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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 12/2011
ATA DA 12• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2011
Aos dezoito de agosto de 2011 (18/08/2011), 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 Segunda desta Terceira Sess†o Legislativa,
sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†). Presentes os
Vereadores (as): ‡rika Tereza Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (2€
SecretŠrio), Vilmar da Silva (1€ SecretŠrio), Robson do Amaral Rodrigues, Hercilia de
Jesus Ramos de Andrade e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, ausente os Vereadores
Eliane Nogueira do Prado e ‹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 procedeu-se a
leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido da
Senhora Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves: PROJETO DE LEI Nƒ 021 DE 02 DE
AGOSTO DE 2011 – “Declara de Utilidade Pˆblica a Associa‰‚o Rendas do Amanh‚”.
VEREADORA ‡RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 142/11= com o apoio
dos Nobres: Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz e Vereadora Herc‘lia de Jesus
Ramos de Andrade, baseado nos termos regimentais (Art. 199, inc. I) e nos termos da Lei
Org„nica (Art. 38, I), solicitamos da MESA DIRETORA DA C’MARA MUNICIPAL, a
cria‰‚o de uma Comiss‚o Especial para revis‚o geral da Lei Org„nica Municipal;
Requerimento n.€ 148/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰“es em
rela‰‚o ao gasto com professores pagos com recursos do FUNDEB; Requerimento n.€
149/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia de autoriza‰‚o do Condephaat
para a realiza‰‚o das obras nas pra‰as Pedro Ramos e Rubi‚o Jr.; Requerimento n.€
150/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do estudo tŽcnico com rela‰‚o ao
pagamento de insalubridade aos servidores municipais; VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 143/11= solicita da Empresa de Telef†nica
MŒvel TIM, a implanta‰‚o de uma torre repetidora de sinal de celular no alto do km 20 da
Serra da Bocaina; Indica‰‚o n.€ 156/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, limpeza
dos bueiros existentes na Av. ‹lvaro Moreira Ramos e Av. Pelegrino Sciotta na Vila Bom
Jardim; VEREADORA LˆCIA HELENA NADER GON‰ALVES: Requerimento n.€
144/11= solicita do Exmo. Sr. Presidente da C„mara, Vereador Antonio Carlos Ramos da
Silva (God†), a presen‰a do Sr. Helvio Guatelli na realiza‰‚o das Audi…ncias Pˆblicas
com rela‰‚o ao Plano Diretor Municipal; Requerimento n.€ 145/11= solicita do SecretŠrio
Municipal de Saˆde, Sr. Theo Valiante Monteiro, cŒpia de atas do Conselho Municipal de
Saˆde; Requerimento n.€ 146/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia de alvarŠ
de operacionaliza‰‚o do lix‚o no bairro do Turvo; Requerimento n.€ 147/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰“es quanto ao banco quebrado recentemente pela
Empresa ELEKTRO nas proximidades da ‹rea de Lazer Ivani Barbosa; Mo‰‚o n.€
076/11= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Dr. Marcos Miceli de Freitas, DD. MŽdico da UMS;
Mo‰‚o n.€ 077/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Onorino Antonio Casal; Mo‰‚o n.€
078/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Geraldo Maria; Mo‰‚o n.€ 079/11= de pesar,
pelo falecimento da Sra. Carolina Medeiros Ferreira; Indica‰‚o n.€ 157/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, disponibiliza‰‚o de mŽdico dois dias da semana no Posto
do PSF em Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 158/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, reposi‰‚o de ma‰anetas com defeito em salas de aula das escolas municipais;
Indica‰‚o n.€ 159/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de auditŒrio na
EMEIF “Joaquim Francisco de Paula”, em Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 160/11= solicita
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do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, elabora‰‚o de Projeto visando novas ilumina‰“es de
Natal para Bananal; Indica‰‚o n.€ 161/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
