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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 05/2011
ATA DA 5• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2011
Aos sete dias do m…s de abril de dois mil e onze (07/04/2011), 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 Quinta Sess†o Ordin‡ria desta Terceira
Sess†o Legislativa, Centˆsima vigˆsima Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†). Presentes os
Vereadores (as): Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza), Eliane Nogueira do Prado,
‡rika Tereza Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (2€ SecretŠrio), Robson do
Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva (1€ SecretŠrio) e a Vereadora Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade. Ausente o vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos. A ATA da sess‚o
anterior foi aprovada por unanimidade. ApŒs a chamada, havendo nˆmero regimental, o
Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta ƒ sess‚o. Na seq•…ncia procedeuse a leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do
Senhor Prefeito Municipal; PROJETO DE LEI N.ƒ 007 DE 14 DE MAR‰O DE 2011, que
“Disp•e sobre o servi‰o voluntŠrio no Poder Executivo de Bananal e dŠ outras
provid…ncias”;II – Recebido da Mesa Diretora da C„mara: PROJETO DE RESOLU‰€O
N.ƒ 001 DE 30 DE MAR‰O DE 2011, que “Disp•e sobre a fixa‰‚o de diŠria para o
Motorista do Poder Legislativo e dŠ outras provid…ncias”. III - Apresentados pelos (as)
Senhores (as) Vereadores (as): VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO
(BICUDA): Requerimento n.€ 058/11= solicita do Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, DD.
Governador do Estado de SP, libera‰‚o de verba para a pavimenta‰‚o do bairro
Cer„mica em Bananal; Mo‰‚o n.€ 030/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
pela reforma da P‰a. D. Domiciana; Mo‰‚o n.€ 031/11= de aplausos, Exmo. Sr. Prefeito
Municipal e a ELEKTRO, pelo trabalho social que estŠ sendo realizado em resid…ncias
carentes; Indica‰‚o n.€ 045/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a cria‰‚o de
mecanismos alternativos para que os mun’cipes de baixa renda consigam junto a
SABESP, a liga‰‚o de Šgua e esgoto em suas resid…ncias; Indica‰‚o n.€ 046/11= solicita
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a constru‰‚o de um portal na entrada do bairro da Palha;
Indica‰‚o n.€ 047/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realiza‰‚o de servi‰os de
limpeza e manuten‰‚o na quadra da Boa Esperan‰a; VEREADORA LŠCIA HELENA
NADER GON‰ALVES: Requerimento n.€ 059/11= solicita da SABESP, provid…ncias
urgentes quanto ao mal cheiro provocado pelo “quadrad‚o” no bairro Cer„mica;
Requerimento n.€ 060/11= solicita do DER, provid…ncias urgentes na SP-68, trecho
Bananal – Arape’; Requerimento n.€ 061/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
provid…ncias urgentes em rela‰‚o ao uso dos banheiros da Escola “JosŽ Luiz F.
Guimar‚es” pelos alunos; Requerimento n.€ 062/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰•es quanto ƒs linhas telef†nicas da EMEF “Prof.“ ZenŒbia de P.
Ferreira”; Requerimento n.€ 063/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es
quanto ao Projeto de constru‰‚o de um cal‰ad‚o na rua Manoel de Aguiar; Requerimento
n.€ 064/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o cumprimento do Art. 257 da Lei
Org„nica; Mo‰‚o n.€ 037/11= de aplausos ao IPHR (Instituto de Pesquisa HistŒrica
Regional), pela funda‰‚o do Nˆcleo IPHR em Bananal-SP; Mo‰‚o n.€ 038/11= de
aplausos, ao Dr. JosŽ Osvaldo de P. Santos e sua esposa Sra. Beatriz Velozo, pelos 200
anos do “Sobrado da P‰a. da Matriz”; Mo‰‚o n.€ 039/11= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Circe Maria Gon‰alves; Mo‰‚o n.€ 040/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria
Julia de Oliveira; Mo‰‚o n.€ 041/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Eunice Barbosa
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C„ndido; Mo‰‚o n.€ 042/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Rachel Silva Leite (D.
