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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 11/2011
ATA DA 11• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2011
Aos quatro de agosto de 2011 (04/08/2011), ƒs vinte horas, na Sala Nobre da C„mara
Municipal de Bananal, situada ƒ Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta cidade de Bananal,
Estado de S‚o Paulo, realizou a D…cima Primeira 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), ‹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 procedeu-se a leitura das matŽrias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do Senhor Prefeito Municipal: PROJETO
DE LEI Nƒ 018 DE 06 DE JULHO DE 2011 – “Autoriza a municipalidade a realizar
conv…nio com a Integra‰‚o em Educa‰‚o Continuada (INEC)”. (AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI Nƒ 019 DE 08 DE JULHO DE 2011 – “Autoriza
o Prefeitura Municipal de Bananal a proceder altera‰‚o or‰amentŠria”. (AUTORIA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO);VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO
PROJETO DE COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 03 DE MAIO DE 2011:” Transforma o
Cargo de Consultor Jur‘dico para Cargo Comissionado”( DE AUTORIA DA MESA DA
C’MARA) PEDIDO DE PRORROGAˆ€O DE PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS PARA
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA COMISS€O ESPECIAL DE INQU‰RITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nƒ014/11 “Apurar supostas irregularidades na aquisi‰‚o
de merenda escolar pelo Munic‘pio de Bananal no per‘odo 01/2009 a 03/2011 e supostas
irregularidades no transporte escolar no per‘odo que compreende os meses de janeiro de
2009 a mar‰o de 2009”: VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‹):
Requerimento n.€ 121/11= solicita da ELEKTRO, informa‰“es quanto ao Projeto Energia
ComunitŠria da Elektro; Requerimento n.€ 122/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor
Prefeito Municipal, informa‰“es quanto ao Projeto Energia ComunitŠria da Elektro; Mo‰‚o
n.€ 068/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Pl‘nio Gra‰a; Mo‰‚o n.€ 068/11= de
aplausos, Aos Excelent‘ssimos Senhores: TEN. CEL. PM SANDRO AFONSO DO R”GO
(CMT DO 3.€ BPAMB), MAJOR PM LUIZ AMAURY KRUEL MOUTINHO (SUBCMT PM
COORDENADOR OPERACIONAL DO 3BPAMB), CAPIT•O PM MARCOS DE CASTRO
SIMANOVIC (CMT P/3 DO 3.€ BPAMB), CAPIT•O PM PAULO HENRIQUE LOPES CARVALHO
(CMT DA 4.– CIAPAMB), 1.€ TEN. PM MARCELO MEDINA (CMT DO 2.€ PEL P AMB DA 4.– CIA
PAMB), 1.€ SGT PM 881089-3 SILVIO HENRIQUE CARDOSO (RESP. PELA BASE
OPERACIONAL DE BANANAL-SP) e ao SDPM 882397-9 JULIUS CESAR MONTEIRO
AZEVEDO (EDUCADOR AMBIENTAL); VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO:

Requerimento n.€ 123/11= solicita da Policia Militar de Bananal, mais intensidade nos
trabalhos de busca e apreens‚o de drogas em Bananal; Requerimento n.€ 124/11=
solicita do Conselho Tutelar de Bananal, mais intensidade nos trabalhos de combate as
drogas em nosso munic‘pio, com rela‰‚o aos menores de idade; Requerimento n.€
125/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, incentivo aos artistas /
grupos musicais de Bananal nos festejos de nossa cidade; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 126/11= solicita do SecretŠrio de Transportes
do Estado de SP, informa‰“es quanto a obra de asfaltamento do km 6,5 ao km 11,0, e a
pereniza‰‚o do km 21 ao km 35 da Estrada Sebasti‚o Diniz de Moraes (SP-247);
Requerimento n.€ 127/11= solicita da TELEF—NICA, a necessidade de uma vistoria
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tŽcnica em seu sistema de distribui‰‚o da telefonia convencional; Requerimento n.€
128/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, informa‰“es a respeito do
Programa Esporte Social; Requerimento n.€ 129/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor
Prefeito Municipal, informa‰“es quanto ao n‚o funcionamento dos aparelhos de
transmiss‚o dos canais SBT, Record, Band e Rede TV, para os bananalenses que n‚o
