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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 13/2010
ATA DA 12.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2010
Aos dezenove dias do m…s de agosto de dois mil e dez (19/08/2010), 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 D†cima 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. Ausente o Vereador Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza) 2.€ SecretŠrio. Por solicita‰‚o da Presid…ncia da Casa,
o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹) ocupou a Segunda Secretaria da Mesa
Diretora. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada sem restri‰Œes. Ap•s a chamada,
havendo nˆmero regimental, a Senhora 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 Senhor Prefeito Municipal: PROJETO DE LEI N.€ 11
DE 09 DE AGOSTO DE 2010. Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as):
VEREADORA L‰CIA HELENA NADER GONŠALVES: Requerimento n.€ 097/10=
solicita do Ilmo. Sr. Sebasti‚o ClŠudio Guimar‚es, DD. Sec. Mun. Educa‰‚o, contrata‰‚o
de mais um psicopedagogo na Šrea da Educa‰‚o; Requerimento n.€ 098/10= solicita da
Ilma. Sra. Maria Cristina P. de Morais, DD. Sec. Mun. Assist…ncia Social, informa‰Œes
referente ao CRAS (Centro de Refer…ncia da Assist…ncia Social); Requerimento n.€
099/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e do Ilmo. Sr. Sec. Mun. de Cadastro, Sr.
Ernesto dos Santos Nogueira, informa‰Œes sobre a “arrecada‰‚o no setor de cadastro e
tributŠrio da PMB”; Mo‰‚o n.€ 091/10= de aplausos, a Ilma. Sra. Dra. Sarah Carvalho
Bruno, DD. SecretŠria Municipal de Saˆde de Arape’-SP; Mo‰‚o n.€ 092/10= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Juraci Reis Ramos;Mo‰‚o n.€ 093/10= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Durval Avelar; - VEREADORA ‹RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
100/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes na Rua Carlos
Francisco Correa, no EducandŠrio; Mo‰‚o n.€ 094/10= de aplausos, aos Ilmos. Srs.:
Douglas, Marcelo e Toninho; Mo‰‚o n.€ 095/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Juraci
Reis Ramos; - VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 101/10= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia de comprovantes de recolhimento de encargos
(INSS, FGTS, IRRF), referente aos trabalhadores das empreiteiras nas obras de Bananal;
Mo‰‚o n.€ 090/10= de aplausos, ao COMTUR – Conselho Mun. de Turismo; Indica‰‚o n.€
115/10= solicita da Exma. Sra. Vereadora Herc’lia de Jesus Ramos de Andrade, DD.
Presidente da C„mara Municipal, “atualiza‰‚o e revis‚o da Lei Org„nica Municipal”;
Indica‰‚o n.€ 116/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, mudan‰a de horŠrio de
coleta de lixo na Rua Boa Esperan‰a; Indica‰‚o n.€ 117/10= reitera pedido feito na
Indica‰‚o 144/09, de 16/04/2009, que solicita amplia‰‚o do Programa Leite para o idoso
incluindo os moradores do Distrito de Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 118/10= solicita que
seja feita com urg…ncia verifica‰‚o e reparos na rede de capta‰‚o de Šguas pluviais e
esgoto no centro de Rancho Grande; - VEREADORA HERCŒLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Mo‰‚o n.€ 096/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Durval Avelar; Indica‰‚o
n.€ 119/10= solicita viabiliza‰‚o da cobertura da quadra de esportes da Escola Prof.“
Zen•bia, no EducandŠrio; Indica‰‚o n.€ 120/10= solicita instala‰‚o de lixeiras na extens‚o
do cal‰ad‚o da Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 121/10= solicita recupera‰‚o do
cal‰amento na conflu…ncia da Av. †lvaro Moreira com a Rua Benedito Justino, na Vila
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Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 122/10= solicita recupera‰‚o do cal‰amento asfŠltico da Av.
