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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 04/2011
ATA DA 4• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 17 DE MAR…O DE 2011
Aos dezessete dias do m†s de mar‡o de dois mil e onze (17/03/2011), 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 Quarta Sessˆo Ordin‰ria
desta Terceira Sessˆo Legislativa, CentŠsima vigŠsima Sessˆo da 16.• Legislatura,
sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†). Presentes os
Vereadores (as): ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza),
Eliane Nogueira do Prado, ˆrika Tereza Coitinho Affonso, L‰cia Helena Nader GonŠalves
(2€ Secret‹rio), Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva (1€ Secret‹rio) e a
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada
por unanimidade. ApŒs a chamada, havendo n‰mero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus declarou aberta ƒ 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 Nƒ 004 DE 18 DE JANEIRO DE 2011 – “D‹ nova
redaŠ‚o a Lei que Instituiu o Conselho de AlimentaŠ‚o Escolar – CAE”. (AUTORIA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO); II – Apresentados pela Comiss‚o de OrŠamento,
FinanŠas e Contabilidade do Poder Legislativo: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nƒ 001 DE 03 DE MAR…O DE 2011 – “Disp‘e sobre as Contas da Prefeitura Municipal
de Bananal – SP, relativas ao exerc’cio de 2008 – TC – 1932/026/08”. (AUTORIA DA
COMISS“O PERMENETE DE OR”AMENTO, FINAN”AS E CONTABILIDADE); III –
Apresentados pela Mesa Diretora: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nƒ 007 DE 17
DE FEVEREIRO DE 2011 – “Disp‘e sobre a definiŠ‚o e reajuste das refer…ncias de
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e d‹ outras provid…ncias”. (AUTORIA
DA MESA DIRETORA DA CŒMARA) IV - Apresentados pelos (as) Senhores (as)
Vereadores (as): VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: PROJETO DE LEI Nƒ
006 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 – “Institui no Calend‹rio Municipal de Bananal o dia
26 de junho como o “DIA MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS””. (AUTORIA DA
VEREADORA ERIKA TEREZA COITINHO AFFONSO); Requerimento n.€ 049/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es a respeito dos ve’culos terceirizados pela
PMB; Requerimento n.€ 050/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es a
respeito de ve’culos comprados recentemente pela PMB; Requerimento n.€ 051/11=
solicita informaŠ‘es a respeito do fato ocorrido recentemente, onde o mŽdico boliviano
que atendia na Unidade de Sa‰de, foi acusado de exerc’cio ilegal da profiss‚o; MoŠ‚o n.€
014/11= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos: “Bloco Unidos da Vila”, “Bloco das
Piranhas”, “Bloco do Pijama”, “Bloco Banana Folia”, “Bloco Nega Maluca” e “Bloco Vale
Folia”; MoŠ‚o n.€ 015/11= de apelo, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pelo repleto
abandono do Bairro Vila Bom Jardim; IndicaŠ‚o n.€ 034/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, serviŠos de limpeza e um trabalho mais intensivo quanto ao “carro fumac…” nos
bairros da cidade; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 042/11=
solicita do Ilmo. Sr. Eng. Jorge Jobram, DD. Dir. da 6.• Div. DER em TaubatŽ, serviŠos
urgentes de roŠada e tapa-buracos na SP-68 (Rod. dos Tropeiros) atŽ a divisa do Est. do
Rio de Janeiro; Requerimento n.€ 043/11= reitera do Ilmo. Sr. Eng. Jorge Jobram, DD. Dir.
