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da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 10/2011
ATA DA 10• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2011
Aos dezesseis dias do m…s de junho de dois mil e onze (16/06/2011), 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 D†cima Sess‡o Ordinˆria
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), Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Robson do Amaral Rodrigues.
Ausentes os vereadores ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz
(Cazuza). 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 procedeu-se 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 – VOTA’“O EM 2€ TURNO);
PROJETO DE LEI Nƒ 015 DE 27 DE MAIO DE 2011 – “Autoriza a celebra‰‚o de
conv…nio com o Estado de S‚o Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Social”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI Nƒ 016 DE
14 DE JUNHO DE 2011 – “Autoriza a celebra‰‚o de conv…nio com o Estado de S‚o
Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, objetivando a implanta‰‚o do
Projeto Estadual do Leite “VIVA LEITE””. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO); PROJETO DE LEI Nƒ 017 DE 14 DE JUNHO DE 2011 – “Autoriza o
Executivo Municipal a conceder reajuste de valores no Cart‚o Alimenta‰‚o fornecido aos
servidores municipais”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO). II –
Apresentado pela Comiss‚o Permanente de Or‰amento, Finan‰as e Contabilidade:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ 004 DE 02 DE JUNHO DE 2011 – “Disp”e
sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Bananal – SP, relativas ao exerc•cio de 2007
– TC – 2403/023/07”. (AUTORIA DA COMISS“O PERMANENTE DE OR’AMENTO,
FINAN’AS E CONTABILIDADE). III - Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores
(as): VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA: PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nƒ 002 DE 30 DE MAIO DE 2011 – “Disp”e sobre a concess‚o de T•tulo
de “CIDAD“O BANANALENSE””. (AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO CARLOS
RAMOS DA SILVA – t•tulo de cidad‚o Bananalense ao senhor JosŽ Fernandes Fonseca –
senhor “ZŽ Tita”.); VEREADORA HERC‰LIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE:
Requerimento n.€ 118/11= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual, Fernando Capez, a
doa‰‚o de 02 (duas) ambul„ncias para o munic•pio de Bananal; Indica‰‚o n.€ 138/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de obras para conten‰‚o de encostas
no bairro Recanto Feliz; Indica‰‚o n.€ 139/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
servi‰os de limpeza e capina da rua Jo‚o C„ndido da Silva, em especial o trecho que dŠ
acesso ƒs resid…ncias do Morro da Caixa D’Šgua; Indica‰‚o n.€ 140/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de obras para recupera‰‚o do cal‰amento da Av. CŽsar
Augusto Gon‰alves, na Cer„mica; Indica‰‚o n.€ 141/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, reforma das prote‰”es laterais das pontes localizadas nos bairros da Cer„mica
(ponte Leopoldo Breve) e na entrada do bairro Recanto Feliz; Indica‰‚o n.€ 142/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma da Pra‰a S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim,
e instala‰‚o de um novo parque infantil; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT):
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ 003 DE 1ƒ DE JUNHO DE 2011 – “Disp”e
sobre a concess‚o de T•tulo de “CIDAD“O BANANALENSE””. (AUTORIA DO
VEREADOR VILMAR DA SILVA – t•tulo de cidad‚o Bananalense ao senhor Sebasti‚o
Moreira ‹vila); Requerimento n.€ 119/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰”es a respeito da merenda escolar (cardŠpio, nˆmero de alunos e quantidade de
merenda); Indica‰‚o n.€ 136/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, replantio de
grama em canteiro divisŒrio localizado entre a Rod. dos Tropeiros e a Av. Vicente de P.