QuŽzinha); Mo‰‚o n.€ 043/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. JosŽ Antonio Gomes de
Oliveira; Indica‰‚o n.€ 048/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a cria‰‚o da
guarda municipal no munic’pio de Bananal; Indica‰‚o n.€ 049/11= solicita ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, estudos sobre o impacto ambiental na rua Arnaldo de Souza e ainda
coloca‰‚o de ilumina‰‚o pˆblica; Indica‰‚o n.€ 050/11= reitera ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, solicita‰‚o pretŽrita (Indica‰‚o n.€ 165/10), datada em 21/10/10 que, solicita
constru‰‚o de Pra‰a em local que especifica e cal‰amento na Estrada do Turvo;
Indica‰‚o n.€ 051/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realiza‰‚o de servi‰os
diversos na Av. CŽsar Augusto Gon‰alves, na Cer„mica; Indica‰‚o n.€ 052/11= solicita ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realiza‰‚o de servi‰os de melhoria nas estradas rurais da
“Bela Vista” e “Campinhos”; Indica‰‚o n.€ 053/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
a constru‰‚o de um parque municipal na “Linha de Tiro”; Indica‰‚o n.€ 054/11= solicita ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os diversos na rua Antonio Ramos Capeto;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 065/11= reitera
solicita‰‚o pretŽrita (Req. 08/11), datado em 03/02/11, que solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰•es em rela‰‚o ao gasto com professores da rede municipal;
Requerimento n.€ 066/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es quanto a
realiza‰‚o do concurso pˆblico do PSF; Requerimento n.€ 067/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰•es quanto a estrutura do Conselho Tutelar de Bananal;
Requerimento n.€ 068/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es em
rela‰‚o a falta de materiais bŠsicos nas escolas municipais; VEREADOR VILMAR DA
SILVA (PT): Requerimento n.€ 069/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰•es sobre o fato ocorrido no dia 28/03/11 no Departamento Pessoal da Prefeitura
Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 070/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰•es sobre o motivo da falta de energia elŽtrica no Posto de Saˆde de Rancho
Grande; Mo‰‚o n.€ 032/11= de aplausos, aos funcionŠrios da saˆde, pelo dia mundial da
saˆde; Mo‰‚o n.€ 033/11= de aplausos, ao Prefeito Raul Machado e Vice-Prefeito
Sebasti‚o InŠcio Rodrigues do munic’pio de Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro;
Indica‰‚o n.€ 055/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realiza‰‚o urgente de
servi‰os de limpeza em geral no Distrito de Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 056/11= solicita
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de conserva‰‚o e limpeza na estrada da
Fazenda Mangueira atŽ o s’tio “ImpŽrio Real” e “Fazenda Paineiras”; Indica‰‚o n.€
057/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de conserva‰‚o e limpeza na
estrada das Antinhas – URGENTE – pois n‚o hŠ mais o transporte escolar no local;
Indica‰‚o n.€ 058/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a necessidade de
desentupir bueiro e limpeza de vala com 96 m. de extens‚o com esgoto a cŽu aberto em
Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 059/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os
de conserva‰‚o e limpeza na estrada da Serra do Carioca atŽ o Sitio “Antonio Antunes”
no distrito de R. Grande; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES
(ROBINHO): Indica‰‚o n.€ 060/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
manuten‰‚o dos paralelos das av. ‹lvaro M. Ramos e Pelegrino Sciotta na Vila Bom
Jardim e ainda a elabora‰‚o de Projeto para constru‰‚o de cal‰ad‚o nas referidas
avenidas; Indica‰‚o n.€ 061/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos visando
a constru‰‚o de uma rotatŒria na rua Leon Gilson, em conflu…ncia com a Av. Bar‚o de
Joatinga; Indica‰‚o n.€ 062/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a implanta‰‚o de
luminŠrias na rua Manoel Ricardo da Fonseca, no bairro “Chico Leme”; Indica‰‚o n.€
063/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a coloca‰‚o da pedra contendo os dez
mandamentos da Igreja do 7.€ Dia, na P‰a Rubi‚o Jr.; VEREADORA HERCÍLIA DE
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JESUS RAMOS DE ANDRADE: Mo‰‚o n.€ 034/11= de aplausos e congratula‰•es, ao Dr.