da 6.• Div. DER em TaubatŽ, solicitaŠ‚o pretŽrita (Requerimento n.€ 025/09), sobre
estudos para colocaŠ‚o de redutores de velocidade no km 335 da SP-68 (Rod. dos
Tropeiros), no trecho “F‹brica de raŠ‚o atŽ a divisa de Estado”; Requerimento n.€ 044/11=
solicita do Presidente do Conselho Municipal de Assist…ncia Social, cŒpia do Estatuto do
referido Conselho e ainda cŒpia da ata de posse dos atuais membros do Conselho;
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Requerimento n.€ 045/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es a respeito
da suspens‚o da fabricaŠ‚o de p‚es pela padaria municipal; Requerimento n.€ 046/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es sobre a falta de EPIs e uniformes
para os funcion‹rios p‰blicos municipais; MoŠ‚o n.€ 016/11= de aplausos, ao Sr. Pedro
Luiz Nogueira, pelo trabalho volunt‹rio na limpeza ao redor da Capela de Sant’Ana em
Rancho Grande; IndicaŠ‚o n.€ 037/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o
restabelecimento da ligaŠ‚o de ‹gua e a volta dos serviŠos de limpeza no CemitŽrio de
Rancho Grande; IndicaŠ‚o n.€ 038/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o
fornecimento de uniformes e EPIs aos funcion‹rios p‰blicos municipais; VEREADOR
ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO): Requerimento n.€ 047/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por qual motivo n‚o est‹ sendo fornecido p‚o nas Escolas
Municipais, e em outras repartiŠ‘es p‰blicas do munic’pio; Requerimento n.€ 048/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es quanto ao valor pago nos †nibus e
van comprados pela PMB, tal como o ano dos ve’culos; MoŠ‚o n.€ 018/11= de aplausos,
aos Blocos Carnavalescos: “Bloco Unidos da Vila”, “Bloco das Piranhas”, “Bloco do
Pijama”, “Bloco Banana Folia”, “Bloco Nega Maluca” e “Bloco Vale Folia”; MoŠ‚o n.€
019/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pela realizaŠ‚o do Carnaval 2011;
MoŠ‚o n.€ 020/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Comandante da PM, 1.€ Ten. Vitor Artur
Matias da Silva; MoŠ‚o n.€ 021/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Dr. Eduardo Sarmento de
A. Sardinha, DD. Delegado de Policia Civil de Bananal; IndicaŠ‚o n.€ 029/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a construŠ‚o de um calŠad‚o na Rua Presidente
Washington Luiz, prŒximo a casa do Sr. Orlando atŽ a casa da Sra. Ila Bastos Cobra;
IndicaŠ‚o n.€ 030/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja efetuado um
Projeto de reforma nas escadarias “Nossa Sra. Aparecida” e na rua “Manuel Ferreira”,
com captaŠ‚o de ‹guas pluviais, no bairro NiterŒi; IndicaŠ‚o n.€ 031/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, a realizaŠ‚o de limpeza geral de capina na rua Antonio Gavi‚o;
IndicaŠ‚o n.€ 032/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realizaŠ‚o de serviŠos de
tapa-buracos e limpeza geral de capina na rua Recanto Feliz na Vila Bom Jesus, e um
estudo de projeto para calŠamento na mesma; IndicaŠ‚o n.€ 033/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, melhoria na identificaŠ‚o dos logradouros de nosso munic’pio;
VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO (BICUDA): Requerimento n.€ 052/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‘es a respeito de uma padaria
comunit‹ria no bairro da Palha; MoŠ‚o n.€ 017/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, pela realizaŠ‚o do Carnaval 2011; IndicaŠ‚o n.€ 035/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, construŠ‚o de cobertura no “CemitŽrio do Morro”; IndicaŠ‚o n.€
036/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, contrataŠ‚o de outra firma especializada
para responsabilizar-se pela disponibilizaŠ‚o de “banheiros qu’micos” em eventos festivos
que ocorrerem em nosso munic’pio; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER
GONÇALVES: Requerimento n.€ 053/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŠ‘es diversas das escolas beneficiadas nas Notas Fiscais da Dekasanova Mat.
Const. Ltda., datadas em 20/08 e 28/09 de 2009; Requerimento n.€ 054/11= solicita do
Ilmo. Sr. Sebasti‚o Cl‹udio Guimar‚es, DD. Secret‹rio Mun. de EducaŠ‚o, agendamento
de reuni‚o com o mesmo e com o Conselho Mun. do FUNDEB; Requerimento n.€ 055/11=
solicita do Ilmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, DD. Superintendente do Depto. de Estradas de
Rodagem de S‚o Paulo (DER), informaŠ‘es quanto a SP-247; Requerimento n.€ 056/11=
solicita do Ilmo. Sr. Eng. Jorge Jobram, DD. Dir. da 6.• Div. DER em TaubatŽ, cŒpia de
contrato e memorial descritivo do Projeto de recuperaŠ‚o e acostamento da SP-64;
MoŠ‚o n.€ 022/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Dr. Eduardo Sarmento de A. Sardinha, DD.