Almeida, em Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 137/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de pavimenta‰‚o asfŠltica em todas as ruas de Rancho
Grande; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO): Mo‰‚o n.€
064/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ƒ Sra. Karyna Claudia B Rodrigues
(SecretŠria Municipal de Esporte e Lazer), ao Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva
(God†) e ao Sr. Heleno Heleno Nogueira; Indica‰‚o n.€ 129/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, constru‰‚o de uma cocheira em nosso munic•pio; Indica‰‚o n.€
130/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de um abrigo para
tratamento e recupera‰‚o de alcoŒlatras; Indica‰‚o n.€ 131/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, melhorias na instala‰‚o elŽtrica da ponte Lee Costa Cabral; Indica‰‚o
n.€ 132/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a viabilidade da constru‰‚o do
cal‰amento e coloca‰‚o de luminŠrias na rua Benedito Rosa; Indica‰‚o n.€ 133/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja formalizado um conv…nio com o SENAI
de B. Mansa, visando a forma‰‚o de profissionais qualificados nas Šreas de indˆstrias e
metalˆrgicas; Indica‰‚o n.€ 134/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma
urgente na Escola Rural da Fazenda Bela Vista; Indica‰‚o n.€ 135/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de uma cocheira em nosso munic•pio; VEREADORA
ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: Mo‰‚o n.€ 065/11= de repˆdio, ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal e a Empresa Griffon Brasil, pela realiza‰‚o do Concurso Publico Municipal
2011; Mo‰‚o n.€ 066/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz Gonzaga de Almeida
Camargo; Mo‰‚o n.€ 067/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Terezinha Izabel Ramos
de Melo. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o
nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: O vereador Vilmar da Silva,
que refor‰ou o teor de seus requerimentos, quanto ƒ merenda escolar, pedido que fosse
estendido ao SecretŠrio de Educa‰‚o do Munic•pio. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos
de Andrade tambŽm refor‰ou o teor de seus requerimentos, com a leitura de extenso
texto. Por fim, declarou que esteve com o Deputado Fernando Capez, quando este lhe
declarou que estŠ a disposi‰‚o do Munic•pio na busca de recursos, para compensar a
Œtima vota‰‚o recebida pelos mun•cipes 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.
Quando da discuss‚o das mo‰”es apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso,
refor‰ou o teor de suas mo‰”es de pesar e adentrou ao mŽrito de sua Mo‰‚o de repˆdio
ao Prefeito e a empresa que realizou o ˆltimo concurso pˆblico no munic•pio, afirmando a
exist…ncia de fraudes e direcionamento. Afirmou ainda, que isso tudo Ž uma palha‰ada,
tendo ocorrido mŠ-fŽ com prote‰‚o aos amigos do Prefeito. O vereador Robson do
Amaral Rodrigues iniciou sua oratŒria comentando a mo‰‚o de repˆdio da vereadora
‡rika, declarando sua preocupa‰‚o com seu conteˆdo e pedindo para que a vereadora
citasse os nomes das pessoas ditas favorecidas. Comentou que alguns aprovados
possuem curso superior e demonstram total capacidade para serem aprovados em
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concursos, comentando especificamente sobre o senhor Laerte aprovado no concurso.
Para encerrar este tema disse condenar estas acusa‰”es temerŠrias. Ato cont•nuo iniciou
comentŠrio sobre o PSF, afirmando que o erro vem de tempos pretŽritos e que,
infelizmente, muitos funcionŠrios n‚o foram aprovados no concurso. Por fim, reiterou sua
mo‰‚o de aplausos a Secretaria de Esporte e ao Prefeito do Munic•pio, pela bela,
organizada e brilhante participa‰‚o na 4– Copa MŠster de Futebol de Campo do Vale do
Para•ba, na qual a equipe de Bananal se sagrou campe‚. A vereadora Eliane Nogueira do
Prado comentou, em breves palavras, a mo‰‚o de repˆdio da vereadora ‡rika e que
votaria contra devido a falta de conteˆdo, ou seja, provas do dito direcionamento do
concurso. A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves iniciou sua oratŒria dizendo que
Centro ComunitŠrio era uma vergonha, onde eram cometidos favorecimentos. Ato
cont•nuo comentou que o ˆltimo concurso, repudiado pela vereadora ‡rika representa
uma verdadeira vergonha e citou exemplo de quando realizou concurso na C„mara
Municipal, n‚o deixou que seu filho participasse, para que fosse garantida a transpar…ncia
e a honestidade no resultado. O vereador Vilmar da Silva comentou a mo‰‚o de sua
colega vereadora ‡rika, dizendo que Ž vis•vel a manipula‰‚o do concurso. Quanto ƒ
mo‰‚o de aplausos ao Prefeito apresentada pelo seu colega vereador Robson, afirmou
que votarŠ a favor devido a mo‰‚o tambŽm ter sido estendida a SecretŠria de Esporte,
porque se fosse apenas ao Prefeito, votaria contra. Por fim, fez breves comentŠrios a
quest‚o do Centro ComunitŠrio, dizendo que o MinistŽrio jŠ apura o caso desde o ano
2006, n‚o sendo recente a investiga‰‚o como afirmou seu colega vereador Robson.