possuem antenas parabŒlicas; Mo‰‚o n.€ 073/11= de aplausos, a Empresa Engevix
Engenharia AS, pela doa‰‚o de computadores ao munic‘pio de Bananal; Indica‰‚o n.€
143/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, firma‰‚o de conv…nio com
o SENAI de B. Mansa, no intuito de formar profissionais qualificados nas Šreas industriais
e metalˆrgicas; Indica‰‚o n.€ 144/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito
Municipal, a cria‰‚o de curso de carpinteiro amador e pedreiro; Indica‰‚o n.€ 145/11=
solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, cria‰‚o de curso de corte e costura
em nosso munic‘pio; Indica‰‚o n.€ 146/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito
Municipal, a necessidade de tapa-buracos na rua Antonio Gervasio do Nascimento e rua
Adelino Vani; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 130/11=
solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, informa‰“es quanto a reconstru‰‚o
da ponte JosŽ Alves Neto, que liga o bairro Laranjeiras ao centro; Requerimento n.€
131/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, informa‰“es quanto ao
percentual atual da folha de pagamento de pessoal (total) da PMB; Requerimento n.€
132/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, resposta a solicita‰‚o
pretŽrita, datada em 02/06/11 (Requerimento n.€ 109/11), que solicita o nome das
pessoas com emprego de provimento em comiss‚o e as com fun‰‚o de confian‰a;
Requerimento n.€ 133/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, resposta
a solicita‰‚o pretŽrita datada em 19/05/11 (Requerimento n.€ 100/11), que solicita
informa‰“es quanto a firma de seguran‰a contratada recentemente pela PMB, e ainda
cŒpia do processo licitatŒrio; Requerimento n.€ 134/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor
Prefeito Municipal, agendamento de visita “in loco” no setor Pessoal da PMB; Indica‰‚o
n.€ 149/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, adapta‰‚o urgente de
corrim‚o na escadaria do bairro NiterŒi; VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento
n.€ 135/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, cŒpia da Folha de
Pagamentos dos funcionŠrios municipais de janeiro a julho de 2011; Requerimento n.€
136/11= solicita da SABESP, informa‰“es sobre o tratamento de esgoto no centro do
Distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 137/11= solicita da ELEKTRO, informa‰“es
sobre o Projeto Luz para Todos em Bananal; Requerimento n.€ 138/11= solicita da
ELEKTRO, informa‰“es sobre o Projeto Energia ComunitŠria em Bananal; VEREADORA
HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Requerimento n.€ 139/11= solicita do
Exmo. Sr. Deputado Federal Vaz de Lima, a doa‰‚o de ambul„ncias para o munic‘pio de
Bananal ou de recursos para serem aplicados na saˆde, para a aquisi‰‚o de
equipamentos; Indica‰‚o n.€ 151/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito
Municipal, reforma da Pra‰a S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim, com servi‰os de paisagismo
e a instala‰‚o de um novo parque infantil; Indica‰‚o n.€ 152/11= solicita do
Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, realiza‰‚o de palestras para pais e alunos da
rede municipal de ensino sobre a prŠtica do “bullying”; Indica‰‚o n.€ 153/11= solicita do
Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, viabiliza‰‚o de projeto para a constru‰‚o de
novos conjuntos habitacionais populares para a popula‰‚o, inclusive no distrito do Rancho
Grande; Indica‰‚o n.€ 154/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal,
recupera‰‚o do cal‰amento da Av. CŽsar Augusto Gon‰alves, na Cer„mica;
VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€ 140/11=
solicita da SABESP, resposta a solicita‰‚o pretŽrita datada em 07/04/11 (Requerimento
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n.€ 059/11), que solicita provid…ncias urgentes quanto ao mal cheiro provocado pela
Esta‰‚o de Tratamento de Esgoto no bairro Cer„mica; Requerimento n.€ 141/11= solicita