Delegado de Policia Civil de Bananal; MoŠ‚o n.€ 023/11= de aplausos, ao Bloco Nega
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

Maluca; MoŠ‚o n.€ 024/11= de aplausos, ao Bloco das Piranhas; MoŠ‚o n.€ 025/11= de
aplausos, a Ilma. Sra. Patr’cia de Almeida Gavi‚o, DD. Secret‹ria Mun. de Turismo e
Cultura, pela realizaŠ‚o do Carnaval 2011; MoŠ‚o n.€ 026/11= de aplausos, ao Bloco
Unidos da Vila; MoŠ‚o n.€ 027/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Comandante da PM, 1.€
Ten. Vitor Artur Matias da Silva; IndicaŠ‚o n.€ 039/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, serviŠos de reparos e manutenŠ‚o na quadra do bairro da Palha; VEREADOR
ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: MoŠ‚o n.€ 028/11= de aplausos, ao Exmo. Sr.
Comandante da PM, 1.€ Ten. Vitor Artur Matias da Silva; MoŠ‚o n.€ 029/11= de pesar,
pelo falecimento do Sr. JosŽ Antonio Gomes de Oliveira; VEREADORA HERCÍLIA DE
JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŠ‚o n.€ 040/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŠ‚o de obras de manutenŠ‚o e reforma da PraŠa S‚o Pedro, inclusive
dos brinquedos infantis instalados no local; IndicaŠ‚o n.€ 041/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de obras para contenŠ‚o de eros‚o sob a ponte que d‹
acesso ao Est‹dio Jo‚o Avelar pela PraŠa S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim; IndicaŠ‚o n.€
042/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de uma operaŠ‚o “cata-treco”
nos bairros de nossa cidade, visando o combate ƒ dengue; IndicaŠ‚o n.€ 043/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de obras para melhoria e recuperaŠ‚o das
condiŠ‘es de tr‹fego da rua Manoel Ricardo da Fonseca e estrada rural da Bela Vista;
IndicaŠ‚o n.€ 044/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŠ‚o do
calŠamento das ruas do bairro da Cer„mica. Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados e sujeitos a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da
palavra: Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves, vereadora Eliane Nogueira do Prado,
vereador Robson do Amaral Rodrigues, vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso,
vereador Vilmar da Silva. A vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves comentou,
novamente, sobre a situaŠ‚o da Rodovia SP 247, em seguida adentrou ao assunto sobre
a necessidade de agendamento de reuni‘es para tratar do assunto do FUNDEB e
destacou a import„ncia de cumprimento pelo Executivo dos ’ndices Constitucionais, em
especial o definido no artigo 212 da CF. A vereadora Eliane Nogueira do Prado em breves
palavras reforŠou os termos de seu requerimento sobre o destino dado a Padaria
Municipal, que seria instalada junto ao bairro da Palha. O vereador Robson do Amaral
Rodrigues comentou que esteve junto ƒ padaria Municipal da Prefeitura e recebeu as
informaŠ‘es de que a aproximadamente 15 (quinze) dias a padaria est‹ sem
funcionamento, devido a falta de material. Frisou a import„ncia do restabelecimento do
funcionamento da Padaria. Por fim, fez breves coment‹rios sobre o requerimento que
solicita informaŠ‘es ao Chefe do Poder Executivo a respeito dos valores de aquisiŠ‚o dos
tr…s †nibus e uma Van para as Secretarias de EducaŠ‚o e Sa‰de, respectivamente. O
vereador Vilmar da Silva pediu aparte, o que foi concedido, na qual desferiu elogios ao
requerimento apresentado, afirmando ser o mesmo muito pertinente. A vereadora ˆrika
Tereza Coitinho Affonso trouxe a Plen‹rio a quest‚o enfrentada pela Secretaria de Sa‰de
a respeito do fato que envolveu um mŽdico Boliviano e dois policiais, ocorrida na Unidade
Mista de Sa‰de, destacando que seu requerimento busca identificar quais s‚o os