Quando da vota‰‚o das Mo‰”es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade,
com exce‰‚o a mo‰‚o de repˆdio apresentada pela vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, que recebeu desaprova‰‚o dos vereadores Robson do Amaral Rodrigues e da
Vereadora Eliane Nogueira do Prado, tendo sido aprovada por maioria de votos. Em
seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). O vereador Robson
do Amaral Rodrigues refor‰ou o teor de seus requerimentos e indica‰”es e destacou a
necessidade da constru‰‚o de uma cocheira para receber os animais utilizados por
habitantes da Šrea rural quando se deslocam para o centro urbano da cidade. O referido
vereador, em ato cont•nuo, defendeu a constru‰‚o de um abrigo para tratamento de
dependentes que ficam vagando pelas ruas o munic•pio. A vereadora Eliane Nogueira do
Prado pediu aparte e foi atendida, quando citou o exemplo dos dependentes qu•micos que
habitavam local prŒximo a “ponte do Zez‚o”. O vereador Robson, dando continuidade a
sua oratŒria, adentrou ao assunto da necessidade de implanta‰‚o de cursos tŽcnicos
profissionalizantes no Munic•pio, atravŽs de conv…nio com o SENAI, com o objetivo de
preparar nossos alunos para o mercado de trabalho da regi‚o, que receberŠ grandes
investimentos para o seguimento industrial e metalˆrgico. Por fim, defendeu uma urgente
reforma na Escola Rural da Bela Vista que se encontra em estado deplorŠvel. O vereador
Vilmar da Silva refor‰ou o teor de seus requerimentos e indica‰”es e fez leitura de um
extenso pronunciamento do Ministro do Desenvolvimento Social do Governo Federal,
sobre o assunto “Bolsa Fam•lia”. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade
refor‰ou o teor de seus requerimentos. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso deu
in•cio a seu pronunciamento parabenizando o seu colega vereador Vilmar, pelas
coloca‰”es sobre a o Centro ComunitŠrio Ayres de Araˆjo de Azevedo, reiterando que o
processo foi iniciado em 2006 e os vereadores envolvidos no processo Ž que s‚o
responsŠveis pelo rompimento dos conv…nios que eram assinados com o Munic•pio. Em
ato final disse ƒ vereadora que precisamos quebrar pedras e plantar flores. Com aparte
concedido, o vereador Vilmar da Silva afirmou que na pol•tica temos que ter pessoas
sŽrias e comprometidas com legalidade e impessoalidade. N‚o havendo mais quem
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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 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 –
VOTA’“O EM 2€ TURNO); PROJETO DE LEI Nƒ 015 DE 27 DE MAIO DE 2011 –
“Autoriza a celebra‰‚o de conv…nio com o Estado de S‚o Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Social”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO);
PROJETO DE LEI Nƒ 016 DE 14 DE JUNHO DE 2011 – “Autoriza a celebra‰‚o de
conv…nio com o Estado de S‚o Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social,
objetivando a implanta‰‚o do Projeto Estadual do Leite “VIVA LEITE””. (AUTORIA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI Nƒ 017 DE 14 DE JUNHO DE
2011 – “Autoriza o Executivo Municipal a conceder reajuste de valores no Cart‚o
Alimenta‰‚o fornecido aos servidores municipais”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO); PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ 002 DE 30 DE MAIO DE
2011 – “Disp”e sobre a concess‚o de T•tulo de “CIDAD“O BANANALENSE””. (AUTORIA
DO VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA – t•tulo de cidad‚o Bananalense
ao senhor JosŽ Fernandes Fonseca – senhor “ZŽ Tita”.); PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nƒ 003 DE 1ƒ DE JUNHO DE 2011 – “Disp”e sobre a concess‚o de T•tulo
de “CIDAD“O BANANALENSE””. (AUTORIA DO VEREADOR VILMAR DA SILVA – t•tulo
de cidad‚o Bananalense ao senhor Sebasti‚o Moreira ‹vila); PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nƒ 004 DE 02 DE JUNHO DE 2011 – “Disp”e sobre as Contas da
Prefeitura Municipal de Bananal – SP, relativas ao exerc•cio de 2007 – TC –
2403/023/07”. (AUTORIA DA COMISS“O PERMANENTE DE OR’AMENTO, FINAN’AS