Paulo Diniz de Moraes; Mo‰‚o n.€ 035/11= de aplausos e congratula‰•es, ao Dr. Luiz
Carlos Mendes Leal; Mo‰‚o n.€ 036/11= de congratula‰•es, aos funcionŠrios da saˆde,
pelo dia mundial da saˆde; Indica‰‚o n.€ 064/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
contrata‰‚o de cantoneiros para a realiza‰‚o de pequenos servi‰os de reparos e de
conserva nas estradas rurais; Indica‰‚o n.€ 065/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a constru‰‚o de galeria em dimens•es suficientes para a capta‰‚o das Šguas
do cŒrrego que corta a rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso, prŒximo ao ColŽgio S‚o
Laurindo; Indica‰‚o n.€ 066/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cal‰amento das
vias do bairro Timbor… e Loteamento Mirian Lima, no final do bairro da Palha; Indica‰‚o
n.€ 067/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de obras para
recomposi‰‚o do cal‰amento da rua Leon Gilson; Indica‰‚o n.€ 068/11= solicita ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, disponibiliza‰‚o de uma equipe de limpeza e recupera‰‚o de
cal‰amentos no bairro Vila Bom Jardim; VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CRUZ (CAZUZA): Indica‰‚o n.€ 069/11= solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
montagem de uma academia da 3.“ Idade em Bananal; Indica‰‚o n.€ 070/11= solicita ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pavimenta‰‚o das ruas do Conjunto Habitacional Pref.
Washington L. C. Bruno nas “Formigas”; Indica‰‚o n.€ 071/11= solicita ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, pavimenta‰‚o do bairro Timbor…; IV - Apresentados pelos
ELEITORES: Denˆncia contra o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (CAZUZA).
Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta
fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves, vereadora Eliane Nogueira do Prado, vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, vereador Vilmar da Silva. A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves em
primeiro plano adentrou ao mŽrito de seu requerimento que trata do banheiro da escola
EMEF “JosŽ Luiz Ferreira Guimar‚es”, quando solicita a constru‰‚o de novo banheiro,
para evitar que crian‰as sejam molestadas pelos alunos do ensino fundamental. Ato
cont’nuo criticou com veem…ncia a falta de telefone na escola ZenŒbia de Paula Ferreira.
Quanto a solicita‰‚o de requerimento SABESP, externou toda a sua indigna‰‚o quanto
ao mal cheiro exalado pela Esta‰‚o de Tratamento de Esgoto localizada no Bairro da
Cer„mica e seu risco de rompimento, suplicando provid…ncias urgentes. Comentou sobre
o requerimento ao DER, para melhorias das rodovias estaduais de acesso a Bananal,
sendo provid…ncia indispensŠvel ao desenvolvimento sustentŠvel do turismo em Bananal.
Quanto ao cal‰ad‚o que estŠ para ser implementado na Rua Manoel de Aguiar, defendeu
que os vereadores e comerciantes devem ser ouvidos, haja vista o risco de preju’zos ao
comŽrcio local e risco de agress‚o ao patrim†nio histŒrico. A Vereadora Eliane Nogueira
do Prado defendeu o teor de seu requerimento quanto ao pedido de pavimenta‰‚o da
Avenida CŽsar Augusto Gon‰alves, que se encontra toda esburacada. A vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves pediu aparte, sendo atendida de plano, quando tambŽm
manifestou sua plena indica‰‚o com a situa‰‚o da referida Avenida e afirmou ter
oferecido ajuda financeira para a realiza‰‚o de uma opera‰‚o “tapa buraco” mas n‚o
obteve …xito. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso fez breve comentŠrios de seu
requerimento reiterado, fazendo a leitura da anterior resposta enviada pelo Chefe do
Executivo, afirmando que a resposta apresentada n‚o apresentava nexo com o teor
solicitado. Adentrou ainda na quest‚o do concurso pˆblico que estŠ para ser realizado
para composi‰‚o do quadro do PSF, afirmando que apenas dois mŽdicos se inscreveram.