procedimentos adotados pela AdministraŠ‚o Municipal para contrataŠ‚o dos mŽdicos. Em
segundo momento afirmou que o Contador da Prefeitura, em reuni‚o nesta C„mara,
afirmou que as despesas com a m‚o-de-obra dos motoristas dos ve’culos terceirizados
seriam computadas como despesas de pessoal. Em seguida disse n‚o concordar com tal
afirmativa. O vereador Vilmar da Silva reforŠou o teor de seu primeiro requerimento,
destacando que o n‚o fornecimento do EPIs representa desrespeito com a sa‰de e fadiga
dos servidores municipais, envolvidos com os serviŠos gerias, coleta de lixo e outros,
sendo necess‹ria ainda, a contrataŠ‚o de um tŽcnico em seguranŠa do trabalho para
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acompanhamento e fiscalizaŠ‚o das obrigaŠ‘es legais. O vereador Robson do Amaral
Rodrigues pediu aparte, que foi concedida, e comentou que a Prefeitura nem deve saber
o que Ž DDS. Em seguida comentou sobre a desinformaŠ‚o dos funcion‹rios da
Secretaria de Assist…ncia Social, que n‚o souber lhe informar, quais s‚o os membros do
Conselho Municipal de Assist…ncia Social. Por fim, trouxe a Plen‹rio sua indignaŠ‚o
quanto ao descaso do DER, no que diz respeito a conservaŠ‚o da SP 68, no trecho
prŒximo a Labodiesel e outros, que apresentam risco de desabamento. Quando da
votaŠ‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. N‚o
havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que
se passasse para a discuss‚o das moŠ‘es apresentadas e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta
fase. Fez uso da palavra ƒ vereadora Lucia Helena Nader GonŠalves que desferiu elogios
a Secret‹ria de Cultura e Turismo, pelo belo carnaval realizado, lamentando apenas a
aus…ncia da prometida Bateria do Salgueiro. A vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso
comentou o teor de suas moŠ‘es e repudiou em plen‹rio o descaso com o Bairro Vila
Bom jardim, quanto ao aspecto de limpeza P‰blica e esgotos a cŽu aberto nos cŒrregos
do bairro. O vereador Vilmar da Silva com grande emoŠ‚o destacou a MoŠ‚o de aplausos
apresentada ao senhor Pedro Luiz Nogueira, pelo serviŠo voluntariado de limpeza,
prestado ao Distrito de Rancho Grande, exibindo fotos sobre os fatos. Quando da votaŠ‚o
das MoŠ‘es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). N‚o havendo quem quisesse
fazer uso da palavra, determinou o Senhor. 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 COMPLEMENTAR Nº 007 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011
– “Disp‘e sobre a definiŠ‚o e reajuste das refer…ncias de vencimentos dos servidores do
Poder Legislativo e d‹ outras provid…ncias”. (AUTORIA DA MESA DIRETORA DA
C—MARA); PROJETO DE LEI Nº 004 DE 18 DE JANEIRO DE 2011 – “D‹ nova redaŠ‚o
a Lei que Instituiu o Conselho de AlimentaŠ‚o Escolar – CAE”. (AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI Nº 006 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2011 –
“Institui no Calend‹rio Municipal de Bananal o dia 26 de junho como o “DIA MUNICIPAL
DE COMBATE AS DROGAS””. (AUTORIA DA VEREADORA ERIKA TEREZA COITINHO
AFFONSO); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001 DE 03 DE MARÇO DE
2011 – “Disp‘e sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Bananal – SP, relativas ao
exerc’cio de 2008 – TC – 1932/026/08”. (AUTORIA DA COMISS“O PERMENETE DE
OR”AMENTO, FINAN”AS E CONTABILIDADE). Quando da discuss‚o do PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 007 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011, solicitou e fez uso da
palavra o Presidente da Casa, apŒs autorizaŠ‚o da Vice-Presid…ncia, quando observou a
necessidade de valorizaŠ‚o dos servidores, com o recebimento de dignas remuneraŠ‘es.