constru‰‚o de vestiŠrio e coloca‰‚o de ilumina‰‚o na quadra Antonio Nogueira Rosa, na
Boa Esperan‰a; Indica‰‚o n.€ 162/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, coloca‰‚o
de ilumina‰‚o no EstŠdio Municipal Jo‚o Avelar; VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 151/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰“es sobre
pagamento de vice-prefeito – mandato 1993 ƒ 1996; Requerimento n.€ 152/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰“es sobre receita e despesa com a “Festa de
Santana” realizada no Distrito de Rancho Grande nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011;
VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GODÔ): Requerimento n.€
153/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes na ponte que liga
a Pra‰a S‚o Pedro na Vila Bom Jardim ao EstŠdio Jo‚o Avelar e ainda no trecho que
margeia a lateral do campo; Requerimento n.€ 154/11= solicita da SABESP, provid…ncias
urgentes em rela‰‚o a tubula‰‚o de esgotos danificada que margeia o cŒrrego “LavapŽs”; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‰‚o n.€
163/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conclus‚o das obras de cal‰amento da
rua Carlos Francisco Corr…a, no EducandŠrio; Indica‰‚o n.€ 164/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, instala‰‚o de um redutor de velocidade na rua JosŽ Luis Ferreira
Guimar‚es no bairro Laranjeiras; Indica‰‚o n.€ 165/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, execu‰‚o de servi‰os de limpeza e capina das margens das ruas Nesralla
Rubez e Luc‘lio Costa, na Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 166/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, execu‰‚o de servi‰os de limpeza e capina das margens das ruas do
Morro do Bruno; Indica‰‚o n.€ 167/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, execu‰‚o
de servi‰os de patrolamento e recupera‰‚o das condi‰“es de trŠfego na estrada rural
denominada “Estrada do 57”; Indica‰‚o n.€ 168/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realiza‰‚o de obras visando a reforma e limpeza da Šrea de lazer “Ivani
Barbosa”, na Av. Bar‚o de Joatinga;
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 Ant†nio Carlos Ramos da Silva foi o primeiro a fazer uso da palavra
iniciando sua oratŒria tecendo comentŠrios sobre o requerimento que fez a Empresa
Sabesp cobrando explica‰“es sobre o estado que se encontra a tubula‰‚o da rede de
esgoto da Vila Bom Jardim. Como forma de comprovar os motivos de seu requerimento
passou um v‘deo feito no local em que se constata a situa‰‚o lamentŠvel em que estŠ o
local.Disse ainda que o problema jŠ existe hŠ mais de 1 ano e meio e pouqu‘ssimas
provid…ncias foram tomadas pela empresa. Seguiu dizendo que ouve uma reuni‚o na
C„mara Municipal com os funcionŠrios da empresa que na data prometeram solucionar o
problema, no entanto, nada foi feito para tal fim. Ato continuo, passou a comentar sobre o
estado do cŒrrego que fica prŒximo ao EstŠdio Municipal Jo‚o Avelar, mostrando
novamente um v‘deo da situa‰‚o em que se encontra. O acesso feito pela pra‰a ao
campo estŠ em precŠrias condi‰“es, n‚o sendo feito nada pela Prefeitura Municipal para
poder ao menos minimizar o problema. Manifestou seu receio com a volta das chuvas no
m…s de outubro temendo por uma nova enchente o que ocasionaria um problema ainda
maior. Mencionou que aos finais de semana o estŠdio fica cheio de populares que v‚o
acompanhar os jogos do campeonato local, sendo obrigados a passar por esse acesso
perigoso e arriscado. O estŠdio Municipal Jo‚o Avelar sempre serviu de exemplo para as
cidades vizinhas, citando que na Žpoca do ent‚o Prefeito Washington Luiz os times de
outros munic‘pios vinham jogar aqui. Por fim encerrou sua fala deixando claro Ž a culpa
n‚o Ž da SecretŠria de Esporte, Senhora Karina, pois a mesma tentou diversas vezes
solucionar o problema. A Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves refor‰ou o teor de
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seu requerimento enfatizando a necessidade de uma reuni‚o com o Sr.Helvio da Unesp,
para a realiza‰‚o de uma audi…ncia pˆblica para a discuss‚o do Plano Diretor Municipal.
