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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 20/2010
ATA DA 19.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2010
Aos dois dias do m…s de dezembro de dois mil e dez (02/12/2010), 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 Nona Sess‡o Ordinˆria
desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima S†tima 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: Nada a constar. II Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADOR ANT‰NIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‰): Requerimento n.€ 165/10= reitera solicitaŠ‚o
pretŽrita (Requerimento n.€ 134/10, datado em 21/10/10) que solicita do Tribunal de
JustiŠa do Est. SP, DEPRE 2.2, informaŠ‹es em relaŠ‚o ao pagamento de precatŒrios; VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 166/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‹es quanto aos repasses do Governo Estadual no
ano de 2010; MoŠ‚o n.€ 128/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Idelfonso Jorge
Coelho; MoŠ‚o n.€ 129/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Margarida Cruz; MoŠ‚o n.€
130/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Cabral; IndicaŠ‚o n.€
191/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de limpeza no bairro Vila Bom
Jardim; IndicaŠ‚o n.€ 192/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, valorizaŠ‚o do “Dia
da Consci…ncia Negra”; IndicaŠ‚o n.€ 193/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
implantaŠ‚o do Projeto “Horta na Escola”; IndicaŠ‚o n.€ 194/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, provid…ncias em relaŠ‚o a coleta de lixos na altura do km 7/8, na SP247; - VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): EMENDAS N.€s 03 e 04/2010, ao Projeto de
Lei n.€ 014 de 30/09/2010 (OR‘AMENTO P/ 2011) ; Requerimento n.€ 167/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‹es em relaŠ‚o ao “Banco do Povo Paulista” no
munic’pio de Bananal; MoŠ‚o n.€ 125/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Jadviga
Nadolny (D. Edwiges); IndicaŠ‚o n.€ 189/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŠos de limpeza em Rancho Grande e manutenŠ‚o das estradas rurais; Emenda n.€
03/10 (Projeto de Lei n.€ 014/10)= “Remanejamento de verba da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano”; Emenda n.€ 04/10 (Projeto de Lei n.€ 014/10)= “Remanejamento
de verba da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano”; - VEREADOR ALVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: MoŠ‚o n.€ 123/10= de aplausos, a E.M.E.I.E.F. “Professora
ZenŒbia de Paula Ferreira”; MoŠ‚o n.€ 124/10= de aplausos, a Sra. Maria L‰cia Prado
Uchoa e ao Sr. “ngelo Prado Uchoa Binot; - VEREADORA L‹CIA HELENA NADER
GONŒALVES: EMENDA N.€ 05/2010, ao Projeto de Lei n.€ 014 de 30/09/2010
(OR‘AMENTO P/ 2011); MoŠ‚o n.€ 126/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. JosŽ Vidal
(ZŽ Paix‚o); MoŠ‚o n.€ 127/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Iracilda Gondim
Teixeira; IndicaŠ‚o n.€ 190/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de
desassoreamento no rio Bananal; Emenda n.€ 05/10 (Projeto de Lei n.€ 014/10)=
“Remanejamento de verba da Secretaria Municipal de EducaŠ‚o”; - VEREADORA
HERC•LIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŠ‚o n.€ 195/10= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, assinatura de conv…nio com entidades de tratamento de jovens
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usu”rios de drogas; IndicaŠ‚o n.€ 196/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, vistoria
e realizaŠ‚o de limpeza e desobstruŠ‚o dos bueiros coletores de ”guas pluviais
existentes no munic’pio; IndicaŠ‚o n.€ 197/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
limpeza do leito e margens do rio Bananal e cŒrregos afluentes, em toda sua extens‚o
urbana; IndicaŠ‚o n.€ 198/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ampliaŠ‚o do
n‰mero de vagas em creche; IndicaŠ‚o n.€ 199/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŠ‚o de serviŠos de limpeza geral no bairro Vila Bom Jardim. Quando da
discuss‚o das Emendas 03 e 04/10 ao OrŠamento de 2011, apresentadas e sujeitas a
deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar
da Silva, autor da propositura, que justificou a necessidade das emendas. Em apoio
usaram da palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) e Vereadora L‰cia
Helena Nader GonŠalves . Quando da discuss‚o da Emenda 05/10 ao OrŠamento de
2011, apresentada e sujeita a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso
da palavra: Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves, autora da propositura, que
justificou a necessidade da emenda. Em apoio usaram da palavra: Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‡) e Vereador Vilmar da Silva. Posto em votaŠ‚o foram as
emendas aprovadas por unanimidade. 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‡), Vereadora ˆrika Tereza
