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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 09/2011
ATA DA 9• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2011
Aos dois dias do m…s de junho de dois mil e onze (02/06/2011), 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 Nona Sess†o Ordin‡ria desta
Terceira Sess†o Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da
Silva (God†). Presentes os Vereadores (as): Eliane Nogueira do Prado, ‡rika Tereza
Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (2€ SecretŠrio), Vilmar da Silva (1€
SecretŠrio) e ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza),
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Robson do Amaral Rodrigues. 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 Nƒ 014 DE 27 DE ABRIL DE 2011 –
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elabora‰‚o da Lei Or‰amentŠria do
Munic•pio para o exerc•cio de 2012 e dŠ outras provid…ncias”. (AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO); VETO DO PODER EXECUTIVO AO PROJETO DE LEI Nƒ 013
DE 05 DE ABRIL DE 2011 – “Torna obrigatŒrio ƒ caderneta de saˆde no ato de inscri‰‚o
da rede pˆblica municipal de ensino”. II - Apresentados pelos (as) Senhores (as)
Vereadores (as): VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO (BICUDA):
Requerimento n.€ 101/11= solicita do Exmo. Sr. Carlos Jose de Almeida, DD. Deputado
Federal, libera‰‚o de verba para a pavimenta‰‚o do bairro Cer„mica em BananalSP;Mo‰‚o n.€ 059/11= de aplausos, a ELEKTRO, pelo trabalho social que vem sendo
desenvolvido no munic•pio de Bananal; Mo‰‚o n.€ 060/11= de aplausos, ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, pela reforma da Pra‰a. D. Domiciana e ainda pela montagem da
“Academia do Idoso ao ar livre”; Indica‰‚o n.€ 116/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, dois caminh’es basculantes de escŒria para o “viradouro” da rua Boa
Esperan‰a, na Palha; Indica‰‚o n.€ 117/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
disponibiliza‰‚o de um microfone e caixa acˆstica na UMS; VEREADORA LˆCIA
HELENA NADER GON‰ALVES: Requerimento n.€ 102/11= solicita da Secretaria
Municipal de Assist…ncia Social, informa‰’es sobre o Conselho Municipal de Assist…ncia
Social; Requerimento n.€ 103/11= solicita da Secretaria Municipal de Assist…ncia Social,
informa‰’es sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Crian‰a e do Adolescente;
Requerimento n.€ 104/11= solicita da Secretaria Municipal de Assist…ncia Social,
informa‰’es sobre o Programa “Bolsa Fam•lia”; Requerimento n.€ 105/11= solicita da
Secretaria Municipal de Assist…ncia Social, informa‰’es em rela‰‚o ao CRAS (Centro de
Refer…ncia de Assist…ncia Social); Requerimento n.€ 106/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰’es em rela‰‚o ƒs obras que se encontram paralisadas na rua
Carlos Francisco Corr…a; Mo‰‚o n.€ 061/11= de aplausos, ao SD PM Julius CŽsar M.
