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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 18/2010
ATA DA 17.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2010
Aos quatro dias do m…s de novembro de dois mil e dez (04/11/2010), 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 S†tima Sess‡o
Ordinˆria desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima Quinta 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 (God‡), Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza), Eliane Nogueira do Prado, ˆrika
Tereza Coitinho Affonso, L‰cia Helena Nader GonŠalves, Robson do Amaral Rodrigues e
Vilmar da Silva. .A ATA da sess‚o anterior foi aprovada sem restriŠ‹es. ApŒs a chamada,
havendo n‰mero regimental, a Senhora Presidente, em nome de Deus declarou aberta a
sess‚o. 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.€
018/2010, QUE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIAPL A CELEBRAR
PROTOCOLO DE INTEN••ES E TERMOS ADITIVOS COM OS MUNIC‘PIOS DE
RESENDE, BARRA MANSA, ITATIAIA, PORTO REAL, QUATIS, BOCAINA DE MINAS,
ITAMONTE, ITANHAND’, PAASA QUATRO, PASSA VINTE, ARAPE‘, AREIAS,
QUELUZ E S“O JOSˆ DO BARREIRO, OBJETIVANDO A CONSTITUI•“O DO
CONS”RCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT†VEL –
CERCANIAS. Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADORA
‰RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 149/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŠ‹es em relaŠ‚o aos funcion•rios que ocupavam cargos de confianŠa
na PMB e que foram exonerados; Requerimento n.€ 150/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŠ‹es quanto ƒ falta de materiais b•sicos diversos na UMS de Bananal;
IndicaŠ‚o n.€ 177/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes em
relaŠ‚o aos dependentes alcoŒlicos que vivem no bairro Laranjeiras; - VEREADORA
HERCŠLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Requerimento n.€ 151/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‹es acerca do concurso p‰blico municipal realizado
pela administraŠ‚o anterior; IndicaŠ‚o n.€ 178/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŠ‚o de serviŠos de limpeza e capina das margens da rua Antonio
Gavi‚o; IndicaŠ‚o n.€ 179/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, limpeza e capina
das Ruas Nesrrala Rubez e Luc–lio Costa, na Vila Bom Jardim, bem como vistoria e
limpeza nas demais ruas do bairro; IndicaŠ‚o n.€ 180/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŠ‚o de serviŠos urgentes para conter eros‚o no inicio da rua Antonio
Gavi‚o; IndicaŠ‚o n.€ 181/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de
serviŠos de patrolamento ou colocaŠ‚o de escŒria em trechos da rua Manoel Ricardo da
Fonseca, na Estrada para a Bela Vista, e ainda limpeza das valetas; IndicaŠ‚o n.€
182/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŠ‚o do calŠamento da Rua
Leon Gilson;- VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 152/10= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, respostas a Requerimentos pretŽritos (Requerimentos n.€
091 e 101/2010) datados em 04/08/10 e 19/08/10 respectivamente. Requerimento n.€
153/10= solicita do DER, provid…ncias urgentes quanto aos animais soltos nas SP-64 e
SP-68; MoŠ‚o n.€ 117/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Beatriz de Morais;
MoŠ‚o n.€ 118/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Darci Antunes da Silva;VEREADOR ANT‹NIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‹): Requerimento n.€
154/10= solicita do Ilmo. Sr. Alessandro de Ara‰jo Gomes, DD. Ger. Adm. da Sta. Casa
de Cruzeiro, informaŠ‹es quanto ao comunicado em anexo; MoŠ‚o n.€ 116/10= de
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aplausos, a Exma. Sra. Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves;- VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€ 155/10= solicita do TRT de
Campinas, a possibilidade de implantaŠ‚o de uma Vara do Trabalho em Bananal;
Requerimento n.€ 156/10= solicita do Ilmo. Sr. Sebasti‚o Cl•udio Guimar‚es, DD. Sec.
Mun. EducaŠ‚o, uma Audi…ncia P‰blica da “EducaŠ‚o” na C„mara Mun. de Bananal; VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ (CAZUZA): Requerimento n.€
157/10= solicita do Ilmo. Sr. Pedro Luiz S. Fonseca, DD. Sec. Mun. Sa‰de, informaŠ‹es
quanto a doaŠ‚o de uma ambul„ncia para o munic–pio de Bananal; - VEREADOR
ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO): IndicaŠ‚o n.€ 183/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias em relaŠ‚o a rua Antonio Gavi‚o; IndicaŠ‚o n.€
184/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhorias na instalaŠ‚o elŽtrica da Ponte
“Lee Costa Cabral”. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‡) e Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves. Quando da
votaŠ‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade.