Posto em votaŠ‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do
PROJETO DE LEI Nº 004 DE 18 DE JANEIRO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a
vereadora Lucia Helena Nader GonŠalves, que comentou em breves palavras, que estaria
aprovando o Projeto, uma vez que tratava-se apenas de adaptaŠ‚o do Conselho
Municipal as novas regras legais. Posto em votaŠ‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nº 006 DE 28 DE FEVEREIRO
DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso que
reforŠou o teor e objetivo do Projeto e disse aguardar o apoio do Executivo para o
desenvolvimento de atividades na data de combate as drogas. O vereador Vilmar da Silva
pediu aparte e parabenizou ƒ iniciativa da vereadora. O mesmo foi feito pela vereadora
L‰cia Helena Nader GonŠalves. Posto em votaŠ‚o foi o projeto aprovado por
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unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001
DE 03 DE MARÇO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a os seguintes vereadores: A
vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves fez uso da palavra e destacou que reprova as
contas da Prefeitura do Municipal de Bananal, devido o descumprimento do ’ndice de
60% de valorizaŠ‚o do magistŽrio – FUNDEB, entendendo que os demais apontamentos
s‚o pass’veis de benepl‹cito. Por fim destacou que o julgamento das contas do Pode
executivo n‚o deveria ser atribuiŠ‚o do vereador, evitando julgamentos pol’ticos. O
vereador Robson do Amaral Rodrigues emitiu voto pela reprovaŠ‚o das contas,
acompanhando na ’ntegra os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de S‚o
Paulo. A vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso afirmou que n‚o pode tolerar o
descumprimento do ’ndice de valorizaŠ‚o do magistŽrio e, consequentemente, devido
esta falha, reprova as contas do exerc’cio de 2008. O vereador Vilmar da Silva em breves
palavras, afirmou que vota pela tŽcnica e n‚o politicamente e que acompanha o Parecer o
Tribunal de Contas, reprovando as Contas do Poder Executivo, do exerc’cio de 2008. A
vereadora Hercilia de Jesus R. Andrade tambŽm acompanhou o Parecer do tribunal de
Contas, reprovando as Contas do Poder Executivo, do exerc’cio de 2008. Posto em
votaŠ‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Assim, determinou o Senhor Presidente
que se passasse para as EXPLICA”˜ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra
aos Senhores(as) Vereadores(as). A vereadora Hercilia de Jesus R. Andrade reforŠou o
teor dos requerimentos, dizendo que h‹ falta vontade pol’tica para atender as solicitaŠ‘es
do vereadores. Sai prefeito, entra Prefeito a situaŠ‚o continua a mesma. Destacou a
necessidade de provid…ncias de recapeamento na Avenida CŽsar Augusto GonŠalves e
operaŠ‘es de cata – treco e combate a dengue. A vereadora Eliane Nogueira do Prado
defendeu a necessidade correŠ‘es na Ponte do bairro da Bela Vista e cobertura de
espaŠo no CemitŽrio do Morro. Por fim, criticou os banheiros qu’micos contratados para o
carnaval, alegando inteira falta de higiene. O vereador Robson do Amaral Rodrigues
defendeu com veem…ncia o seu requerimento que trata da necessidade de melhorias na
identificaŠ‚o dos logradouros municipais, com a produŠ‚o de novas placas. Defendeu
ainda melhoria na estrado Rural de acesso a fazenda Bom Retiro, principalmente na
“subida do StŽlio”, onde s‚o necess‹rias valetas com canaletas para escoamento das
‹guas das chuvas. A vereadora ˆrika Tereza Coitinho Afonso em breves palavras
comentou que o Munic’pio perdeu uma ponte, disponibilizada pelo Governo Estadual,
para o bairro Campinho, devido a Prefeitura n‚o ter executado as obras de cabeceiras. A
vereadora Lucia Helena Nader reforŠou o teor de seus requerimentos e frisou que
ofereceu parceria a SABESP e Prefeitura para solucionar o problema dos buracos na
Avenida CŽsar Augusto GonŠalves, mas n‚o obteve retorno. Defendeu ainda, a
necessidade da construŠ‚o de uma quadra no Bairro da Cer„mica. Por fim, comentou que
a vistoria dos processos de licitaŠ‚o que solicitou junto a Prefeitura, atŽ a presente data
n‚o foi realizada, haja vista que a Prefeitura est‹ protelando. O vereador Vilmar da Silva
comentou que fez contato com O MinistŽrio das ComunicaŠ‘es, onde foi informado que a
r‹dio pode transmitir as sess‘es de C„mara, n‚o havendo impedimentos. Em seguida,
adentrou ao assunto do fornecimento de ‹gua no cemitŽrio do Rancho Grande, criticando
a aus…ncia de manutenŠ‚o no sistema. Em palavras finais, alertou que a ONG existente
no Distrito de Rancho Grande n‚o possui em seu Estatuto a atividade de limpeza P‰blica
e que uma parceria com a Prefeitura Municipal, para este tipo de serviŠo, representaria
uma ilegalidade, ato cont’nuo pediu uma salva de palmas ao senhor Pedro Luiz Nogueira.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente, determinou ao Diretor de Secretaria a
leitura dos projetos que ser‚o apreciados na prŒxima sess‚o encerrou a sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o ordin‹ria dia 07 (sete)
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de abril de 2011, quinta feira, em hor‹rio regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar
da Silva, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹ assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 17 de marŠo de 2011.
Presidente: ________________________________________
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)
1€ Secret‹rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ Secret‹rio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader GonŠalves
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