do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, informa‰“es quanto aos servi‰os de
manuten‰‚o e tapa-buracos em toda a Av. CŽsar Augusto Gon‰alves; Mo‰‚o n.€ 074/11=
de pesar, pelo falecimento do Sr. Manoel Ramos Capeto; Mo‰‚o n.€ 075/11= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Itamar Finote; Indica‰‚o n.€ 155/11= solicita do Excelent‘ssimo
Senhor Prefeito Municipal, pavimenta‰‚o urgente na rua Alfredo Pinto Peixoto, no bairro
Recanto Verde; VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ: Mo‰‚o n.€
070/11= de aplausos, ao Excelent‘ssimo Senhor Deputado Estadual Mozart Russomano,
pela libera‰‚o de recursos financeiros, visando a pavimenta‰‚o do bairro Timbor…, em
Bananal; Indica‰‚o n.€ 150/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal,
pavimenta‰‚o urgente do bairro Timbor…; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS: Mo‰‚o n.€ 071/11= de aplausos, aos organizadores da Festa de Sant’Ana,
realizada no Distrito de Rancho Grande no dia 23/08/11; Mo‰‚o n.€ 072/11= de aplausos,
ao Sr. “Zezinho Sabino” e familiares, pela realiza‰‚o da Festa de Santa Cruz, na Serra do
IndaiŠ, no dia 11 de junho; Indica‰‚o n.€ 147/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor
Prefeito Municipal, aquisi‰‚o de ve‘culo exclusivo para atender a padaria municipal;
Indica‰‚o n.€ 148/11= solicita do Excelent‘ssimo Senhor Prefeito Municipal, servi‰os de
reforma urgente na Pra‰a N.S. Aparecida, na Vila Bom Jardim; 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 Robson do Amaral Rodrigues foi a primeira a fazer
uso da palavra iniciando sua oratŒria parabenizando os demais Vereadores pelos
trabalhos realizados, desejando boa sorte nessa volta aos trabalhos apŒs o recesso. Ao
comentar sobre seus requerimentos, refor‰ou o teor dos mesmos, enfatizando a
necessidade de uma vistoria tŽcnica na caixa de distribui‰‚o da empresa, uma vez que os
problemas na rede telef†nica t…m acontecido constantemente. Refor‰ou tambŽm o
requerimento que fez referente ao Programa “Esporte Social” criado em 2004 e colocado
em prŠtica no ano de 2005 na gest‚o da ex prefeita municipal de Bananal, projeto esse
que encontrava parado desde o ano de 2009. O vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva
pediu um a aparte e parabenizou o vereador pelo requerimento e citou que no campo da
Vila aos sŠbados pela manh‚ existem mais de 70 crian‰as que podem se beneficiar do
projeto. A Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves tambŽm pediu aparte e citou as
mulheres que praticam o esporte no munic‘pio e poderiam ser beneficiadas tambŽm. O
vereador tambŽm exp†s sua total indigna‰‚o com rela‰‚o a estarem fora do ar os canais
SBT, RECORD, REDETV, o que prejudica os menos favorecidos que n‚o possuem
antenas parabŒlicas e com isso sŒ podem assistir a globo. Citou ainda que inˆmeros
mun‘cipes o procuram para relatar o problema, e informou que os aparelhos
transmissores encontram-se na cidade de Pindamonhangaba recuperados. Finalizando
sua oratŒria, refor‰ou o teor do requerimento que fez sobre o inicio das obras de
asfaltamento e pereniza‰‚o nos kil†metros 21 ao 35 da Estrada da Serra da Bocaina, SP
247. A Vereadora Lucia Helena Nader pediu aparte e disse que a obra para a reforma da
SP 247 esta or‰ada em 40 milh“es. A vereadora ‡rika Tereza Coitinha Affonso tambŽm
refor‰ou a fala da vereadora Lucia Nader, citando que o valor da obra Ž mesmo de 40
milh“es. A Vereadora Eliane Nogueira do Prado refor‰ou o teor de seu requerimento
enfatizando a necessidade de maior atua‰‚o da Policia Militar na preven‰‚o e repress‚o
ao uso de entorpecentes nas escolas, citando como exemplo revistas em †nibus, tŠxis,
que fazem a linha Bananal – Barra Mansa, Bananal – Arape‘. Cobrou ainda uma maior
atua‰‚o do conselho tutelar municipal. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves pediu
um aparte e cobrou uma maior atua‰‚o da Šrea de assist…ncia social do munic‘pio,