Disse tambŽm que cabe ao Poder Legislativo a normatiza‰‚o do Plano Diretor. Refor‰ou
ainda o teor de seu requerimento que pede cŒpia da operacionaliza‰‚o do lix‚o, aduzindo
que aquilo n‚o pode ser chamado de aterro sanitŠrio. Comentou que em requerimento
feito anteriormente o Prefeito sŒ enviou cŒpia do contrato com os valores pagos, n‚o
respondendo suas indaga‰“es. Disse tambŽm que a CETESB n‚o respondeu os of‘cios
feitos para o ”rg‚o. Ato continuo criticou a postura da Empresa Elektro que ao realizar
servi‰os no munic‘pio quebrou o banco situado na Šrea de Lazer “Ivani Barbosa”, que foi
recolhido pelo caminh‚o do lixo da Prefeitura Municipal. Indaga quem irŠ pagar pelo
preju‘zo. Disse que alŽm do banco, arvores foram quebradas. Continuou dizendo que
para a realiza‰‚o do servi‰o necessita de alvarŠ dando autoriza‰‚o. Criticou tambŽm a
forma que foi cortada ƒs paineiras, pois segundo a Vereadora as mesmas ficaram
horrorosas. Refor‰ou tambŽm o requerimento sobre o Conselho de Saˆde Municipal,
relatando que por acaso estava na Unidade Mista de Saˆde e soube que estava havendo
uma reuni‚o. Disse ainda que o SecretŠrio de Transporte falou que os vereadores n‚o
tinham votado para aumentar a diŠria dos motoristas, sendo respondido pela vereadora
que ali n‚o era o local apropriado para discutir esse assunto e convidou o mesmo para ir
atŽ a C„mara Municipal tratar de assunto. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso
refor‰ou o teor de seus requerimentos e destacou a resposta dada pelo Senhor Prefeito
Municipal atravŽs de Mandado de Seguran‰a Impetrado pelo Jur‘dico da Casa de Leis
onde na rela‰‚o apresentada pelo Senhor Prefeito faltam alguns nomes de professores
que recebem pelo Fundeb. Disse que o SecretŠrio de Educa‰‚o veio atŽ a C„mara
Municipal explicar o ocorrido e realmente concordou que faltam alguns nomes na lista
apresentada. Com rela‰‚o ƒ obra que estŠ sendo realizada na Pra‰a Rubi‚o Junior, disse
que foi atŽ o ”rg‚o responsŠvel e requereu a cŒpia da autoriza‰‚o para a realiza‰‚o da
obra pela Prefeitura Municipal. Citou ainda que a cidade Ž tombada e alguns critŽrios
devem ser seguidos. Refor‰ou seu requerimento que diz respeito ao direito de adicional
de insalubridade aos funcionŠrios que coletam o lixo. Destacou que o Sr. Amado fez um
estudo tŽcnico sobre a situa‰‚o e solicitou cŒpia do presente estudo. Fez uma leitura de
um trecho sobre o assunto, sendo pedido um aparte pelo vereador Vilmar da Silva citando
que para o recebimento do adicional de insalubridade Ž necessŠrio que se tenha um
laudo, mas depende da boa vontade do empregador. Na iniciativa privada Ž comum os
empregadores descumprirem, mas no caso da Prefeitura, coisa Pˆblica, dinheiro pˆblico Ž
complicado. A Vereadora encerrando sua fala citou a pessoa de nome Juruna que se
recebesse o adicional talvez jŠ estivesse aposentado e fazendo bicos para aumentar sua
renda. O Vereador Vilmar da Silva refor‰ou o teor do seu requerimento sobre os gastos
com a realiza‰‚o da Festa de Santana no Distrito do Rancho Grande realizada nos dias
22, 23 e 24 de julho de 2011, solicitando o valor arrecadado pela prefeitura com o aluguel
do espa‰o para os barraqueiros, se houve terceiriza‰‚o do servi‰o, com rela‰‚o aos
