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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 15/2010
ATA DA 14.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2010
Aos dezesseis dias do m…s de setembro de dois mil e dez (16/09/2010), 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 Quarta Sess‡o
Ordinˆria desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima Segunda Sess‡o da
16.• Legislatura, sob a Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade.
Presentes os Vereadores (as): Antonio Carlos Ramos da Silva, Vereador Carlos Eduardo
de Oliveira Cruz (Cazuza), †rika Tereza Coitinho Affonso, L‡cia Helena Nader Gonˆalves,
e Vilmar da Silva. Ausentes o Vereadores (as) ‰lvaro Luiz Nogueira Ramos, Eliane
Nogueira do Prado e Robson do Amaral Rodrigues . Por solicitaˆ‚o da Presid…ncia da
Casa, o Vereador Vilmar da Silva, ocupou a Primeira Secretaria da Mesa Diretora. A ATA
da sess‚o anterior foi aprovada sem restriˆŠes. Ap‹s a chamada, havendo n‡mero
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 L‰CIA HELENA NADER
GONŠALVES: Requerimento n.€ 113/10= requer prorrogaˆ‚o por mais 90 (noventa) dias
para a conclus‚o da CEI 01/2010; Requerimento n.€ 114/10= solicita do DER, instalaˆ‚o
de quebra-molas, sinalizaˆ‚o e “guard rail” na SP-68; Moˆ‚o n.€ 102/10= de aplausos,
aos funcion•rios do Centro Comunit•rio Ayres de Ara‡jo Azevedo; - VEREADOR VILMAR
DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 115/10= solicita da Presidente da C„mara, relaˆ‚o de
faltas dos vereadores em SessŠes Ordin•rias no per‘odo de 01/2009 a 09/2010;
Requerimento n.€ 116/10= solicita da ELEKTRO, informaˆŠes referentes ƒs d‘vidas da
Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 117/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, c‹pia de contratos de sub-empreiteiras da “Godoy Tabaco”; Indicaˆ‚o n.€
140/10= solicita da Presidente da C„mara, para que seja publicado no site oficial e conste
em ata: “Lista de presenˆa dos Vereadores” e que: “se o Vereador se retirar antes do
t•rmino da Sess‚o”, que conste tamb•m em ata; Indicaˆ‚o n.€ 141/10= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de patrolamento na Estrada Rural que liga a Rod. dos
Tropeiros
at•
os
“Forros”;
Indicaˆ‚o n.€ 142/10= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaˆ‚o pret•rita
(Requerimento 098/09) que solicita a desativaˆ‚o da lixeira no campo municipal de
Rancho Grande; - VEREADORA ‹RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
118/10= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaˆ‚o pret•rita (Requerimento
100/10), que solicita provid…ncias na Rua Carlos Francisco Correa, no Educand•rio;
Requerimento n.€ 119/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆŠes urgentes
em relaˆ‚o as obras no Morro do Jalem; Moˆ‚o n.€ 103/10= de aplausos, a Secretaria
Municipal de Educaˆ‚o; Moˆ‚o n.€ 104/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Carlos
Henrique Canela (Carlinhos da Farm•cia); Indicaˆ‚o n.€ 148/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, unificaˆ‚o do desfile de 7 de setembro em relaˆ‚o ƒs escolas
municipais; Indicaˆ‚o n.€ 149/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, fiscalizaˆ‚o
para adequar edificaˆŠes de grande utilizaˆ‚o p‡blica ao acesso das pessoas deficientes;
Indicaˆ‚o n.€ 150/10= encaminha ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, sugest‚o para
desenvolvimento de programa que objetive a implantaˆ‚o da “Farm•cia Viva” no
munic‘pio; Indicaˆ‚o n.€ 151/10= encaminha ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, sugest‚o
para que distribua na rede municipal de ensino atrav•s da Secretaria de Sa‡de,
medicamentos para combater o “piolho-da-cabeˆa”;- VEREADOR ANTŒNIO CARLOS
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RAMOS DA SILVA (GODÔ): Requerimento n.€ 120/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaˆŠes em relaˆ‚o ao CONTRAN; Requerimento n.€ 121/10= solicita da