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citando ainda que existia um conselho das drogas que tratava desse tema. A vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso tambŽm pediu aparte e disse que a educa‰‚o come‰a em
casa, desde o ber‰o, e que o trabalho de preven‰‚o Ž do Poder Pˆblico. Defendeu ainda
o Conselho Tutelar, dizendo que o mesmo n‚o tem autonomia para reprimir o uso.. A
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de seus requerimentos e
destacou a resposta dada pelo Senhor Prefeito Municipal onde consta no m…s de junho o
percentual de 52% (cinq•enta e dois por cento) de gastos com pessoal na folha de
pagamento da Prefeitura Municipal de Bananal. Citou que em mar‰o a folha estava em
58%(cinq•enta e oito por cento) e gostaria de saber quais foram ƒs atitudes tomadas pelo
Senhor Prefeito para ter diminu‘do o percentual. Fez ainda men‰‚o ao Mandado de
Seguran‰a impetrado pelo Jur‘dico da C„mara Municipal devido ƒs respostas evasivas do
Executivo. Ato continuo explanou sobre a firma de seguran‰a que atuava nos colŽgios e
na Unidade Mista, requerendo informa‰“es sobre a empresa contratada, o valor do
contrato e a licita‰‚o feita. A Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves em aparte
concedido, disse que o comentŠrio dos populares era de que os vereadores estariam ao
exercer suas atividades fiscalizadoras atrapalhando a cola‰‚o de seguran‰as nos Œrg‚os
citados. Ato continuo disse a vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que solicitou
a visita “IN Loco”, citando a lei que lhe autoriza a verificar a folha de pagamento dos
funcionŠrios, pois teria sido negado esse direito pelo chefe do Poder Executivo. Por fim,
teceu comentŠrios sobre seu requerimento para constru‰‚o da “Ponte do “Zez‚o”,
dizendo que o Governo do Estado jŠ autorizou a obra, faltando apenas o envio da
documenta‰‚o. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves refor‰ou o teor de seus
requerimentos e deu maior …nfase ao que diz respeito ƒ ao pedido feito para o bairro da
cer„mica, solicitando do setor de engenharia a realiza‰‚o de Projeto. Aduz que antes
havia feito como indica‰‚o e que agora os faz como requerimento. Refor‰a tambŽm o
teor do requerimento feito a SABESP com rela‰‚o ao mau cheiro e mosquitos existentes
na Esta‰‚o de Tratamento de ‹gua do quadrad‚o no bairro cer„mica. A Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade refor‰ou o teor do seu requerimento ao Deputado
Federal Vaz de Lima, solicitando o envio de uma ambul„ncia ou de verbas para serem
usadas na saˆde. Enfatizou que os atendimentos mŽdicos no munic‘pio devem melhorar,
pois quem perde s‚o os menos favorecidos que n‚o tem condi‰‚o de buscar tratamento
em hospitais particulares. O vereador Antonio Carlos Ramos da Silva pediu a palavra e
refor‰ou o teor de seus requerimentos, dando maior …nfase ao que diz respeito o Projeto
Energia ComunitŠria, requerendo informa‰“es sobre os critŽrios usados na escolha dos
beneficiados e se os mesmos necessitavam ser cadastrados em algum programa. A
vereadora Eliane Nogueira do Prado em aparte concedido citou que a 1– etapa do Projeto
foram atendidas as pessoas cadastradas no Programa Bolsa Fam‘lia, e que o programa
tambŽm atendeu outras pessoas. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves tambŽm
solicitou aparte e ratificou que o projeto Ž muito bom, todavia estava ocorrendo interesses
pol‘ticos na execu‰‚o do mesmo. A vereadora ‡rika Teresa Coitinho Affonso em aparte
disse o MinistŽrio Pˆblico ajuizou a‰‚o contra a Elektro e por isso foi realizado o projeto
no munic‘pio. Se mostrou indignada com rela‰‚o aos postes que est‚o sendo colocados e
que dificultam o acesso dos cadeirantes. Por fim o Vereador Ant†nio Carlos Ramos da
Silva finalizou sua oratŒria aduzindo que a concessionŠria de Energia ElŽtrica compra
energia e as vende para outros lugares. O vereador Vilmar da Silva refor‰ou o teor de
seus requerimentos, citando tambŽm o projeto de Energia ComunitŠria, fazendo uma
leitura de um pequeno trecho sobre o mesmo. Citou ainda que apŒs a realiza‰‚o do
projeto pela Elektro em parceria com a Prefeitura Municipal, o Executivo enviou