shows realizados, qual foi o valor pago e quem custeou o pagamento. Requereu ainda o
resumo contŠbil da festa citando o art. 37 da CF, princ‘pios que devem nortear o
administrador publico. Ato continuo passou a comentar o requerimento que fez sobre os
pagamentos feitos ao Senhor Pl‘nio Gra‰a ƒ Žpoca que o mesmo foi Vice Prefeito no
Munic‘pio de Bananal, referente ao mandato de 1993/1996. Justificou seu requerimento,
pois como Ž de conhecimento de todos na cidade o Sr.Plino Gra‰a n‚o recebeu seus
subs‘dios de forma integral, nunca tendo ido buscar a justi‰a por amar o munic‘pio. Citou
ainda que o mesmo tem mais de R$30.000.00(trinta mil reais) de precatŒrios para receber
e mesmo assim isso n‚o impediu a Municipalidade de executar uma divida de pouco mais
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de R$1.000.00(mil reais). 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 Lucia Helena Nader Gon‰alves, refor‰ou sua mo‰‚o de aplausos ao
Dr. Marco Micelli pelos servi‰os prestados na Unidade Mista de Saˆde, enfatizando que o
mesmo atende a quase 150 pessoas mensalmente. Refor‰ou de igual forma as 3 mo‰“es
de pesar que fez, tecendo alguns comentŠrios sobre cada uma das mo‰“es. Quando da
vota‰‚o das Mo‰“es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida
foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). O Vereador Ant†nio Carlos
Ramos da Silva aproveitou a oportunidade e no uso da palavra e fez duras criticas ao
Senhor Prefeito Municipal pela atitude de solicitar a desocupa‰‚o do prŽdio da C„mara
Municipal. Disse que quando recebeu a primeira notifica‰‚o foi atŽ o Senhor Prefeito e
ouviu do mesmo que era para desconsiderar a notifica‰‚o e deixar para lŠ, pois sŒ havia
tomado tal atitude porque havia, vereadores “Enchendo o saco”. Relatou ainda que com o
recebimento da nova notifica‰‚o foi pego de surpresa, uma vez que o Senhor Prefeito
municipal n‚o tem palavra, alŽm de pŽssimo administrador n‚o age como homem, Ž
manipulado, fica tentando tomar a lideran‰a dos partidos dos vereadores ao invŽs de ir
buscar recursos para saˆde e educa‰‚o. O Vereador Vilmar da Silva fez uso da palavra
tambŽm repugnando a atitude do Prefeito Municipal que notificou a C„mara Municipal
para desocupar o prŽdio. Continuando dizendo que Ž a primeira vez que v… um prefeito
tentando desalojar a c„mara. Comentou que o Prefeito chegou ao absurdo de cobrar a
quantia de R$5.000.00(cinco mil reais) de aluguel para continuar no imŒvel. O dinheiro da
C„mara Ž repassado pela Prefeitura, n‚o dŠ para pagar quem nos paga. Ato continuo
disse que o Prefeito Ž manipulado, que por ter uma mŠ administra‰‚o quer impedir o
Legislativo de trabalhar. Seguindo com sua oratŒria, passou a tecer comentŠrios sobre a
“PharmŠcia Popular”, dizendo que ao falar da Pharmacia n‚o hŠ como n‚o falar do
Senhor Pl‘nio Gra‰a. Disse que muito lhe entristece ver fechada o patrim†nio visitado por
90 a cada 100 turistas. Citou as condi‰“es do prŽdio nos dias de hoje e que o filho Carlos
Roberto estŠ tentando saldar as dividas para manter viva a histŒria da mais antiga
farmŠcia em funcionamento no Brasil. Prosseguiu aduzindo que o senhor Carlos Roberto
jŠ enviou e-mail para todos os Œrg‚os, mas n‚o obteve resposta satisfatŒria de nenhum