ELEKTRO, informaˆŠes sobre a Prefeitura Municipal de Bananal; Moˆ‚o n.€ 105/10= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Carlos Henrique Canela (Carlinhos da Farm•cia); VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicaˆ‚o n.€ 143/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pintura dos bancos instalados no calˆad‚o do
bairro Cer„mica; Indicaˆ‚o n.€ 144/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaˆ‚o
de obras no calˆad‚o da Vila Bom Jardim; Indicaˆ‚o 145/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, limpeza das margens do Rio Bananal e c‹rregos que passam pela
nossa cidade; Indicaˆ‚o n.€ 146/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, revitalizaˆ‚o
das praˆas Pedro Ramos e Rubi‚o J‡nior; Indicaˆ‚o n.€ 147/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, estudos t•cnicos no sentido de construˆ‚o de avenida unindo os
bairros da Cer„mica e Laranjeiras. Recebido de Diversos: Carta da Sra. Edith Tressoldi
Avelar, comunicando o recebimento de MoˆŠes de Pesar pelo falecimento de Durval
Avelar, seu marido. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar
da Silva , Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God’), Vereadora †rika Tereza
Coitinho Affonso,e L‡cia Helena Nader Gonˆalves (aparteada pelo Vereador Vilmar da
Silva). Quando da votaˆ‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por
unanimidade. Quando da discuss‚o das moˆŠes apresentadas e sujeitas a deliberaˆ‚o
nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Antonio Carlos
Ramos da Silva (God’), Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso, L‡cia Helena Nader
Gonˆalves e Vereador Vilmar da Silva. Em seguida foi franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereadora †rika Tereza
Coitinho Affonso que comentou suas indicaˆŠes ao Chefe do Executivo. Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva tamb•m justificou a apresentaˆ‚o de suas proposiˆŠes,
elogiando a atuaˆ‚o de PSF de Rio Claro, no Estado do Rio de Janeiro, no Sert‚o da
Prata e Sert‚o da Roseira, no Munic‘pio de Bananal, destacando a d‘vida da Prefeitura
para com a Elektro. O orador comentou sobre aplicaˆ‚o de R$ 30.000.000,00 (Trinta
milhŠes de reais) em obras p‡blicas, objeto de verificaˆ‚o do Minist•rio P‡blico. Com a
palavra a L‡cia Helena Nader Gonˆalves comentou o problema de deslizamento de terra
na casa do “Agulha”, sem soluˆ‚o h• mais de ano, dizendo ainda que a a resposta que
obteve era que a Defesa Civil estaria tomando provid…ncias, mas que nada foi feito. A
Vereadora L‡cia criticou os problemas de obras p‡blicas paralisadas, comentando ainda
o mal estado de nossas estradas, SP 64 e 68, essenciais para o desenvolvimento do
turismo. 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 constou: PROJETO DE LEI N.€ 011, DE
27/08/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO, QUE: AUTORIZA O
EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONV“NIO COM O ESTADO DE S”O PAULO,
PELA SECRETARIA DE SEGURAN•A P–BLICA, DELEGANDO O EXERC—CIO DA
COMPET“NCIA DE TR˜NSITO ATRIBU—DAS AO MUNIC—PIO PELA LEI N.€ 9.503/97.
Posto em discuss‚o, usou da palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God’),
que disse que teve reuni‚o com o Tenente Vitor e que o projeto • inconstitucional, haja
vista que primeiro seria necess•rio fazer um conv…nio com o Contran e, finalizou dizendo
que votaria contra a aprovaˆ‚o do projeto. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva
disse que o Vereador “God’” colocou muito bem a situaˆ‚o com relaˆ‚o ao projeto em
pauta, e que antes os policiais n‚o eram remunerados pelo munic‘pio. Disse ainda o
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Vereador que multa n‚o espanta o turista, s‹ o turista “problema”. O Vereador Vilmar da
Silva comentou tamb•m o concurso da Prefeitura para “agentes de tr„nsito”, o que no
caso acarretaria duas despesas, as dos agentes de tr„nsito e a dos policiais militares.
Finalizando o Vereador Vilmar da Silva disse que o projeto sequer passou pelas m‚os do
Procurador Jur‘dico da Prefeitura, e que ele tamb•m ir• votar pela rejeiˆ‚o do projeto.