novamente o Projeto de Lei que Institui a CIP(Contribui‰‚o para custeio do servi‰o de
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ilumina‰‚o pˆblica),e disse que n‚o aprovaria tal projeto. Com rela‰‚o ao requerimento
feito a SABESP, teceu comentŠrios sobre o esgoto que jorra a cŽu aberto no distrito do
Rancho Grande, cobrando uma posi‰‚o da empresa. Em aparte o vereador Ant†nio
Carlos Ramos da Silva, citou id…ntica situa‰‚o ocorrendo no Lava PŽs, fato esse que
acontece a mais de 1 ano sem nenhuma provid…ncia tomada. Por fim, solicita copia da
folha de pagamento dos servidores municipais de janeiro a dezembro de 2010 . 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: O vereador ‹lvaro Luiz
Nogueira Ramos refor‰ou o teor de suas mo‰“es e parabenizou os organizadores do
evento, fazendo uma leitura de um breve texto. O vereador Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz, refor‰ou o teor de sua mo‰‚o e ainda relatou que o agraciado disponibilizou mais
R$45.000.00(quarenta e cinco mil reais) para a constru‰‚o de uma academia do idoso. O
vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva , refor‰o o teor de sua mo‰‚o, enfatizando que
dentre todos os munic‘pios atendidos pela Policia Ambiental, Bananal foi escolhido para
ser a primeira visitada pela comitiva. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves,
refor‰ou suas mo‰“es de pesar proferindo palavras de consolo e afeto. . 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 Nƒ 018 DE 06 DE
JULHO DE 2011 – “Autoriza a municipalidade a realizar conv…nio com a Integra‰‚o em
Educa‰‚o Continuada (INEC)”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO);, posto
em discuss‚o a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez uso da palavra e teceu o
seguinte comentŠrio: Voto favorŠvel ao Projeto devido ao pedido feito pelos professores e
tambŽm entende que hŠ a necessidade de cursos de qualifica‰‚o. Posto em vota‰‚o
SimbŒlica, o Projeto foi aprovado por unanimidade. ; PROJETO DE LEI Nƒ 019 DE 08 DE
JULHO DE 2011 – “Autoriza o Prefeitura Municipal de Bananal a proceder altera‰‚o
or‰amentŠria”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO);”. Quando da discuss‚o
do Projeto a vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves solicitou e fez uso da palavra,
manifestando-se pela rejei‰‚o do Projeto, O vereador Vilmar da Silva tambŽm fez uso da
palavra e se posicionou no sentido de rejeitar a Proposi‰‚o pois entende que o Poder
Executivo jŠ estŠ hŠ anos no governo e portando teria prever os valores gastos com
viagens e n‚o vir posteriormente complementa-las. Posto em vota‰‚o SimbŒlica foi o
projeto rejeitado por maioria dos votos. Votaram pela Rejei‰‚o do Projeto os Vereadores
Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, ‡rika Teresa Coitinho Affonso, Hercilia de Jesus Ramos
de Andrade, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves e Vilmar da Silva. FavorŠvel ao projeto
votaram os vereadores ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos, Robson do Amaral Rodrigues e
Eliane Nogueira do Prado Quando da discuss‚o do VETO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO AO PROJETO DE COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 03 DE MAIO DE 2011:”
Transforma o Cargo de Consultor Jur‘dico para Cargo Comissionado”( DE AUTORIA DA
MESA DA C’MARA) a vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez uso da palavra se
manifestando no sentido manter o veto do Chefe do Executivo, seguindo parecer do setor
Jur‘dico da Casa de Leis. A vereadora Eliane Nogueira do Prado solicitou e tambŽm fez
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 S€O PAULO

uso da palavra se manifestando de forma favorŠvel a manuten‰‚o do veto, sustentando a
realiza‰‚o de concurso pˆblico para ocupar o cargo. Ato continuo passou a fazer uso da
palavra o vereador Vilmar da Silva, citou ser coerente a manuten‰‚o do veto pela
Vereadora Eliane Nogueira do Prado que havia votado de forma contrŠria anteriormente.
