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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 14/2010
ATA DA 13.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2010
Aos dois dias do m…s de setembro de dois mil e dez (02/09/2010), 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 Terceira Sess‡o Ordinˆria
desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima Primeira 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. A Presidente da Casa registrou e agradeceu a honrosa presen‰a, no PlenŠrio, do
Dr. Davi Mota Costa, ex-vereador de Cruzeiro e candidato a Deputado Federal, e tambŽm
a presen‰a do Vereador Claudinei Ramos, Presidente da C„mara Municipal de Roseira SP e, da Vereadora Marlene Pereira Siqueira Silva, tambŽm de Roseira – SP. Na
seq•…ncia procedeu-se a leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual
constaram: I - Recebido do Senhor Prefeito Municipal: PROJETO DE LEI N.€ 12 DE 27
DE AGOSTO DE 2010. e PROJETO DE LEI N.€ 13 DE 27 DE AGOSTO DE 2010.
Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADOR ANT‰NIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‰): Requerimento n.€ 102/10= reitera solicita‰‚o
pretŽrita (Req. 060/2010) que solicita da SABESP, provid…ncias urgentes em rela‰‚o a
tubula‰‚o de esgotos da Vila Bom Jardim; Requerimento n.€ 103/10= reitera solicita‰Œes
pretŽritas (Req. 063 e 064/2010) que solicitam da ELEKTRO, respectivamente
informa‰Œes do programa “luz para todos” e informa‰Œes sobre o protocolo 454765829;
Requerimento n.€ 104/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, rela‰‚o de precat•rias
alimentares e n‚o alimentares;Indica‰‚o n.€ 134/10= solicita coloca‰‚o de placa indicativa
(DEVAGAR! ESCOLA) nas proximidades da EMEI “JosŽ Batista” na Cer„mica;
VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 105/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰Œes a respeito das obras no bairro da Palha;
Requerimento n.€ 106/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰Œes e
provid…ncias a respeito dos processos n.os 0491 e 1066; Requerimento n.€ 107/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰Œes a respeito dos pagamentos do
PASEP e INSS dos funcionŠrios pˆblicos municipais; Mo‰‚o n.€ 097/10= de apoio, no
sentido de exigir do Governo do Estado de SP a implanta‰‚o imediata do profuncionŠrio,
programa de profissionaliza‰‚o dos funcionŠrios administrativos da Educa‰‚o;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO): Requerimento n.€
108/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰Œes sobre o retorno da
constru‰‚o da pista de skate no bairro Laranjeiras;Indica‰‚o n.€ 133/10= solicita melhoria
na identifica‰‚o dos logradouros de Bananal;- VEREADORA L‹CIA HELENA NADER
GONŒALVES: Requerimento n.€ 109/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, envio
URGENTE dos Balancetes da PMB no per’odo de janeiro a julho de 2010; Requerimento
n.€ 110/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia das atas das audi…ncias
pˆblicas de 2009; Requerimento n.€ 111/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
rela‰‚o dos precat•rios da PMB atualizados; Requerimento n.€ 112/10= solicita da
TELEF“NICA, documentos referentes ao montante da d’vida da PMB no per’odo de
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01/2005 a 12/2008 e de 01/2009; a 08/2010; Mo‰‚o n.€ 099/10= de aplausos, a Exma.
Sra. Marlene Pereira Silva, DD. Vereadora do munic’pio de Roseira-SP; Mo‰‚o n.€
100/10= de aplausos, ao Exmo. Sr. Claudinei Ramos, DD. Presidente da C„mara
Municipal de Roseira-SP;Mo‰‚o n.€ 101/10= de pesar, pelo falecimento do Exmo. Sr.