E CONTABILIDADE). Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nƒ 014 DE 27 DE
ABRIL DE 2011 (LDO), nenhum vereador solicitou e fez uso da palavra. Posto em
vota‰‚o nominal (2€ TURNO) foi o projeto aprovado por unanimidade. Quando da
discuss‚o do PROJETO DE LEI Nƒ 015 DE 27 DE MAIO DE 2011, fez uso da palavra os
seguintes vereadores: A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que espera que
os conv…nios sejam celebrados. Posto em vota‰‚o simbŒlica o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nƒ 016 DE 14 DE JUNHO DE
2011, fez uso da palavra os seguintes vereadores: A vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves afirmou ter conversado com o SecretŠrio de Assist…ncia Social senhor Michel,
solicitando um rigoroso controle no cadastramento das fam•lias que s‚o beneficiadas com
o presente projeto “VIVA LEITE”, evitando o atendimento a pessoas desnecessitadas. O
vereador Vilmar da Silva destacou a necessidade de maior transpar…ncia e controle na
administra‰‚o do presente projeto. Posto em vota‰‚o simbŒlica o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nƒ 017 DE 14 DE JUNHO DE
2011, fez uso da palavra os seguintes vereadores: O vereador Vilmar da Silva comentou
que n‚o haveria necessidade do projeto, uma vez que o projeto que instituiu o cart‚o
alimenta‰‚o jŠ prev… o reajuste anual. . Posto em vota‰‚o simbŒlica o projeto foi aprovado
por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ
002 DE 30 DE MAIO DE 2011, fez uso da palavra os seguintes vereadores: O vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva, Presidente da Casa e autor do projeto, realizou a leitura
de extenso texto, que representa uma s•ntese da biografia do homenageado senhor “ZŽ
Tit‚” e acrescentou algumas justificativas para a homenagem. A vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso declarou seu voto de aprova‰‚o, declarando que estima com carinho a
pessoa do senhor “ZŽ Tit‚”, sendo uma pessoa valorosa, que construiu e constrŒi uma
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bela histŒria de vida. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves, tambŽm, declarou seu
voto de aprova‰‚o, reconhecendo a dignidade do homenageado, que inclusive
desenvolveu curtos la‰os de amizades com seu pai “JosŽ Milton”. O vereador Vilmar da
Silva n‚o economizou elogios ao homenageado que Ž filiado ao PT e excelente pessoa.
Por fim, vieram os reconhecimentos do vereador Robson do Amaral Rodrigues, que
habitualmente, quando da leitura dos relŒgios de energia elŽtrica (quando prestava
servi‰os para Elektro) encontrava com o senhor “ZŽ Tit‚”, que lhe oferecia um cafezinho
acompanhado de Œtima prosa, sendo uma excelente pessoa, que gerou filhos simplŒrios e
muito inteligentes, que com certeza s‚o orgulhos para o pai. Em ato final o Presidente da
Casa sugeriu que fosse inclu•do na Biografia do Homenageado o fato da produ‰‚o de
pil”es para feitio de pa‰oca. . Posto em vota‰‚o nominal o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003
DE 1º DE JUNHO DE 2011, fez uso da palavra os seguintes vereadores: O vereador
Vilmar da Silva fez leitura das justificativas de seu projeto e pediu a aprova‰‚o por todos.
A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves declarou que o senhor “Tat‚o” ora
homenageado Ž pessoa religiosa e atuante na comunidade do Distrito de Rancho Grande
e, inclusive, exerceu a fun‰‚o de Subprefeito durante o mandato 2005/2008, sendo
merecedor de tal homenagem. Posto em vota‰‚o nominal o projeto foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004
DE 02 DE JUNHO DE 2011, fez uso da palavra os seguintes vereadores: a vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, em plenŠrio, declarou seu voto pela aprova‰‚o das
contas do exerc•cio de 2007, RETIFICANDO seu voto descrito no relatŒrio da Comiss‚o
Permanente de Or‰amento de Finan‰as e Contabilidade, afirmando que seria injusto
reprovar as contas, uma vez que ausente qualquer ind•cio de mŠ-fŽ, desonestidade,
enriquecimento il•cito e outros atos •mprobos, que fossem merecedores de reprova‰‚o.