No mŽrito do projeto disse que existem 2(duas) correntes sobre o tema, sendo matŽria
divergente, uma vez que trata-se de confian‰a..Citou que a prŒpria C„mara Municipal no
per‘odo entre maio e dezembro de 2009 estava de forma irregular, n‚o tendo o Senhor
Prefeito se manifestado sobre a legalidade dessa situa‰‚o, entendendo que houve uma
interfer…ncia do Executivo junto ao poder Legislativo, coisa que n‚o acontecia
anteriormente. Por fim, devido ƒ cautela se posicionou no sentido de manter o veto. O
vereador Robson do Amaral Rodrigues fez uso da palavra e sustentou que hŠ Žpoca da
vota‰‚o do projeto, aprovou na ocasi‚o, mas jŠ havia deixado claro que era favorŠvel a
realiza‰‚o do concurso pˆblico. A vereadora ‡rika Teresa Coitinho Affonso solicitou e fez
uso da palavra, sustentando que apesar de existirem 2 correntes que tratam do tema, o
veto foi motivado por quest“es pol‘ticas. Defende a realiza‰‚o de concurso pˆblico e faz
uma sugest‚o para cria‰‚o de um cargo de assessoria jur‘dica da presid…ncia da casa de
com provimento em comiss‚o. Por ultimo a vereadora Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade fez uso da palavra e disse que Ž favorŠvel a realiza‰‚o de concurso pˆblico, e
que segundo o comentŠrio feito pelo vereador Vilmar da Silva, o Procurador Jur‘dico
anterior poderia ter continuado, sŒ saiu por que acho melhor. Por fim, declarou que votaria
pela manuten‰‚o do veto. Posto em vota‰‚o nominal foi o veto mantido por maioria de
votos, se abstendo de votar o vereador Robson do Amaral Rodrigues, PEDIDO DE
PRORROGAˆ€O DE PRAZO DE 90(NOVENTA) DIAS PARA CONTINUIDADE DOS
TRABALHOS
DA COMISS€O ESPECIAL DE INQU‰RITO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nƒ014/11 “Apurar supostas irregularidades na aquisi‰‚o de merenda
escolar pelo Munic‘pio de Bananal no per‘odo 01/2009 a 03/2011”:Colocado em
discuss‚o a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves solicitou e fez uso da palavra
frisando que foi sorteada para compor a Comiss‚o Especial de InquŽrito junto das
vereadoras ‡rika Teresa Coitinho Affonso e Hercilia de Jesus , aduzindo que jŠ fez os
pedidos de extra‰‚o de cŒpias dos documentos que necessitam, frizando que necessitam
da prorroga‰‚o do prazo por mais 90 dias determinados por lei para que a comiss‚o
possa analisar melhor os fatos, ouvir algumas pessoas, visando obter no relatŒrio final
uma conclus‚o embasada. Posterior fez uso da palavra o vereador Vilmar da Silva se
posicionando favorŠvel a prorroga‰‚o do Prazo, dizendo acreditar na capacidade e na
idoneidade dos membros da Comiss‚o. A vereadora ‡rika Teresa Coitinho Affonso,
fazendo uso da palavra disse que apartir de segunda feira estarŠ na casa de leis para que
se de in‘cio aos trabalhos A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves pediu aparte
dizendo que poderia na sexta jŠ encaminhar os pedidos para a presid…ncia que seriam
iniciados os trabalhos Por fim, fundamentou a necessidade de apura‰‚o dos fatos, por
ser uma das atribui‰“es do vereadores. O Pedido de Prorroga‰‚o foi colocado em
vota‰‚o, sendo o quorum de aprova‰‚o o de 1/3 dos vereadores presentes, Posto em