Coitinho Affonso e Vereador Vilmar da Silva. 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: Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves, Vereador Vilmar da Silva e
Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso. Em seguida foi franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Com a palavra a
Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves teceu coment”rios sobre evento de Sebrae ao
qual ela iria com representante do Vale HistŒrico e falou ainda sobre o problema das
demiss‹es na Prefeitura Municipal de Bananal, dizendo tambŽm que a funcion”ria
RogŽria Gavi‚o seria a pessoa mais indicada para a Secretaria de Turismo. A vereadora
comentou of’cio da Promotoria P‰blica encaminhada ƒ C„mara pedindo informaŠ‹es
sobre a “rejeiŠ‚o” pelos Vereadores (as), do projeto a respeito de tr„nsito e conv…nio com
a Secretaria de SeguranŠa P‰blica. Sobre o fato disse que antes da deliberaŠ‚o do
projeto houve uma reuni‚o com as partes interessadas e que este fato deveria ter sido
comunicado ao Promotor. Com relaŠ‚o ƒ convocaŠ‚o do Secret”rio da Sa‰de disse a
vereadora que seria prefer’vel na prŒxima sess‚o da C„mara. A seguir a Vereadora L‰cia
Helena Nader GonŠalves comentou indicaŠ‚o de sua autoria ao Chefe do Executivo e
sobre as emendas ƒ Lei OrŠament”ria Anual para 2011, e o trabalho em conjunto dos
vereadores (as) destacando: Vereador Vilmar da Silva , Vereadora ˆrika Tereza Coitinho
Affonso , Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza). Com a palavra o Vereador
Vilmar da Silva disse que o projeto de conv…nio da Prefeitura com a Secretaria de
SeguranŠa do Estado de S‚o Paulo era inconstitucional, eis que antes deveria haver
conv…nio com o Contran, e que antes da deliberaŠ‚o do projeto foi feita uma reuni‚o com
representantes da Policia Militar e da Prefeitura de Bananal. O orador falou ainda da
precariedade da Secretaria Municipal da Sa‰de dizendo que o caso Ž muito sŽrio.
Continuando sua fala a Vereador Vilmar da Silva comentou o resultado do censo do
IBGE, que nada mais Ž do que o retrato da cidade e do Pa’s. Em relaŠ‚o ƒ Bananal
comentou dados estat’sticos tais como: n‰mero de habitantes, dez mil duzentos e vinte
(10.220), n‰mero de homens e de mulheres, moradores da ”rea urbana e rural,
quantidade de domic’lios, ocupados e desocupados, mŽdia de resid…ncias fechadas tais
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como: 428 de turistas de final de semana; 433 vazias, n‰mero de hotŽis e pousadas,
quantidade de nascimentos de Œbitos, e chegando ƒ conclus‚o que “estamos sem
crescimento” e que o Executivo precisa de mais pol’ticas p‰blicas, porque o governo tem
de pensar no futuro. Em aparte o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) falou
que felizmente Bananal atingiu o n‰mero de habitantes suficientes para n‚o diminuir a
sua cota do Fundo de ParticipaŠ‚o dos Munic’pios (FPM). TambŽm em aparte a
Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves questionou a resultado do censo com relaŠ‚o a
Bananal que tem quase oito (08) mil eleitores e apenas 10.220 habitantes. O Vereador
Vilmar da Silva respondeu que tal situaŠ‚o n‚o faz parte do censo e que v”rias cidades
est‚o nas mesmas condiŠ‹es de Bananal e que domicilio eleitoral nem sempre Ž o
residencial. Com a palavra a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso comentou suas
indicaŠ‹es do Chefe do Executivo , sobre o problema da limpeza p‰blica em v”rios
bairros. Em aparte o Vereador Vilmar da Silva disse que na administraŠ‚o municipal tem
Adjunto de Limpeza P‰blica trabalhando na Tesouraria. 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.€ 018/2010, DE AUTORIA DE CHEFE DO EXECUTIVO,
QUE:DISP•E SAOBRE O OR‘AMENTO GERAL DO MUNIC–PIO PARA O EXERC–CIO
DE 2011, EM REDA‘—O FINAL OU SEJA J† COM AS EMENDAS N.€s 03, 04 e 05/2010
(1.€ turno). Com a palavra A Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves disse que o
orŠamento do munic’pio para o prŒximo ano ser” de R$ 25.300.000,00 (vinte e cinco
milh‹es e trezentos mil reais) e que Ž feito pelo Chefe do Executivo da que ele bem
entende sob o argumento de que tem muitos problemas, tais como, manutenŠ‚o de
servidores, tr„nsito, etc.... Continuando sua fala disse a vereadora que o povo precisa de
cultura e que Ž preciso incentivar os eventos culturais, eis que vem a’ a Copa de 2014 e
Bananal est” no eixo S‚o Paulo / Rio, que Ž preciso valorizar as festas municipais,
eventos como a “Semana Santa” entre outros, reformar as fachadas dos prŽdio p‰blicos
municipais, administrar para o povo. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva fez sua
declaraŠ‚o de voto favor”vel ƒ aprovaŠ‚o do projeto, dizendo que para 2012, trabalhar”
para que o orŠamento seja participativo. Posto em votaŠ‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade, em primeiro turno de votaŠ‚o. 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 †lvaro Luiz Nogueira Ramos que