Azevedo, DD. Policial Ambiental, pelo trabalho de conscientiza‰‚o desenvolvido junto aos
alunos das escolas municipais; Mo‰‚o n.€ 062/11= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Leonardo da Silva; Indica‰‚o n.€ 115/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os
de poda de Šrvores no interior da EMEF “Prof.“ ZenŒbia P. Ferreira”; VEREADOR
VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 107/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰’es quanto ao reajuste salarial anual dos servidores municipais;
Requerimento n.€ 108/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es quanto ao
reajuste anual do cart‚o alimenta‰‚o dos servidores municipais; VEREADORA ŠRIKA
TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 109/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
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Municipal, rela‰‚o nominal dos cargos de confian‰a e ainda os setores que est‚o lotados
na PMB; Requerimento n.€ 110/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es
quanto ao valor percentual atual da folha de pagamento da PMB; Requerimento n.€
111/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es quanto a mudan‰a no
cardŠpio da merenda escolar; Requerimento n.€ 112/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰’es quanto a revis‚o geral anual da remunera‰‚o dos servidores
municipais; Requerimento n.€ 113/11= solicita do Exmo. Sr. Samuel Moreira da Silva
Jˆnior, DD. Deputado Estadual, a doa‰‚o de uma ambul„ncia para o munic•pio de
Bananal-SP; Mo‰‚o n.€ 063/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Leonardo da Silva;
Indica‰‚o n.€ 118/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reparos em banco de
concreto localizado na Pra‰a Mons. Cid F. Santos; Indica‰‚o n.€ 119/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, retirada de lixo e entulho no bairro Timbor…, em frente a
Igreja AssemblŽia de Deus; VEREADOR ANTÔNIO CARLOS RAMOS DA SILVA
(GODÔ): Requerimento n.€ 114/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es
quanto ao reajuste anual do cart‚o alimenta‰‚o dos servidores municipais; Requerimento
n.€ 115/11= solicita da Empresa GODOY LTDA ME, informa‰’es em rela‰‚o ƒs obras que
se encontram paralisadas no “Morro do JalŽm” na Vila B. Jardim, em Bananal-SP;
Requerimento n.€ 116/11= solicita da Empresa VALGUARA, informa‰’es em rela‰‚o ƒs
obras que se encontram paralisadas na rua Carlos Francisco Corr…a, em Bananal-SP;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO): Requerimento n.€
117/11= solicita do DER, servi‰os de patrolamento e melhorias na estrada Sebasti‚o
Diniz de Morais / SP-247 (estrada da Bocaina); Indica‰‚o n.€ 120/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, manuten‰‚o nos bancos e tapa-buracos na Av. CŽsar Augusto
Gon‰alves, na Cer„mica; VEREADOR ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indica‰‚o
n.€ 114/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a instala‰‚o de mais duas
“Academias ao ar livre para os idosos” na Vila Bom Jardim e no Distrito de R. Grande;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‰‚o n.€ 121/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‰‚o de uma academia comunitŠria na
bairro da Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 122/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
limpeza e capina das margens da Av. ‹lvaro Moreira Ramos, em vŠrios trechos onde o
mato estŠ crescido; Indica‰‚o n.€ 123/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realiza‰‚o de obras de urbaniza‰‚o do bairro Recanto Feliz, com a constru‰‚o de
cal‰adas padronizadas ao longo da Rua Ayres de Araˆjo Azevedo; Indica‰‚o n.€ 124/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recupera‰‚o do cal‰amento do bairro Recanto
Feliz; Indica‰‚o n.€ 125/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, troca das l„mpadas
das luminŠrias da pracinha localizada em frente ƒ ChŠcara Sta. In…s, que se encontram
queimadas; Indica‰‚o n.€ 126/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, limpeza e
capina de terreno pertencente ao munic•pio, no final da rua Jo‚o Candido da Silva, no
inicio para o Morro da Caixa d’Šgua; Indica‰‚o n.€ 127/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, instala‰‚o de um redutor de velocidade na rua Gabriela Teodoro de Jesus, no
residencial das Formigas, na altura do n.€ 45; Indica‰‚o n.€ 128/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, para que solicite da ELEKTRO, troca de l„mpadas na rua Gabriela
Teodoro de Jesus, no residencial das Formigas; Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da
palavra: A Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves foi a primeira a fazer uso da palavra
refor‰ando o teor de seus requerimentos, principalmente daqueles direcionados a
Secretaria de Assist…ncia Social e aproveitou para expor sua total indigna‰‚o com a
situa‰‚o das obras de pavimenta‰‚o do bairro do EducandŠrio, a um ano sem
provid…ncias. Criticou a atua‰‚o dos conselhos municipais, responsŠveis pela fiscaliza‰‚o
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das atividades das Secretarias e afirmou que as coisas n‚o est‚o acontecendo por
picuinhas pol•ticas. Por fim vez breves comentŠrios sobre a necessidade de fiscaliza‰‚o
das concess’es de Bolsa Fam•lia. A Vereadora Eliane Nogueira do Prado refor‰ou o teor
de seu requerimento. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de seus
requerimentos e destacou que recebeu um telefone do Deputado Estadual Samuel
Moreira que lhe pediu desculpas pelos desvios pol•ticos ocorridos na rela‰‚o com a
vereadora e solicitou que oficiasse a seu Gabinete solicitando uma ambul„ncia e uma
verba para compra de um ve•culo para a Casa da Crian‰a S‚o Francisco de Assis. Ato
cont•nuo e para encerrar sua oratŒria, fez a leitura de uma histŒria que fala de “amor”. O
vereador Vilmar da Silva refor‰ou o teor de seus requerimentos e deu maior …nfase ao
que diz respeito ƒ Revis‚o Geral das remunera‰’es dos servidores, afirmando que o
poder Executivo deve realizar estudos sobre a possibilidade de readequa‰‚o de sua linha
de trabalho, para possibilitar a revis‚o constitucional das remunera‰’es. O vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva pediu a palavra e refor‰ou o teor de seus requerimentos.