Quando da discuss‚o das moŠ‹es apresentadas e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God‡) e Vereador Vilmar da Silva. Quando da votaŠ‚o das moŠ‹es 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 seus requerimentos apresentadas na sess‚o. O orador criticou os serviŠos de
limpeza p‰blica da administraŠ‚o municipal, dizendo ainda que os serviŠos feitos no
cemitŽrio do Distrito de Rancho Grande foram mal feitos, dizendo ainda que na Unidade
Mista de Sa‰de falta material de limpeza, sugerindo ainda uma reuni‚o na C„mara
Municipal com o Secret•rio Municipal da Sa‰de. O Vereador Vilmar comentou fatos
acontecidos quando do sepultamento de uma moradora do Distrito de Rancho Grande,
Dona Bia, que faleceu na Unidade Mista de Sa‰de n‚o dispunha de conduŠ‚o para levar
transportar o corpo da falecida. Narrando ainda os fatos acontecidos disse que quando
conseguiram transportar o “corpo” para o Distrito de Rancho Grande verificaram que a
sepultura n‚o estava pronta e que por isso todos tiveram que esperar, quando comeŠou a
chover forte no local, isso vinte e quatro (24) horas depois do falecimento. O Vereador
Vilmar da Silva falou ainda do Deputado Ricardo Berzoini (PT) reeleito no ‰ltimo pleito,
dizendo que o mesmo, para o orŠamento de 2011, destinou duzentos mil reais (R$
200.000,00) de verbas para Bananal, sendo que em 2009 j• havia destinado verba para o
nosso munic–pio, bastando que o Chefe do Executivo tome as provid…ncias cab–veis. O
Vereador Vilmar da Silva disse ainda que hoje havia procurado pelo Chefe do Executivo
em seu gabinete, mas que lhe disseram ele estava fazendo o planejamento da folha de
pagamento dos servidores da Prefeitura. Finalizando sua fala o orador fez a leitura de
resposta do Chefe do Executivo a requerimento de sua autoria contendo a relaŠ‚o dos
funcion•rios exonerados. Com a palavra a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso
comentou seus requerimentos apresentados na sess‚o e comentou sobre verba que o
Deputado Mendes Thame destinou para Bananal, p•ra investimentos na Secretaria
Municipal da Sa‰de e outras obras num total de dezenove (19) milh‹es) R$
19.000.000,00, dizendo ainda que como representante do PSDB em Bananal, iria
fiscalizar a aplicaŠ‚o das referidas verbas. A Vereadora comentou tambŽm sobre o
problema de alcoŒlatras no Bairro Laranjeiras, dizendo que o povo reclama com os
vereadores (as) pedem uma soluŠ‚o. Com a palavra a Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves agradeceu a MoŠ‚o de Aplausos homenageando-a por sua atuaŠ‚o e
assinada pela maioria dos Vereadores presentes ƒ Audi…ncia P‰blica sobre o turismo em
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

Bananal, lamentando apenas a aus…ncia de respons•vel pela Secretaria Municipal de
Turismo. Mais uma vez a Vereadora L‰cia criticou a falta de resposta aos requerimentos
de sua autoria solicitando prestaŠ‚o de contas com relaŠ‚o ƒs festas do Senhor Bom
Jesus e Nossa Senhora da GlŒria e da Boa Morte. Com relaŠ‚o ƒ eleiŠ‚o para Presidente
agradeceu os votos ao candidato Serra e parabenizou os militantes do PT pela vitŒria de
Dilma. A Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves comentou reuni‚o que haver•
amanh‚, ƒs 10h00m, com representantes do DER/SP e na prŒxima 5.™ feira, com a
Contadora da C„mara Municipal, agradecendo a Presid…ncia da Casa pelo apoio ƒ
realizaŠ‚o das Audi…ncia P‰blicas, finalizando comentando sobre a constante
perman…ncia de animais das SPs do munic–pio, dizendo ser necess•rio rever o CŒdigo de
Postura Municipal. Em aparte o Vereador Vilmar da Silva disse que a compet…ncia para
verificaŠ‚o de animais nas SPs Ž de compet…ncia do Destacamento de Policia Rodovi•ria,
isso na •rea considerada rural. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra,
determinou a Sra. Presidente que se passasse para as EXPLICA••ES PESSOAIS, haja
vista n‚o haver matŽria da Pauta para a ORDEM DO DIA. Com a palavra o Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que lamentava n‚o poder estar presente ƒ reuni‚o
com representantes do DER/SP, pois conhece bem o engenheiro Silas, dizendo que atŽ
pouco tempo atr•s o DER recolhia animais soltos nas SPs. O orador comentou encontro
seu com o propriet•rio da firma Engevix, profundo conhecedor da histŒria de Bananal.
Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) considerou um absurdo
os fatos acontecidos no cemitŽrio do Distrito de Rancho Grande, dizendo que Ž preciso
saber o que foi feito na administraŠ‚o municipal com as verbas que o Deputado Berzoini
destinou para Bananal em 2009 e 2010, falando ainda sobre as reuni‹es j• agendas com
diversos Œrg‚os, destacandoDER/SP, Contadora da C„mara e Sabesp. Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva falou sobre as verbas que o Deputado Berzoini destinou para
Bananal em 2009 e 2010, dizendo que o Chefe do Executivo lhe disse o “trator” sair• em
breve. Disse ainda o Vereador Vilmar da Silva que fora destinadas para Bananal verbas
num total de quinhentos e noventa mil reais (R$ 590.000,00) e que se n‚o houve
aplicaŠ‚o dessas verbas foi por falha da administraŠ‚o municipal. O orador agradeceu a
todos pelos votos destinados ƒ candidata Dilma do PT, em consideraŠ‚o ao Presidente
Lula, dizendo que a oposiŠ‚o Ž “boa” e faz parte da conscientizaŠ‚o pol–tica, e que o PT
saiu mais forte nessas eleiŠ‹es, com mais deputados e que os erros ser‚o corrigidos.
Finalizou agradecendo a todos que trabalharam para o PT em Bananal, lembrando ainda
que no prŒximo dia 20 (vinte) de novembro Ž o Dia da Consci…ncia Negra. Com a palavra
a Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves comentou sobre verba de duzentos mil reais
(R$ 200.000,00) que o ex-Deputado Ary Kara destinou para Bananal e que em dezembro
termina o prazo para a sua aplicaŠ‚o, e que considera isso um descaso da administraŠ‚o
municipal. A oradora falou tambŽm sobre os problemas com o Condephaat e o Solar
Aguiar Valim e a criaŠ‚o da Casa da Cultura, para o que a verba Ž destinada. A
Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves tambŽm comentou sobre a perda do prŽdio da
“estaŠ‚o” para o Correio, isso na administraŠ‚o anterior, comentado dados do ‰ltimo
censo publicados no site “bananalnet”, que a deixou com d‰vidas quanto ao n‰mero de
habitantes em Bananal. Finalizou parabenizando o Vereador Vilmar da Silva pela
sugest‚o de uma reuni‚o com a Secretaria Municipal da Sa‰de, dizendo que o caso deve
ser estudado, pra quem saber, talvez convoca-lo para uma reuni‚o. Com a palavra a
Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso comentou palestra a ser realizada na C„mara
Municipal por respons•veis pela Sebrae, cujo tema ser• o “Micro empreendedor
individual” no prŒximo dia 02 (dois) de dezembro do corrente ano. A vereadora falou
tambŽm sobre a import„ncia das reuni‹es com os mais diversos Œrg‚os, dizendo que Ž
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preciso trabalhar pelo munic–pio, pela sa‰de da populaŠ‚o e que pretende fundar uma
“ONG” em Bananal e que para isso ir• contar com o apoio dos jovens da nossa
comunidade. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente encerrou a sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o ordin•ria dia 18
(dezoito) de novembro, 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 novembro de 2010.
Presidente: ________________________________________
Vereadora Herc–lia de Jesus Ramos de Andrade

1.€ Secret•rio:_____________________________________
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos

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