comentou suas moŠ‹es apresentadas na sess‚o a agradeceu ao Dr. Wilton que lhe
cedeu dois (02) frascos de sangue para transfus‚o em seu sogro. Sobre o conv…nio com
relaŠ‚o ao tr„nsito no munic’pio disse Vereador que a Prefeitura n‚o tem condiŠ‹es
econ‡micas de arcar com os custos. Com a palavra a Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves parabenizou o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos pela moŠ‚o
homenageando a Sra. Maria L‰cia Prado Uchoa (Minuca) e ao seu filho “ngelo Prado
Uchoa Binot, pela justa homenagem que prestaram ƒ Dona Laurinha. Sobre evento no
ColŽgio ZenŒbia disse a Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves que n‚o compareceu
porque n‚o recebeu convite. Disse ainda a vereadora que a audi…ncia com a Secretaria
Municipal da EducaŠ‚o ser” para definir o Plano de Carreira do MagistŽrio, e que em sua
opini‚o o Prefeito deveria desvincular a Secretaria da EducaŠ‚o das demais. Com a
palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) tambŽm concordou com a
desvinculaŠ‚o da Secretaria da EducaŠ‚o e comentou as reuni‹es havidas na C„mara
Municipal, dizendo ainda que ficou impressionado com a d’vida da Prefeitura para com a
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Elektro e que dever” ser feito um novo acordo entre as partes, a que a exemplo de outros
munic’pios dever” ser aprovado um projeto de lei complementar instituindo a
“ContribuiŠ‚o para custeio dos serviŠos de iluminaŠ‚o p‰blica”. Disse ainda que tal projeto
j” foi rejeitado pela C„mara e que ƒ Žpoca dos fatos ninguŽm explicou o projeto e nem
disse que taxa a ser cobrada ser” “irrisŒria”. O vereador falou ainda da reuni‚o havida
com o Sr. Edson, contador da Prefeitura, para apresentaŠ‚o de “emendas” ƒ Lei
OrŠament”ria Anual, como tambŽm da reuni‚o com o Sebrae sobre o
“Microempreendedot”, da homenagem ƒ Dona Laurinha (sua tia) e do censo do IBGE, que
por pouco o munic’pio n‚o perdeu R$ 360.000,00 do FPM. Sobre o conv…nio com a
Policia Militar para a mesma cuidar do tr„nsito disse que Ž inconstitucional. Com a palavra
o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza) a n‚o utilizaŠ‚o de recuso
conseguido atravŽs de Deputado Russomano; e que a firma que est” fazendo a obra
perto da estaŠ‚o vai ser multada e a obra n‚o vai ser conclu’da. Disse ainda o vereador
que de nada adianta os vereadores pedirem emendas aos Deputados nos orŠamentos por
que tais verbas sŒ s‚o liberadas se a Prefeitura tiver um projeto pronto, o que desanima o
vereador de ir atŽ S‚o Paulo procurar recursos com deputados. Verba de R$ 950.000,00
do DADE foi conseguida, mas ninguŽm sabe fazer o projeto, o que quer dizer que temos
recursos, mas n‚o temos obras. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva criticou
respostas a requerimentos de sua autoria, apresentados na sess‚o anterior , dizendo ser
“nada para nada”, pois muitos sequer s‚o respondidos, dando como exemplo
requerimento solicitando prestaŠ‚o de contas da Secretaria de Turismo. O vereador falou
ainda sobre o projeto de “Hortas Comunit”rias” e o problema da Secretaria Municipal da
Agricultura, comentando tambŽm sobre o “Dia da Consci…ncia Negra”. Sobre a reuni‚o
com a Elektro sobre a d’vida da Prefeitura. Sobre o censo do IBGE em Bananal, disse
que a n‰mero de habitantes foi de trinta e um (31) alŽm da meta projetada para o FPM.
Sobre recursos n‚o utilizados falou da verba destinada ao Solar Aguiar Valim, perdida
porque a Prefeitura n‚o tem escritura p‰blica do prŽdio, um problema de compet…ncia da
administraŠ‚o municipal. Com a palavra a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso falou
das emendas apresentadas ao projeto de lei orŠament”rio ao qual far”, na prŒxima
sess‚o, uma emenda pra criaŠ‚o do “Vereador Mirim”, pois as crianŠas precisam, desde
cedo, aprender o que Ž cidadania. Sobre a administraŠ‚o municipal disse que “alguma
coisa deve estar acontecendo” porque existe verba para obra mas n‚o acham empreiteira
que queira faz…-la. Continuando sua fala disse que a obra na praŠa da estaŠ‚o dever” ser
entregue no final de m…s, mas em compensaŠ‚o a obra do “Morro do Jalem” est” parada,
prejudicando mais de duzentas (200) pessoas. Finalizou falando sobre o evento do
Sebrae, na C„mara Municipal e sobre os cursos a dist„ncia patrocinados pelo referido
Œrg‚o. Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente encerrou a sess‚o e convocou
os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŒxima e ‰ltima sess‚o ordin”ria da legislatura,
dia 16 (dezesseis) de dezembro, 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, 02 de dezembro de 2010.

Presidente: ________________________________________
Vereadora Herc’lia de Jesus Ramos de Andrade
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1.€ Secret”rio:_____________________________________
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos

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