Major JosŽ Francisco; Peixoto; Indica‰‚o n.€ 127/10= solicita maior valoriza‰‚o do
Conselho Tutelar de Bananal; Indica‰‚o n.€ 128/10= solicita reformas na rampa da
EMEIEF “Cel. Nogueira Cobra”; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Mo‰‚o n.€
098/10= de aplausos, a Ilma. Sra. FŠtima Salles Fernandes de Oliveira, DD. Diretora da
EMEIEF “Joaquim F. de Paula”; Indica‰‚o n.€ 129/10= solicita servi‰os de reparos nas
ruas de Bananal, especialmente na rua OlegŠrio Ramos; Indica‰‚o n.€ 130/10= solicita
servi‰os de patrolamento na Estrada Rural da Mangueira; Indica‰‚o n.€ 131/10= solicita
servi‰os de capina na rua Moises Gomes de Oliveira; Indica‰‚o n.€ 132/10= solicita
abertura da FarmŠcia da UMS nos per’odos: de 17:00 ƒs 08:00 horas; e plant‚o 24 horas
nos finais de semana; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO (BICUDA):
Indica‰‚o n.€ 125/10= solicita resolu‰‚o do problema do “lix‚o” no bairro da Palha;
Indica‰‚o n.€ 126/10= solicita servi‰os de pintura na RodoviŠria; VEREADORA HERCÍLIA
DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‰‚o n.€ 135/10= solicita revitaliza‰‚o e
urbaniza‰‚o do bairro EducandŠrio, com a realiza‰‚o de obras visando melhorias no
cal‰amento e constru‰‚o de uma pra‰a; Indica‰‚o n.€ 136/10= solicita instala‰‚o de
Academias da Melhor Idade nos bairros: Cer„mica, Vila Bom Jardim e Rancho Grande;
Indica‰‚o n.€ 137/10= solicita institui‰‚o nas escolas municipais de um projeto visando-se
ministrar aulas de seguran‰a na Internet voltadas para alunos e pais; Indica‰‚o n.€
138/10= solicita institui‰‚o nas escolas municipais o check-up anual; Indica‰‚o n.€
139/10= solicita estudos no sentido de viabilizar conv…nio mŽdico para os servidores
municipais. 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 e Vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso. 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, Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso e
Vereador Vilmar da Silva. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereador Robson do Amaral Rodrigues,
que cumprimentou os visitantes, tecendo ainda comentŠrios sobre o Dr. Davi, candidato a
Deputado Federal, a quem disse sua fam’lia deve gratid‚o. Na seq•…ncia o Vereador
comentou seus requerimentos apresentados na sess‚o. O orador tambŽm teceu
comentŠrios sobre a frota da atual Secretaria de Transportes, hoje com oito (08) ve’culos
funcionando e dez (10) parados, devido a falta de recursos financeiros da Prefeitura, que,
por necessidade se utiliza de servi‰os de terceiros, dizendo ainda, o vereador que ia
conversar diretamente com o Prefeito sobre o assunto. Finalizou dizendo que a campanha
pol’tica deve ser feita com respeito ƒ cidade e aos cidad‚os. Com a palavra o Vereador
Vilmar da Silva comentou suas indica‰Œes, tecendo comentŠrios sobre a Secretaria da
Saˆde, onde em sua opini‚o tudo Ž muito centralizado, e dizendo que ontem n‚o tinha
Šgua na Unidade Mista de Saˆde. Em parte a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
disse que o problema da Šgua jŠ dura uma semana, e que a Prefeitura n‚o remete seus
balancetes para a C„mara desde o ano passado. Como tambŽm n‚o faz audi…ncias
pˆblicas determinadas por lei. Voltando a usar da palavra o Vereador Vilmar da Silva
criticou a falta de respostas ƒs proposi‰Œes de sua autoria por parte da administra‰‚o
municipal. Com rela‰‚o ƒs dificuldades econ‹micas da Prefeitura , o vereador disse
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concordar com o Vereador Robson do Amaral Rodrigues, mas que chegou a oferecer
ajuda ao ex-SecretŠrio Wilson na solu‰‚o do problema, qual seja, fazer um s• pacote e
reformar toda a frota, mas que falta capacidade na administra‰‚o municipal. Com a
palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que todos sabem muito bem a