Nesse momento pediu aparte o vereador Vilmar da Silva, atendido, afirmou existir falta de
transpar…ncia no concurso que recebeu pequena divulga‰‚o. Em ato cont’nuo esbo‰ou
sua total indigna‰‚o com a falta de materiais nos colŽgio, sendo esse assunto objeto de
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um de seus requerimentos. Em seguida, afirmou que o Poder Executivo n‚o deu
cumprimento aos termos do TAC firmado com o MinistŽrio Pˆblico, que trata de melhorias
na Estrutura do Conselho Tutelar e com isso o Munic’pio estŠ sujeito ao pagamento de
multa diŠria de R$ 1.000,00 (um mil reais), ocorrendo um desrespeito em cadeia as
crian‰as e adolescentes. Diante dessa afirmativa a vereadora Lucia helena Nader
Gon‰alves pediu aparte, sendo atendida, quando refor‰ou que os membros do Conselho
tutelar est‚o sendo amea‰ados em seu trabalho, devido as cobran‰as ao Chefe do
Executivo. O vereador Vilmar da Silva refor‰ou o teor de seus requerimentos, destacando
a quest‚o da falta de energia no Posto de Saˆde do Rancho Grande hŠ 60 dias. Ato
cont’nuo fez a leitura do teor de seu requerimento que trata do fato ocorrido na data de 28
de mar‰o de 2011, solicitando que constasse em ata. O que foi autorizado pelo
Presidente desta casa. Segue o teor do requerimento: “Venho atravŽs deste, requerer nos
termos regimentais, que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito David Luiz Amaral de
Morais, solicitando informa‰•es sobre o fato ocorrido no dia 28 de mar‰o de 2011 no
departamento pessoal da Prefeitura Municipal de Bananal, conforme relato abaixo: No
dia 28-03-2011, fui atŽ a Prefeitura de Bananal juntamente com a Vereadora Erika
atendendo a pedido da professora Elisabete Isoldi, para pedir esclarecimento sobre
desconto ocorrido no pagamento da servidora, chegando lŠ, pedimos a recepcionista
Fabiana que gostar’amos de falar com a funcionŠria “Vaninha”. Passados alguns
instantes veio nos atender a funcionŠria Ana FlŠvia, o local (recep‰‚o) estava cheio de
pessoas, pedimos um local mais apropriado para conversarmos sobre o assunto, foi
sugerido atŽ o lado de fora ƒ direita num banco, a FuncionŠria por sinal muito educada,
pediu que aguardŠssemos um instante e retornando nos convidou para entrar. Estando no
recinto (DP) come‰amos a tratar do assunto (corte de dia da professora Bete) quando
fomos interrompidos pelo Sr. Samandal Sabadine Izoldi querendo falar com a FuncionŠria
Ana FlŠvia. Ela retirou-se da sala e ficamos com a funcionŠria V„nia. N‚o demorou e a
funcionŠria Ana FlŠvia retornou muito sem gra‰a, vermelha de constrangimento. Dizendo
que, mesmo ela tendo convidado para entrarmos no recinto, o Sr. Samandal exigiu que
ela nos retirasse, pois, n‚o poder’amos ficar ali. Falei a ela e a Vaninha que n‚o se
preocupasse, que ir’amos nos retirar. Estava ali, acompanhando uma servidora pˆblica
municipal, no cumprimento de nosso mandato, na defesa dos direitos dos cidad‚os
bananalenses e ainda mais na defesa do direito da funcionŠria. JŠ estando acostumados
com arbitrariedades, esta seria apenas mais uma. Retiramo-nos do setor (DP)
acompanhados pela professora Bete, que se recusou a permanecer no DP. Deixo
algumas perguntas a serem respondidas por vossa Excel…ncia: 1 – Cumprindo
ordem de quem o Sr. SAMANDAL pediu a nossa sa’da? 2 – Baseado em que Lei esta
ordem foi dada ƒ funcionŠria Ana FlŠvia? 3 – Qual a fun‰‚o que exerce o funcionŠrio
SAMANDAL SABADINE ISOLDI no setor administrativo da Prefeitura ? Para o bom
desempenho de nossas fun‰•es esperamos que tais fatos n‚o voltem a ocorrer. Que se
d… ci…ncia ao MP de Bananal e ao Sindicato dos Funcion‡rios P‹blicos de
Bananal”. Quando da vota‰‚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 mo‰•es apresentadas e
sujeitas a delibera‰‚o nesta fase. Fez uso da palavra ƒ vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves destacando a import„ncia da forma‰‚o do Nˆcleo do IPHR no Munic’pio,
composto por jovens com garra e dispostos na preservar o patrim†nio HistŒrico de nossa
cidade. A vereadora oradora, aproveita a oportunidade e se coloca a disposi‰‚o do IPHR.