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. Quando da discuss‚o das mo‰’es apresentados e
sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: A
vereadora Eliane Nogueira do Prado refor‰ou o teor de suas mo‰’es e afirmou que hŠ
necessidade de as pessoas elogiarem o lado bom da administra‰‚o Municipal, aplaudindo
as conquistas. E por fim prestou sinceros elogios ƒ empresa Elektro pelo belo trabalho
social que vem realizando em nosso munic•pio. A vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves em primeiro momento reiterou elogios e aplausos ao trabalho realizado pelo
Soldado PM Julius CŽsar Monteiro Azevedo, pelo Œtimo trabalho de conscientiza‰‚o
Ambiental realizado com alunos das escolas municipais, destacando que as crian‰as
visitaram o Aterro sanitŠrio do Munic•pio de Cachoeira Paulista, haja vista que o nosso
aterro n‚o pode receber visita‰‚o pelo fato de n‚o cumprir as normas ambientais. E
aproveitou para declarar seu voto de aprova‰‚o da mo‰‚o de aplausos apresentada pela
Vereadora Eliane Nogueira do Prado, que trata da reforma da Pra‰a Dona Domiciana,
mas deixou observado que desaprova a demora para conclus‚o da obra. O vereador
Vilmar da Silva declarou seu voto de aprova‰‚o da Mo‰‚o aplausos apresentada pela
Vereadora Eliane Nogueira do Prado, que trata da reforma da Pra‰a Dona Domiciana, em
respeito a vereadora, uma vez que n‚o aprova a demora da obra, ou seja, n‚o aprova o
conjunto da obra. Quando da vota‰‚o das Mo‰’es apresentadas, foram estas aprovadas
por unanimidade. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores
(as). A Vereadora Eliane Nogueira do Prado aproveitou a oportunidade e no uso da
palavra refor‰ou o teor de suas indica‰’es. N‚o havendo mais 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 Nº 014 DE 27 DE ABRIL DE 2011 – “Estabelece as diretrizes a serem
observadas na elabora‰‚o da Lei Or‰amentŠria do Munic•pio para o exerc•cio de 2012 e
dŠ outras provid…ncias”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO); VETO DO
PODER EXECUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2011 – “Torna
obrigatŒrio ƒ caderneta de saˆde no ato de inscri‰‚o da rede pˆblica municipal de
ensino”. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nº 014 DE 27 DE ABRIL DE 2011,
nenhum vereador solicitou e fez uso da palavra. Posto em vota‰‚o nominal (1€ TURNO)
foi o projeto aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do VETO DO PODER
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EXECUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2011 – “Torna
obrigatŒrio ƒ caderneta de saˆde no ato de inscri‰‚o da rede pˆblica municipal de
ensino”, fez uso da palavra os seguintes vereadores: A vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso fez uso da palavra e defendeu o seu projeto, afirmando que os artigos que o
comp’em, em momento algum, pro•bem o acesso dos alunos a rede municipal de ensino
e apenas prev…em puni‰’es aos pais, pelo n‚o cumprimento de suas obriga‰’es. A
vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez breves comentŠrios afirmando que se trata
de veto pessoal e pol•tico. O vereador Vilmar da Silva tambŽm afirmou ser um veto
pol•tico e pessoal, imbu•do de falta de intelig…ncia e que o projeto serŠ muito ˆtil para o
controle de saˆde das crian‰as. Posto em vota‰‚o nominal foi o veto rejeitado (derrubado)
por maioria de votos, tendo votado pela manuten‰‚o do veto apenas a vereadora Eliane