situa‰‚o atual de Prefeitura de Bananal, fazendo uma cita‰‚o do fil•sofo Plat‚o. A
vereadora falou tambŽm sobre a frota de ve’culos sucateada e que o ex-SecretŠrio Wilson
n‚o tinha poder de mando. Em seguida a oradora cobrou da Presid…ncia as faltas ƒs
sessŒes do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza) , dizendo ainda que o pai
do vereador alugou tr…s vans para a Prefeitura mas s• tem uma de sua propriedade. Com
a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que sobre a fala da
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, tudo estŠ na internet, principalmente o
problema da merenda escolar que Ž muito sŽrio. Sobre a frota de ve’culos disse que foi
aprovado conv…nio para compra de carro e que n‚o compraram, pois falta disciplina e
organiza‰‚o na administra‰‚o municipal. Disse ainda a Vereadora que Chefe do
Executivo deveria ir ƒ rŠdio e falar dos problemas com a popula‰‚o. A Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves criticou a Sabesp e a Elektro pela falta de resposta ƒs
proposi‰Œes dos vereadores, elogiando o Dr. Eduardo Zornoff, ex Coordenador de
Rela‰Œes Institucionais da Elektro, dizendo ainda que jŠ convidou o Superintendente da
Sabesp para uma reuni‚o na C„mara Municipal sobre o conv…nio e prazos, mas que n‚o
tem retorno. A vereadora disse tambŽm que as obras municipais pararam por falta de
“certidŒes”, e que em visita ao Bairro da Palha constatou a exist…ncia de muito entulho e
lixo na via pˆblica, e que a Prefeitura n‚o atende aos pedidos da comunidade. Em aparte
a Vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que o local Ž considerado “Šrea de risco”.
Em aparte o Vilmar da Silva que em vez de obras est‚o fazendo “emendas” nos projetos
e que tem verba, mas as obras est‚o paradas. Disse ainda que os valores de vŠrias
obras s‚o num montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mas n‚o “andam”.
Voltando ƒ sua fala a Lˆcia Helena Nader Gon‰alves comentou reuni‚o, na C„mara
Municipal, dos membros que est‚o elaborando o “Plano Diretor”, com a presen‰a do
Jur’dico e do corpo de Engenharia da Prefeitura onde est‚o sendo discutidas vŠrias
questŒes, principalmente sobre o “Tombamento” da cidade. A Vereadora comentou ainda
sobre uma verba no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deixada pelo
exDeputado Ary Kara, jŠ hŠ algum tempo, mas nada se pode fazer, pois o Condephaat n‚o
deixa. A vereadora finalizou comentando suas indica‰Œes ao Chefe do Executivo. Com a
palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que a Fam’lia do Sr. Juraci Reis
Ramos, pediu-lhe que agradecesse as Mo‰Œes de Pesar pelo seu falecimento. Disse
ainda a Vereadora que esteve conversando com o Chefe do Executivo sobre as obras
municipais, e que ele lhe disse que algumas est‚o demorando devido ƒ Žpoca eleitoral.
Com rela‰‚o ao lixo no Bairro da Palha disse que tambŽm jŠ reclamou, haja vista que isto
jŠ faz pelo menos um ano. Com a palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos
cumprimentou os visitantes e comentou suas indica‰Œes ao Chefe do Executivo, e que
conversou com este sobre o problema com o revezamento de funcionŠrios na Unidade
Mista de Saˆde. Em aparte o Vilmar da Silva disse que o problema maior Ž nos finais de
semana e que Ž s• definir quem fica na farmŠcia da Unidade e divulgar o seu nome.
Continuando sua fala o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que com rela‰‚o ƒ
estrada do Bom Retiro, o seu patrolamento de come‰ar na pr•xima quarta feira e que
ainda esta semana v‚o providenciar os problemas da lixeira, dizendo ainda que esteve
com o Chefe do Executivo no Sert‚o da Prata. Em aparte a Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves que Ž preciso tomar alguma provid…ncia com rela‰‚o ao PrŽdio da Esta‰‚o e o
Correio. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou a Sra.