O Vereador Vilmar da Silva procurou destacar o teor de sua mo‰‚o, que presta elogios e
admira‰‚o ao bom relacionamento desenvolvido pelo Prefeito e Vice-Prefeito da cidade
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de Rio Claro e que este sirva de exemplo para outros governantes da regi‚o. A vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso e o Vereador Vilmar da Silva desaprovaram a Mo‰‚o de
Aplausos ao Senhor Prefeito, de autoria da Vereadora Eliane Nogueira do Prado, pela
Reforma da Pra‰a Dona Domiciana e Justificaram suas desaprova‰•es no fato de que a
obra foi objeto de projeto da gest‚o anterior. A Mo‰‚o foi aprovada por maioria de votos.
Quando da vota‰‚o das Mo‰•es apresentadas, considerando a exce‰‚o acima transcrita,
as demais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as). O vereador Robson do Amaral Rodrigues pediu a palavra
e iniciou sua oratŒria dizendo que Ž vereador que apŒia o Prefeito, mas n‚o pode ser
conivente com algumas atrocidades. Disse que a Avenida Pelegrino Sciotta estŠ em
pŽssimas condi‰•es de trafegabilidade e recebe um pleno descaso do Poder Executivo.
Disse reconhecer que foram realizadas algumas obras que beneficiaram os moradores do
Bairro Vila Bom Jardim, mas que o Munic’pio necessita de mais aten‰‚o do Poder
Executivo, quanto a manuten‰‚o e conserva‰‚o de logradouros. Afirma ter convidado o
senhor Prefeito para visita‰‚o de alguns bairros, mas n‚o foi correspondido. Destacou
que o cal‰ad‚o da Rua Manoel de Aguiar serŠ constru’do para melhor o aspecto do
centro da cidade e considera uma boa obra. Em ato cont’nuo, o vereador Robson
comentou a respeito de sua indica‰‚o que pede a constru‰‚o de uma rotatŒria na
conflu…ncia entre a Rua Leon Gilson e a Avenida Bar‚o de Joatinga, justificando ser uma
obra necessŠria para a seguran‰a dos ve’culos e pedestres. Por fim, suplicou pela
necessidade de instala‰‚o de luminŠrias no Bairro Chico Leme. A vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves fez uso da palavra destacando a necessidade de cria‰‚o da guarda
municipal no munic’pio e de constru‰‚o de um parque municipal na “linha de tiro”.