Com a palavra a L‡cia Helena Nader Gonˆalves falou sobre reuni‚o com o Tenente Vitor
e dois procuradores jur‘dicos da Prefeitura e comentou tamb•m sobre a
inconstitucionalidade do projeto e sobre o pagamento aos policiais que chamou de
“mensal‚o”, posicionando-se contra a aprovaˆ‚o do projeto. Posto em votaˆ‚o foi o
projeto REJEITADO, por maioria de votos. 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 teceu coment•rios sobre as obras municipais inacabadas; sobre o problemas
da Sabesp do Bairro do Cantagalo; sobre o problemas de esgoto no Rio Lava-p•s e a
atuaˆ‚o da Policia Ambiental no caso. O Vereador falou ainda sobre o PSF de Rio Claro –
RJ, no Sert‚o da Prata e Sert‚o da Roseira e sobre a verbas de trinta milhŠes de reais e
o DER/SP, dizendo ainda que a firma Rodoplex j• se manifestou sobre o assunto e
finalizou comentando o p•ssimo trabalho das empreiteiras nas estradas de Bananal. Com
a palavra a Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso teceu coment•rios da Unidade Mista
de Sa‡de que s‹ tem uma ambul„ncia funcionando, e que por isso deve-se rezar para
n‚o ficar doente. A vereadora falou ainda dos problemas da Prefeitura e do contador que
l• trabalha. O povo est• sofrendo e nosso ‡nico hospital n‚o funciona, disse a Vereadora
†rika Tereza Coitinho Affonso, que falou tamb•m de uma “virose” no munic‘pio, dizendo
que se o Prefeito n‚o trabalha, que o tirem da Prefeitura. Finalizou sua fala se dizendo
indignada com tudo que est• acontecendo. Com a palavra a Vereadora L‡cia Helena
Nader Gonˆalves disse que os vereadores sempre agem de alguma forma e que
problemas sempre tiveram, e que quando for o caso abra-se um Comiss‚o Especial de
Inqu•rito (CEI). A Vereadora disse ainda que procura ser digna do cargo que ocupa e que
a legislaˆ‚o a ap‹ia. A Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves fez criticas ƒ
administraˆ‚o municipal falando sobre o grande numero de cachorros que perambulam
por toda a cidade, e que isso • uma problema de sa‡de, e que seria necess•rio uma
reuni‚o entre o Chefe do Executivo ,Minist•rio P‡blico e a Vigil„ncia Sanit•ria. A
Vereadora L‡cia teceu rigorosas cr‘ticas ƒ empreiteira Galv‚o Barbosa a quem j• fez uma
Moˆ‚o de Rep‡dio. Disse tamb•m a vereadora que pessoas “de fora” est‚o multando em
nossa cidade e criticou obra da Sabesp no Conjunto Habitacional Washington Luiz de
Carvalho Bruno. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva parabenizou a todos pela
mobilizaˆ‚o de um abaixo-assinado e sugeriu uma manifestaˆ‚o p‡blica atrav•s de uma
passeata pac‘fica, pedindo ainda uma reuni‚o dos membros da Comiss‚o Permanente de
Obras e Serviˆos P‡blicos. O Vereador Vilmar da Silva falou tamb•m sobre o decreto do
Chefe do Executivo sobre novos loteamentos no munic‘pio, dizendo que n‚o basta
suspende-los, • preciso fiscalizar as construˆŠes irregulares. Sobre a “sa‡de” disse o
vereador que o problema • s•rio, dizendo ainda que na sua opini‚o m•dico n‚o pode ser
pol‘tico, pois geralmente trata de pessoas muito fragilizadas. Finalizou dizendo que a
populaˆ‚o sabe do trabalho desenvolvido pelos vereadores e que todos devem fazer a
sua parte. Com a palavra o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza) comentou
as obras publicas paralisadas, dizendo ainda que regra geral todas as obras dependem
de um projeto para a sua viabilidade, e que muitas vezes a verba n‚o • disponibilizada
porque o projeto n‚o est• compat‘vel, ou outras vezes n‚o se pode fazer a obra por falta
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das certidŠes de praxe, que devem ser apresentadas. 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 07 (sete) de outubro, quinta feira, em hor•rio
regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar da Silva , 1.€ Secret•rio ad hoc” , mandei
lavrar a presente ATA, que aprovada, ser• assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 16 de
setembro de 2010.
Presidente: ________________________________________
Vereadora Herc‘lia de Jesus Ramos de Andrade

1.€ Secret•rio:_____________________________________
“ad hoc”

Vereador Vilmar da Silva

2.€ Secret•rio: ___________________________________________
Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza)
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