vota‰‚o simbŒlica o pedido foi aprovado por unanimidade.. . Assim, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICAˆŒES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O vereador Robson do Amaral Rodrigues em
sua oratŒria citou a mo‰‚o que fez para a Empresa Engevix Engenharia devido ƒ doa‰‚o
de computadores ao munic‘pio de Bananal, Relatou que devido ƒ falta de projeto foi
doado cerca de 4 computadores para o Centro ComunitŠrio. Disse que em conversa com
Jesus Mauricio conseguiu a doa‰‚o de alguns computadores para a Bela Vista. Passou a
tecer comentŠrios sobre suas indica‰“es, enfatizando a necessidade de implementa‰‚o
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de cursos de corte costura. pois existem empresŠrios interessados em vir para o
munic‘pio e gerar empresa. Pediu tambŽm o curso de carpinteiro, pedreiro, pois o
mercado de trabalho estŠ em expans‚o devido ƒ falta de m‚o de obra qualificada.
Mencionou a necessidade de conv…nio com o SENAI para qualifica‰‚o dos trabalhadores
do munic‘pio. Fez a men‰‚o aos buracos existentes no munic‘pio, dizendo que o
secretŠrio irŠ atend…-lo. Por fim, parabenizou a gest‚o do Prefeito, citando a melhoria nas
estradas rurais, alŽm de concordar e parabenizar o vereador ‹lvaro Luis Nogueira Ramos
pela mo‰‚o apresentada para os organizadores da festa do Rancho Grande. A vereadora
Lˆcia Helena Nader disse que fez indica‰‚o de pavimenta‰‚o na Rua Alfredo Pinto
Peixoto no bairro Recanto Verde, pois recebeu um abaixo assinado dos moradores,
salientando que se os mesmos pagam IPTU, fazem jus ƒ pavimenta‰‚o, caso contrŠrio,
que seja retirada a cobran‰a de IPTU desses moradores. Citou ainda uma resposta do
Executivo sobre um requerimento feito pela Edil, citando o descaso do Governo Federal.
Solicitou a comiss‚o de obras da C„mara para apurar e investigar o acontecido e
solucionar o problema junto aos Œrg‚os competentes, pois a Prefeitura alega n‚o ter
responsabilidade sobre a obra citada. Com rela‰‚o ƒ coloca‰‚o de postes pela empresa
Elektro, manifestou sua indigna‰‚o devido ƒ dificuldade de passagem dos pedestres,
alŽm de citar o relatŒrio feito e encaminhado para o MP sobre os animais soltos pelas
ruas do munic‘pio. Por fim disse que recebeu uma liga‰‚o do Condephat sobre o
interesse na realiza‰‚o de oficinas da cultura, pois segundo a Senhora Marilia, a
Prefeitura Municipal que n‚o existia pˆblico para tal fim. Disse a Senhora Marilia que se o
Executivo n‚o abra‰asse a causa, o Legislativo o faria. Ato continuo, comentou a mesma
sobre a obra que estŠ sendo realizada na Pra‰a Rubi‚o Junior, sendo dito que
conversaria com a Prefeitura sobre a obra devido ao tombamento do Centro HistŒrico,
citando algumas Šrvores antigas. Por fim, disse que n‚o iria mais reiterar requerimentos
para o executivo visando obter informa‰“es, pois de nada adianta as reitera‰“es
pretŽritas jŠ que o Executivo n‚o responde. Continuo dizendo que consultaria o jur‘dico
da casa para impetrar mandado de Seguran‰a. Seguiu dizendo que havia feito uma
coloca‰‚o na sess‚o anterior convocando o presidente do Fundeb, pois na data da
reuni‚o ninguŽm apareceu. Concluindo disse que foi atŽ a Prefeitura Municipal para obter