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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: A) PROJETO DE LEI N.€ 012, DE
27/08/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE: ALTERA O ARTIGO 1.€ DA
LEI MUNICIPAL N.€ 34 DE 05 DE MAIO DE 2010; B) PROJETO DE LEI N.€ 013, DE
30/08/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE: DISP”E SOBRE A
DISTRIBUI•–O DE HONOR†RIOS ADVOCAT—CIOS AOS PROCURADORES
JUR—DICOS DO MUNIC—PIO E D† OUTRAS PROVID˜NCIAS. Em seguida foi posto em
discuss‚o o Projeto de Lei n.€ 12/2010. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos
da Silva (God‹) disse que os advogados da Prefeitura estiveram na C„mara e explicaram
todo o projeto sobre o pagamento de “precat•rios”, que estava a favor de sua aprova‰‚o.
Ato cont’nuo foi posto em discuss‚o o projeto de lei n.€ 13/2010. Com a palavra o
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹) disse o mesmo versa sobre a
“sucumb…ncia”, e que considerou justa a reivindica‰‚o. na legisla‰‚o federal, motivo pelo
qual houve uma adapta‰‚o e uma negocia‰‚o. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva
disse que o projeto Ž previsto em lei e que votaria favorŠvel ƒ sua aprova‰‚o. Posto em
vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra a Vereadora Eliane
Nogueira do Prado fez sua declara‰‚o de voto favorŠvel ƒ aprova‰‚o do projeto. N‚o
havendo mais matŽria 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‹) disse que seu pronunciamento com rela‰‚o ƒ Sabesp Ž s• sobre
a empresa, nada tendo em haver com seus funcionŠrios. Disse ainda que a Telef‹nica,
quando sob a administra‰‚o do Dr. Jo‚o, bem como a Elektro, na gest‚o do Dr. Zornoff,
sempre deram muita aten‰‚o ƒs reivindica‰Œes dos Vereadores (as), e que atualmente a
Elektro somente farŠ alguma melhoria na rede elŽtrica em Bananal em 2012, motivo pelo
qual julga necessŠria uma reuni‚o urgente com algum Diretor da empresa. O Vereador
comentou tambŽm sobre o n‚o recolhimento do PASEP para os funcionŠrios da Prefeitura
e que esperava que o problema fosse regularizado o mais breve poss’vel. O Vereador
comentou ainda sobre a mo‰‚o homenageando a Professora FŠtima Salles Fernandes de
Oliveira, DD. Diretora da EMEIEF “Joaquim F. de Paula, de iniciativa do Vereador Vilmar
da Silva . Sobre o Condephaat, disse que o •rg‚o embargou obra atŽ na Igreja da Matriz.
Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva que comentou sobre a fala do Vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹) e disse que “correr atrŠs nunca se chega, o que se
deve fazer Ž ir na frente”. Sobre o lixo urbano disse que o problema n‚o Ž s• no Bairro da
Palha, pois no Distrito de Rancho Grande Ž desde janeiro. Com a palavra a Vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso falou do problema de crian‰as e drogas, dizendo que fez
parte Conselho Tutelar quando o •rg‚o inclu’a alŽm de Bananal, Arape’ e S‚o JosŽ do
Barreiro, e que por isso Ž de opini‚o de que a Prefeitura deve investir em trabalhos
sociais, e que no ano passado tentou traze para Bananal o “Projeto Guri”, e que
administra‰‚o municipal contribuiria t‚o somente com o local e com um telefone, mas n‚o
foi poss’vel. A vereadora tambŽm comentou o mo‰‚o ƒ Professora FŠtima, dizendo ainda
que os alunos t…m direito a um ensino de qualidade. Com rela‰‚o ƒ Elektro disse a
Vereadora que o Promotor Pˆblico da Comarca lhe disse que a Elektro Ž obrigada a
colocar ilumina‰‚o pˆblica na cidade e que entrarŠ com uma A‰‚o Civil Pˆblica contra a
empresa. Com a palavra a Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que a Elektro alega que
a Prefeitura de Bananal estŠ em dŽbito com a empresa, mas que acha que o motivo e
porque a C„mara n‚o aprovou o projeto que cobraria da popula‰‚o uma taxa extra. Com
a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado parabenizou o Vereador †lvaro Luiz
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Nogueira Ramos e tambŽm comentou o problema da ilumina‰‚o pˆblica. 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 ordinŠria dia 16 (dezesseis) 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, 02 de setembro 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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