Nogueira do Prado. 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 em sua oratŒria, preliminarmente, fez
comentŠrios ƒ quest‚o do programa Bolsa Fam•lia, afirmando que existem 600 fam•lias
recebendo o benef•cio e mais de 1500 fam•lias cadastradas e que existem fam•lias autosuficientes recebendo e fam•lias necessitadas sem o benef•cio. Em seguida observou que
o Senhor Carlos JosŽ de Almeida ocupa a cadeira de Deputado Federal e n‚o Estadual
como consta no requerimento da vereadora Eliane Nogueira do Prado. Ato cont•nuo
adentrou ao assunto de saˆde e destacou que uma pessoa necessita de uma pomada
especial e que o processo administrativo de solicita‰‚o da pomada se perdeu na Unidade
Mista de Saˆde, demonstrando uma verdadeira falta de organiza‰‚o. Quanto ƒ coleta de
sangue no Distrito de Rancho Grande, afirmou que em passado prŒximo foram realizados
vŠrios exames e que estes se perderam por falta de ve•culos para fazer seu transporte atŽ
Bananal. Essa perda dos exames exp’e as crian‰as e adultos a um desgaste f•sico e
mental, haja vista que ter‚o que realizar novos exames. Ainda quanto ƒ saˆde pˆblica no
munic•pio, afirmou que na segunda-feira passada um paciente apresentou vŠrios surtos e
n‚o se conseguiu uma interna‰‚o ao paciente. O Munic•pio estŠ perdendo todas as
refer…ncias de interna‰’es. Ato cont•nuo o vereador adentrou a quest‚o da perda de
verbas, devido o munic•pio estar inscrito no Cadastro de Inadimplentes da Uni‚o e que
n‚o seria dif•cil regularizar a pend…ncia, para n‚o perder as referidas verbas, inclusive os
R$ 140.000,00 conseguidos por este vereador. Por fim o vereador concluiu suas
explica‰’es pessoais afirmando que isso tudo retrata a incompet…ncia e a pessoalidade
pol•tica. A vereadora Eliane Nogueira do Prado afirmou ser amiga do Deputado Federal e
por este motivo faz o presente requerimento em busca de atender ao interesse pˆblico. A
vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves refor‰a o teor de seus requerimentos e adentra
a quest‚o de saˆde pˆblica do munic•pio afirmando que irŠ convocar a SecretŠria de
Saˆde para prestar esclarecimentos aos vereadores e que estes se preparem elaborando
as perguntas que entenderem pertinentes. Ato cont•nuo disse estar aguardando resposta
da empresa Telef†nica em rela‰‚o ƒ disponibiliza‰‚o de linhas para a comunidade do km
07. Por fim afirma que esteve na Prefeitura Municipal de bananal para fiscalizar processos
de licita‰‚o e solicitou cŒpia de alguns documentos, que lhe foi negada. Diante disso n‚o
assinou o documento que foi apresentado, onde declararia a presen‰a e a realiza‰‚o de
fiscaliza‰‚o dos processos. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de
seus requerimentos e destacou que presenciou no Munic•pio, engenheiros da empresa
contratada pela SABESP, responsŠvel pela corre‰‚o da rede de esgoto localizada no
bairro da Vila Bom jardim, e que segundo informa‰’es prestadas por estes engenheiros a
obra esta prestes a ser iniciada. Por fim, frisou que na prŒxima sess‚o irŠ agraciar o
Deputado estadual Samuel Moreira com o t•tulo de cidad‚o bananalense, pelo
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reconhecimento de seu ato jŠ mencionado em sua oratŒria sobre seus requerimentos.
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 16
(dezesseis) de junho 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, 02 de junho 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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