cŒpia do processo de licita‰‚o da obra da Unidade Mista de Saˆde, sendo necessŠrio um
enfrentamento com a Advogada do Executivo, enfatizando suas prerrogativas como
vereadora. Que ficou por cerca de 3 horas para poder conseguir vistas do processo,
sendo dito que n‚o daria vistas para cŒpias sem requerimento. O que existe Ž uma
fiscaliza‰‚o do dinheiro do povo e n‚o uma persegui‰‚o pessoal. Encerrou sua
explana‰‚o solicitando ao Presidente da Casa que no or‰amento que Ž feito no m…s de
agosto, conste ƒ cria‰‚o do cargo de assessor da presid…ncia em comiss‚o, junto com
realiza‰‚o do concurso publico para o cargo efetivo de Consultor Jur‘dico comissionado.
Ao fazer uso da palavra a vereadora ‡rika Teresa Coitinho Affonso afirmou com rela‰‚o ƒ
CEI que jŠ fez uma levantamento preliminar dos dados, sabendo quem irŠ chamar para
ser ouvida. Disse ainda que fez uma indica‰‚o com rela‰‚o a coloca‰‚o de um corrim‚o
na ponte do NiterŒi. Teceu alguns comentŠrios sobre a saˆde, citando o conceito de
saˆde pelo SUS, buscando a melhoria na qualidade de vida Bateu na tecla do
manipulamento de lixo pelos garis municipais, informando que fez denˆncia da situa‰‚o
desumana que os mesmos passam, recebendo a visita de Dornelas que constatou a
situa‰‚o “in loco” Concluindo sua oratŒria referente ƒ obra da pra‰a, entrou em contato
com o Condephat e jŠ encaminhou pedido de informa‰“es sobre a autoriza‰‚o do Œrg‚o.
A vereadora Eliane Nogueira do Prado Refor‰a seu requerimento sobre as drogas,
mostrando que as crian‰as e os adolescentes est‚o sendo atingidos cada vez mais sedo
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por esse mal. Fez a leitura de um breve trecho sobre o assunto. Encerrando as
explica‰“es pessoais, fez uso da palavra o vereador Vilmar da Silva que agradeceu o
pˆblico apesar do elevado horŠrio, refor‰ando o teor de seus requerimentos e fazendo a
leitura de algumas respostas feitas pelo Chefe do Poder Executivo que n‚o foram feitas
de forma satisfatŒria. Fez ainda comentŠrios sobre a explana‰‚o da Vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves que leu uma resposta sobre o motivo da n‚o realiza‰‚o da obra
foi culpa do Governo Federal que n‚o libera recurso. Comentou a mo‰‚o feita pela equipe
que organizou a festa do Rancho Grande, tecendo alguns comentŠrios, dizendo que n‚o
houve resgate da festa, pois a mesma n‚o acabou, o resgate Ž de algo que acaba e a
festa citada nunca acabou. Disse ainda que colocou para cada morador do Distrito do
Rancho Grande que existia no or‰amento o valor de R$10.000.00 (dez mil reais) para a
realiza‰‚o da festa, estando aguardando a publica‰‚o de como e quanto foi gasto o
dinheiro. Por fim, teceu comentŠrios sobre o novo SecretŠrio de Saˆde que como dito
pelo Vereador Robson do Amaral Rodrigues veio com vontade de aprender. Disse o
vereador que na Šrea da saˆde n‚o dŠ para ter alguŽm que quer aprender, porque sen‚o
quem sofre Ž o paciente que precisa do servi‰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 18
(dezoito) 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, 04 de agosto 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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