Afirmou a vereadora em contundentes palavras, que o agente pˆblico responsŠvel pelas
contas, em que pese os apontamentos do TCE/SP, n‚o Ž merecedor de afastamento do
mundo pol•tico. Com esses argumentos a vereadora declarou seu voto pela aprova‰‚o
das contas e rejei‰‚o do parecer desfavorŠvel emitido pelo TCE/SP. O vereador Robson
do Amaral Rodrigues, afirmou que defende a posi‰‚o tŽcnica do Tribunal de Contas e por
este motivo declarou seu voto pela reprova‰‚o das contas do Poder Executivo (Exerc•cio
de 2007) a manuten‰‚o do Parecer desfavorŠvel emitido pelo TCE/SP. A vereadora
Eliane Nogueira do Prado, tambŽm declarou seu voto pela reprova‰‚o das contas do
Poder Executivo (Exerc•cio de 2007) a manuten‰‚o do Parecer desfavorŠvel emitido pelo
TCE/SP. O vereador Vilmar da Silva e defendeu a posi‰‚o tŽcnica do Tribunal de Contas
e destacou a necessidade de ser coerente, uma vez que em vota‰”es pretŽritas (contas
de 2001 e 2002) seguiu esta linha de racioc•nio, seguindo os apontamentos da Corte de
Contas do Estado de S‚o Paulo. Posto em vota‰‚o nominal o projeto foi aprovado por
maioria, reprovando as contas do Executivo Municipal do exerc•cio de 2007, com a
manuten‰‚o do parecer desfavorŠvel do TCE/SP. 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 comentou sobre as
emendas parlamentares conquistadas pelo Deputado Federal Ricardo Berzoini, com
quem tem rela‰‚o desde 2000 e jŠ trabalha a 04 legislaturas e vem atendendo o
Munic•pio devido ƒ rela‰‚o de confian‰a, trabalhando em prol do interesse pˆblico. Os
prefeitos da regi‚o v…m valorizando as emendas. O vereador acrescenta que a ˆltima
emenda parlamentar conquistada para o Munic•pio de bananal, atŽ o momento, n‚o teve
os seus requisitos documentais devidamente cumpridos, ocorrendo o risco de perda de tal
verba. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso fez breves explica‰”es pessoais e
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agradeceu aos funcionŠrios da Casa pelo apoio dedicado ao Projeto Vereador Mirim, que
jŠ Ž realidade em nosso Munic•pio. O vereador Robson do Amaral Rodrigues voltou a
comentar sobre o assunto Centro ComunitŠrio, justificando que sua inclus‚o no processo
em tr„mite Ž injusta e que nunca pediu ao Prefeito, emprego para as pessoas. Por fim,
afirmou que trabalha na indica‰‚o de pessoas para empregos em empresas privadas, e
continuarŠ praticando estes atos em benef•cio da comunidade. A vereadora Lˆcia Helena
Nader Gon‰alves prestou aviso aos vereadores, que na data de 28 de junho de 2011 a
SecretŠria de saˆde estarŠ prestando esclarecimentos nesta casa de Leis, em horŠrio a
ser definido. Por fim, o vereador Antonio Carlos Ramos da Silva, fez quest‚o de frisar
que, caso votasse sobre as Contas do Poder Executivo do exerc•cio de 2007, seu voto
seria pela aprova‰‚o das contas, devido a aus…ncia de mŠ-fŽ, desonestidade,
enriquecimento il•cito e dano ao erŠrio nos atos da administra‰‚o da Žpoca. Em ato
cont•nuo prestou elogios a sele‰‚o MŠster de Bananal, campe‚ da 4– Copa Vale do
Para•ba, com elogios espec•ficos aos jogadores vindos do Distrito de Rancho Grande. As
proposi‰”es do Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos foram exclu•das da pauta, por
determina‰‚o Regimental, devido sua aus…ncia na Sess‚o 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 04 (quatro) de agosto 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, 16 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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