C•sar Augusto Gon‰alves, na Cer„mica; Indica‰‚o n.€ 123/10= solicita realiza‰‚o de
servi‰os, tais como cal‰amentos, nas demais vias do bairro Laranjeiras, como exemplo a
Rua Antonio Ramos Capeto, dentre outras; Indica‰‚o n.€ 124/10= solicita constru‰‚o de
mais casas populares ou conjuntos habitacionais para a popula‰‚o, inclusive no distrito do
Rancho Grande; 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 (aparteada pelo Vereador Vilmar da Silva); e Vereador Vilmar da
Silva. Quando da vota‰‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por
unanimidade. Quando da discuss‚o das mo‰Œes 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‰Œes 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 indica‰Œes apresentadas
na sess‚o. O vereador comentou ainda reuni‚o com vereadores havia no ˆltimo dia 12 de
agosto, na C„mara Municipal, sobre a A‰‚o C’vel Pˆblica que • movida pelo Minist•rio
Pˆblico da Comarca contra o Chefe do Executivo e funcionŠrios da Prefeitura. O orador
fez tamb•m a leitura de c•pia de peti‰‚o do Jur’dico da Casa, ƒ Ju’za solicitando c•pia de
todo o processo acima referido. Disse ainda o Vereador Vilmar da Silva que atrav•s de
Requerimento, na ˆltima sess‚o, cobrou do Chefe do Executivo respostas ƒ proposi‰Œes
de sua autoria, em nˆmero de nove (09), sendo que na •poca havia em sua mesa um
“pacote” de respostas que ainda n‚o tinha lido. O Vereador Vilmar da Silva questionou a
resposta do Jur’dico da Casa dizendo que as respostas solicitadas haviam sido atendidas
pelo Chefe do Executivo, dizendo que o que havia questionado • se era ou n‚o legal, o
atraso de mais de quinze (15) dias para responder ƒs proposi‰Œes dos Vereadores. O
Vereador Vilmar da Silva disse que “acham que somos bobos” e que somos “orelhinhas”.
Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso comentou sobre Mo‰‚o de
Apoio ao Sindicato dos FuncionŠrios e Servidores da Educa‰‚o do Estado de S‚o Paulo,
a ser feito na pr•xima sess‚o. A vereadora comentou sobre a dispensa do funcionŠrio
Celso, pela Prefeitura. Disse a oradora que o Celso havia feito concurso o gest‚o da
Prefeita Mirian e que s• foi chamado hŠ pouco tempo jŠ na gest‚o do Prefeito David, que
agora o dispensou sob o argumento de conten‰‚o de despesas. Disse ainda a Vereadora
que o Prefeito “roubou” um (01) milh‚o da Prefeitura e agora dispensa um funcionŠrio que
ganha salŠrio m’nimo, dizendo ainda que o referido funcionŠrio deverŠ entrar com um
recurso. Em aparte o Vereador Vilmar da Silva disse que o funcionŠrio deve estar
revoltado com sua demiss‚o, porque ele realmente estava trabalhando e que o Prefeito
deveria fazer conten‰‚o de despesas em setores onde hŠ excesso de funcionŠrios. Com
a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que a realidade de hoje • que
as pessoas s•rias passam a n‚o prestar.. A Vereadora parabenizou o Vereador Vilmar da
Silva pela iniciativa de Mo‰‚o de Aplausos ƒ COMTUR (Conselho Municipal de Turismo)
pelo trabalho que est‚o fazendo e que • de grande interesse para toda a comunidade,
principalmente com rela‰‚o ƒ normatiza‰‚o do com•rcio da cidade, eis que tem dias que
em plena segunda feira vŠrios com•rcios est‚o fechados, e algumas situa‰Œes precisam
mudar, e que para isso marcarŠ uma reuni‚o com o “Manolo”. A Vereadora Lˆcia Helena
Nader Gon‰alves falou sobre a n‚o transmiss‚o das sessŒes plenŠrias pela RŠdio
ComunitŠria local. Em aparte a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que a
RŠdio n‚o transmite as sessŒes porque ela • de propriedade do Prefeito e que este n‚o
tem interesse que as sessŒes sejam transmitidas. Tamb•m em parte o Vereador Vilmar
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da Silva disse que seu protesto era em sil…ncio e que a RŠdio n‚o • comunitŠria e sim do
Prefeito. De volta com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que o
Presidente da RŠdio • funcionŠrio da Prefeitura e que o povo tem o direito de saber o que
se passa nas sessŒes plenŠrias porque as sessŒes n‚o s‚o gravadas, s‚o anotadas.
