicado denominado “Nota de Esclarecimento” de autoria do Vereador Vilmar da
Silva, sobre o assunto. A vereadora finalizou sua exposi‰‚o fazendo criticas ƒ
administra‰‚o municipal por n‚o responder ƒs suas proposi‰Šes. Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva disse que o problema da administra‰‚o municipal s‚o os
“aspones”, o que todos sabem do que se trata e que ele n‚o concorda com as
irregularidades da administra‰‚o municipal. Disse ainda o Vereador Vilmar da Silva que
os vereadores n‚o podem fechar os olhos e que o Minist•rio Pˆblico prop•s a‰‚o contra a
administra‰‚o municipal tendo em vista as compras irregulares da Secretaria Municipal da
Educa‰‚o, conforme c‹pia de denˆncia que tinha em m‚os, onde consta compras no
valor de mais de R$ 40.000,00 )quarenta mil reais) durante os meses de janeiro e
fevereiro, quando as escolas n‚o funcionam, e que solicitava da Presid…ncia da Casa que
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dela fosse fornecido c‹pia a cada uma dos vereadores, fazendo em seguida a leitura do
documento em quest‚o e pedindo uma reuni‚o com a Assessoria Jur“dica da C„mara na
pr‹xima semana para orienta‰‚o de que atitude tomar em rela‰‚o ao assunto. Disse
ainda o Vereador Vilmar da Silva que a licita‰‚o pˆblica desses alimentos foi feita de
forma parcelada beneficiando os envolvidos na denˆncia oferecida pelo Minist•rio
Pˆblico. Em aparte, o Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que as compras
foram feitas na mesma forma dos anos anteriores; a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso disse que o problema foi a •poca em que as compras foram feitas; a Vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que n‚o sabia de nada sobre o assunto, pois n‚o
recebeu nada por escrito e que a C„mara, oficialmente, n‚o se pronunciou sobre o
assunto. Com a palavra o Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que sobre os
fatos narrados pelo Vereador Vilmar da Silva, que embora em janeiro e fevereiro n‚o haja
aulas a administra‰‚o municipal tem despesas e com refer…ncia as contas da Prefeitura
de 2005, 2006 e 2007, o TCESP reprovou as contas. Que contas que s‹ vieram agora os
Vereadores aprovaram. Em aparte o Vereador Vilmar n‚o perdesse o foco do assunto, e
que • preciso analisar os fatos, o per“odo de aulas para verificar se os nˆmeros s‚o ou
n‚o razo‘veis e que no caso das contas aprovadas, na •poca, ele n‚o era vereador.
Outra vez em aparte o Vereador Vilmar da Silva que sobre os gastos citados todos ter‚o
acesso ƒs c‹pias do processo e que o problema foi com as licita‰Šes do exerc“cio de
2009, motivo pelo qual esses fatos deve ser apurado e que a C„mara tem o dever de
investigar. Voltando ao uso da palavra o Vereador Robson do Amaral Rodrigues
comentou v‘rias obras do Chefe do Executivo em andamento, destacando o “Melhor
Caminho” na Sert‚o da Madeireira e melhorais nas estradas rurais e de outras obras que
ir‚o come‰ar, Finalizou destacando a pr‹xima elei‰‚o a n“vel federal e estadual. N‚o
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, 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•) comentou suas indica‰Šes ao Chefe do Executivo. Com a palavra a
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves tamb•m comentou suas indica‰Šes ao Senhor
Prefeito Municipal e teceu coment‘rios sobre o conv…nio com o Centro Paula Souza, as
aulas sobre turismo em Bananal. Sobre as estradas disse a Vereadora que j‘ s‚o objeto
de uma A‰‚o Pˆblica do Minist•rio Pˆblico. Sobre o denominado “lixo eletr•nico” disse
que recentemente foi promulgada uma lei federal sobre o assunto. Finalizou comentando
filmagem pelo pessoal do SEBRAE no final da semana. Com a palavra o Vereador Vilmar
da Silva disse que agradecia ao Vereador Robson do Amaral Rodrigues pelo empenho
com rela‰‚o aos problemas da comunidade e solicitou a Presid…ncia da Casa que
adquirisse uma impressora nova para a “Sala dos Vereadores”, parabenizou a Vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves pelas suas coloca‰Šes, dizendo que no caso de
necessidade de demiss‚o de servidor, primeiramente devem ser demitidos em de cargos
em comiss‚o. Disse ainda que tirou v‘rias fotos do Distrito de Rancho Grande nesses 190
(dezenove) meses de administra‰‚o, e que as colocou em um DVD. Dirigindo ao
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que recomendasse que colocassem placas
nas obras com todos os dados, tais como: in“cio, t•rmino e valor da obra. O vereador
disse ainda que criaram um feriado municipal no dia 31 de setembro, o que n‚o existe.
Com a palavra a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade disse que com rela‰‚o
ƒ ponte do “Zez‚o”, havia feito Indica‰‚o do Chefe do Executivo e que a impressora para
a Sala dos Vereadores, a Secretaria Administrativa j‘ est‘ autorizada a adquiri-la. Com a
palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que com rela‰‚o aos servi‰os de
manuten‰‚o na “Estrada 57”, devem come‰ar na pr‹xima semana, e que a instala‰‚o de
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quebra-molas deve-se fazer um projeto dentro das normas do C‹digo de Tr„nsito
Brasileiro. Disse ainda o vereador que do m•dico do PSF j‘ foi contratado pela
administra‰‚o municipal e que o mesmo j‘ esteve no Distrito de Rancho Grande. Com a
palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse ser a representante do PSDB
em Bananal, partido que governa a mais de vinte (20) anos o nosso estado, e que os
servi‰os realizados na SP 64 e 68, tanto como o programa “Melhor Caminho”s‚o partido.
Disse tamb•m que na pr‹xima sess‚o far‘ uma mo‰‚o para as pessoas que est‚o
promovendo a reciclagem do lixo em Bananal. Alertou a vereadora de que “Censo do
IBGE” j‘ iniciou seus trabalhos e que os recenseadores precisam muito do apoio da
Prefeitura. Sobre resposta a Indica‰‚o de sua autoria sobre a instala‰‚o de quebra-molas
na Rua Odorico Rodrigues, foi que “faltam recursos financeiros”. 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 19 (dezenove) de agosto, 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, 04 de agosto de 2010.

Hercilia de Jesus R. de Andrade †lvaro Luiz N. Ramos
PRESIDENTE
1.– SECRETARIO

Carlos E. Oliveira Cruz
2.€ SECRET†RIO
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