Defendeu a melhoria das estradas rurais e a cria‰‚o de um caminho alternativo de acesso
ao Bairro das Laranjeiras, pelo bairro da Cer„mica. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos
de Andrade solicitou autoriza‰‚o do Presidente para que o Diretor de Secretaria da
C„mara Fizesse a leitura de suas argumenta‰•es de defesa de suas indica‰•es. A leitura
foi autorizada e o teor do texto defende com veem…ncia as indica‰•es colocadas ao Chefe
do Poder Executivo, cobrando provid…ncias e afirmando que o povo n‚o tem em que
acreditar mais. 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 N.º 007 DE 14 DE
MARÇO DE 2011 (autoria do Chefe do Poder Executivo) que “Disp•e sobre o servi‰o
voluntŠrio no Poder Executivo de Bananal e dŠ outras provid…ncias; PROJETO DE
RESOLUÇÃO N.º 001 DE 30 DE MARÇO DE 2011 (autoria da Mesa Diretora da C„mara)
que “Disp•e sobre a fixa‰‚o de diŠria para o Motorista do Poder Legislativo e dŠ outras
provid…ncias”; Denúncia de eleitor apresentada contra o vereador Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz (Cazuza). Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N.º 007 DE 14 DE
MARÇO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra o vereador Vilmar da Silva, que defendeu
a rejei‰‚o do Projeto, alegando que n‚o concorda com a coloca‰‚o de voluntŠrios na
Administra‰‚o Pˆblica, defendendo a valoriza‰‚o dos servidores municipais. Esse
entendimento foi acompanhado pela Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves, que
declarou o voto pela rejei‰‚o. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso declarou seu
voto de rejei‰‚o, defendendo a valoriza‰‚o dos servidores e que o projeto em quest‚o
burla a legisla‰‚o e facilita a cria‰‚o de cabides de emprego. Posto em vota‰‚o foi o
projeto rejeitado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.º 001 DE 30 DE MARÇO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso que elogiou o Motorista da casa e a iniciativa da mesa Diretoria
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quanto ao projeto em quest‚o, que representa valoriza‰‚o do servidor e defini‰‚o de
diŠria em valor justo e necessŠrio. A Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves tambŽm
elogiou a iniciativa quanto a valoriza‰‚o do servidor. No mesmo sentido foi o discurso do
Vereador Vilmar da Silva. Posto em vota‰‚o foi o projeto de resolu‰‚o foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do DENÚNCIA APRESENTADA POR ELEITOR
CONTRA O VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ. Preliminarmente o
Presidente solicitou ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira da Cruz que se retirasse do
PlenŠrio e permitisse que o vereador suplente Milko Alex Nogueira de Oliveira,
devidamente convocado, ocupasse a cadeira para que a denˆncia pudesse ser colocada
em discuss‚o e vota‰‚o. Em ato cont’nuo, solicitou e fez uso da palavra a Vereadora
Lucia Helena Nader Gon‰alves, quando afirmou que a denˆncia Ž inepta, devido ƒ
aus…ncia de provas. O vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que tem
conhecimento da atua‰‚o do vereador Cazuza no Munic’pio, no atendimento dos
mun’cipes e busca de emendas parlamentares para o Munic’pio. Disse ainda, que o
candidato tem que ganhar na urna e n‚o no tapet‚o. O mesmo foi dito pela Vereadora
Eliane Nogueira do Prado. O Vereador Vilmar da Silva entende que a denˆncia estŠ
incompleta, sendo nula, mas ressalva que o vereador tem que ter compromisso com a
cidade. No mesmo sentido foi a explana‰‚o na Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso.