Disse ainda a Vereadora que apesar de ter sa’do da Prefeitura ela estŠ como voluntŠria
na organiza‰‚o da elabora‰‚o do Plano Diretor do Munic’pio e que pede uma reuni‚o
com os vereadores. A Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves elogiou a atua‰‚o da
Professoras FŠtima na dire‰‚o do col•gio no Distrito de Rancho Grande. Em aparte o
Vereador Vilmar da Silva disse que em Bananal hŠ falta de local de divers‚o e que
procurarŠ o Clube da Terceira Idade, pois o Munic’pio precisa de um Centro de Forma‰‚o
de Idosos, dizendo ainda que o Centro ComunitŠrio Ayres de Araˆjo Azevedo tem
projetos muito bons. O Vereador elogiou a atua‰‚o do DR. Arbex , m•dico geriatra Com a
palavra a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade solicitou que fossem lidas suas
indica‰Œes ao Chefe do Executivo. Com a palavra o Vereador Robson do Amaral
Rodrigues tamb•m comentou sobre a Mo‰‚o de Apoio ao Sindicato dos FuncionŠrios e
Servidores da Educa‰‚o do Estado de S‚o Paulo, dizendo n‚o se pode aprovar a mo‰‚o
sem que todos saibam do que realmente se trata, e comentou sobre o falecimento do Sr.
Juraci. Disse o orador que na pr•xima sess‚o farŠ pedido para denomina‰‚o de
logradouros em Bananal, citando ainda a cidade de Barra Mansa – RJ, onde a sinaliza‰‚o
e denomina‰‚o tamb•m n‚o s‚o boas. Em aparte a Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves disse que o Plano Diretor deve corrigir essa falha. O Vereador Robson do
Amaral Rodrigues falou sobre a Rua Walter Dias Brum que precisa urgente de tapaburacos, e falou do funcionŠrio Celso, que considera muito qualificado e que n‚o sabia de
sua dispensa, apesar de saber que vŠrias pessoas foram demitidas, e que n‚o poderia se
envolver nos fatos, e t‚o somente ajudar no que lhe for poss’vel. O vereador Robson
disse que de fato ƒs segundas feiras • mesmo dif’cil encontrar com•rcio de alimenta‰‚o
em Bananal. Com rela‰‚o a RŠdio disse o Vereador que o Prefeito n‚o tem culpa pois ele
tem mais dois s•cios. Quanto a fala da Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse o
Vereador Robson do Amaral Rodrigues que apesar da imunidade parlamentar • muito
perigoso afirmar sem provas um fato que estŠ sendo investigado, motivo pelo qual n‚o de
deve fazer julgamento antecipado, e que a justi‰a serŠ feita e os culpados devem pagar
pelo que fizeram. 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 a
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que falou um (01) milh‚o que isto consta
da denˆncia do Minist•rio Pˆblico. Com rela‰‚o a RŠdio disse que esta n‚o transmite as
sessŒes da C„mara porque n‚o • de interesse do Prefeito e que n‚o • oposi‰‚o, mas
estŠ ao lado do povo pois representa a Legislativo. Finalizou dizendo que “roubou” estŠ
na a‰‚o movida pelo Minist•rio Pˆblico e que • s• procurar se inteirar. Com a palavra a
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves criticou o lixo nas ruas dizendo que n‚o • s•
na Vila Bom Jardim e que as fotos de Bananal com a cidade limpa s‚o todas antigas. A
vereadora Lˆcia disse que • preciso construir um palco fixo na “Pra‰a do RosŠrio” com
cobertura e infra-estrutura. Com rela‰‚o ao Bairro da Cer„mica disse a vereadora que
estŠ precisando de tapa-buracos na via pˆblica e que vai faz…-lo com seu dinheiro. A
oradora conclamou os vereadores a se unirem e juntos pagar a RŠdio para transmiss‚o
das sessŒes, atrav•s de apoio cultural e elogiou o site da C„mara pela transpar…ncia.
Disse ainda a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves que o Azzurra, atrav•s de uma
ONG estŠ investindo nas crian‰as em parceria com outras cidades, formando vŠrios times
de futebol, um projeto muito bom e de utilidade pˆblica no munic’pio. Nada mais havendo
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a tratar a Senhora Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordinŠria dia 02 (dois) de setembro, quinta feira,
em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos, 1.€
SecretŠrio , mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 19 de agosto de 2010.

Presidente: ________________________________________
Vereadora Herc’lia de Jesus Ramos de Andrade

1.€ SecretŠrio:_____________________________________
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos

2.€ SecretŠrio: ___________________________________________
(ad hoc)

Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹)
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