O Presidente, com licen‰a da vice-presid…ncia, explanou seu entendimento no sentido
que o Vereador denunciado n‚o estaria fazendo nada de errado e que tem conhecimento
de sua atua‰‚o em prol da Municipalidade, inclusive de suas viagens a S‚o Paulo para a
busca de emendas parlamentares para o Munic’pio. Posto em vota‰‚o a denˆncia foi
rejeitada (n‚o recebida) por unanimidade. Assim, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as): O vereador Vilmar da Silva solicitou a palavra e iniciou sua
oratŒria destacando que a ANA – Ag…ncia Nacional de ‹guas relatou que a cidade de
Bananal enfrenta risco de ficar sem abastecimento de Šgua em futuro prŒximo e que se
torna necessŠria a nomea‰‚o de uma Comiss‚o para tratar desse assunto. Adentrou as
suas indica‰•es, comentando inicialmente a indica‰‚o quando ao pedido de solu‰‚o dos
esgotos quer corre a cŽu aberto nas valas em Rancho Grande, sendo caso de saˆde
pˆblica. Ato cont’nuo disse indicar a realiza‰‚o de melhorias na estrada rural das
Antinhas – Rancho Grande. Quanto ƒ desaprova‰‚o da Mo‰‚o de Aplausos ao prefeito
Municipal, pela reforma da Pra‰a Dona Domiciana, de autoria da vereadora Eliane
Nogueira do Prado, observou que sua rejei‰‚o foi ˆnica e exclusiva em rela‰‚o ao
Prefeito, entendendo que o senhor Milton Araˆjo Pontes Ž digno dos aplausos
apresentados, uma vez que a Elektro Ž a dona do projeto, com a qual a Prefeitura nada
colabora, acrescentando ainda, que quando da oficializa‰‚o deste projeto da ELEKTRO
ele, a vereadora ‡rika e a vereadora Lˆcia n‚o foram convidados, ato este que foi
criticado pelo vereador Robson do Amaral Rodrigues. Em tempo elogiou a matŽria
produzida e disponibilizada no Blog do senhor Ricardo Nogueira, que tratou de assunto
referente ƒ atua‰‚o da SABESP no Munic’pio de Bananal. A vereadora Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade solicitou autoriza‰‚o para a Presid…ncia da Casa para que o Diretor
de Secretaria fizesse a leitura de suas considera‰•es quanto ƒs indica‰•es e mo‰•es.
Pela presid…ncia foi autorizada a leitura. O texto lido pelo Diretor de Secretaria refor‰ou o
teor das indica‰•es e tratou ainda de parabenizar os profissionais da saˆde pelo seu dia
comemorado nesta data. O teor do texto acima referido ainda, refor‰ou as congratula‰•es
prestadas aos senhores Paulo Diniz de Moraes e Luiz Carlos Mendes Leal, pelos
relevantes servi‰os prestados a C„mara Municipal de Bananal. O Vereador Robson do
Amaral tratou, inicialmente, de comentar a necessidade da devolu‰‚o e fixa‰‚o da Pedra
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da Igreja Adventista do 7€ Dia, que estava afixada na Pra‰a do RosŠrio e foi retirada e
descartada pela Prefeitura em total desrespeito ƒ entidade religiosa. Relatou mais uma
vez a necessidade de uni‚o entre vereadores e Prefeito e criticou o ato do Prefeito de n‚o
convidar certos vereadores, para certos eventos. Por fim, defendeu que o Chefe do Poder
Executivo tem que ouvir os vereadores. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso iniciou
sua oratŒria elogiando a indica‰‚o da vereadora com rela‰‚o a cria‰‚o da Guarda
Municipal e comentou sobre a exist…ncia da CEI da merenda, afirmando que o sorteio da
Comiss‚o serŠ brevemente realizado. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves
externou votos de elogios as coloca‰•es dos vereadores Vilmar da Silva e Robson do
Amaral Rodrigues, quanto a necessidade de Uni‚o entre vereadores e Prefeito. Em ato
cont’nuo refor‰ou o teor de sua indica‰•es e elogiou, como um todo, a atua‰‚o do Poder
Legislativo. A vereadora Eliane Nogueira do Prado defendeu que apesar do projeto em
comento ter sido realizado e bancado pela Elektro, o Prefeito tambŽm colaborou e merece
aplausos por isso. Por fim, defendeu a indica‰‚o que solicita a Prefeitura provid…ncias no
sentido de defini‰‚o dos nˆmeros das casas, para que as pessoas possam requerer as
instala‰•es de Šgua e esgoto junto a SABESP. 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 ordinŠria dia 20 (vinte) de abril de 2011, quinta
feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio,
mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal,
07 de abril de 2011.

Presidente: ________________________________________
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)
1€ SecretŠrio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ SecretŠrio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves
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