deles. Por fim fez a leitura de uma carta escrita pelo ent‚o presidente Juscelino
Kubschek endere‰ada ao Senhor Pl‘nio Gra‰a com os seguintes dizeres: “Ao aproximarse o tŽrmino do meu mandato venho manifestar-lhe de modo especial, o meu
reconhecimento pelo seu patriŒtico apoio ƒ luta que travei para conduzir a pleno …xito ƒ
causa do desenvolvimento nacional. Sinto me satisfeito em poder proclamar que, na
Presid…ncia da Republica n‚o faltei a um sŒ dos compromissos que assumi como
candidato. Merc… de Deus, em muitos setores realizei alŽm do que prometi, fazendo o
Brasil avan‰ar menos cinq•enta anos de progresso em cinco anos de governo. Pude
ainda, atravŽs Pan Americana despertar as esperan‰as e energias dos povos americanos
para o objetivo comum do combate ao subdesenvolvimento e todo esse esfor‰o culminou
no cumprimento da meta democrŠtica, quando os nossos pais apresentou ao mundo um
admirŠvel espetŠculo de educa‰‚o pol‘tica, que me permite encerrar o mandato, num
clima de paz, de ordem, de prosperidade e de respeito a todas as prerrogativas
constitucionais. Sejam quais forem os rumos da minha vida pˆblica, levarei comigo ao
deixar o honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propŒsito de continuar
servindo ao Brasil a mesma fŽ o mesmo entusiasmo e a mesma confian‰a nos seus altos
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destinos. Juscelino Kubitschek.” Encerrou sua fala mostrando um outro documento que
comprova a presta‰‚o de contas da Santa Casa no ano de 1932, salientando que nos
dias de hoje Ž dif‘cil conseguir uma presta‰‚o de contas. A vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves seguindo o teor da fala do vereador Vilmar manifestou sua tristeza quando v…
fechada a Pharmacia Popular, dizendo que por diversas vezes pode ajudŠ-lo de alguma
forma. Disse ainda que ficarŠ no aguardo de uma manifesta‰‚o sobre o fechamento
definitivo da farmŠcia e se colocou a disposi‰‚o para quaisquer coisa. Com rela‰‚o ƒ
atitude do Senhor Prefeito Municipal em solicitar o prŽdio da C„mara, argumentou que a
Sess‚o deve ser feita na Pra‰a e que tal atitude tomada pelo Chefe do Poder Executivo
deve ser colocada na imprensa. Seguindo com sua oratŒria passou a fazer comentŠrios
sobre a tentativa de tomada do partido Democratas, citando um episŒdio em que o
Prefeito Municipal junto do Senhor Samandal convidou o ent‚o presidente do partido
Democratas no Munic‘pio senhor Laerte Junior e os disse que jŠ estava com o partido na
m‚o e o que o mesmo iria fazer. ApŒs sair da reuni‚o, o ent‚o presidente Laerte Junior
entrou em contato telef†nico comigo e relatou o ocorrido. O que sempre foi pregado pelo
partido Democratas foi a fidelidade partidŠria, o carŠter, aprendi com o Deputado Marco
Bertaiolli a ter todas essas qualidades. N‚o vou admitir que fa‰am politicagem comigo,
n‚o vou deixar que uma advogada que acabou de transferir o t‘tulo para Bananal venha e
me diga que Ž a presidente do Democratas em Bananal. Fui atrŠs de todos os
companheiros, Rodrigo Garcia, Marco Bertaiolli, Estevam Galv‚o e hoje estŠ no Tribunal
Eleitoral presidente Lucia Helena Nader Gon‰alves. Honro e sempre honrarei o nome de
meu pai. Pediu e fez uso da palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso que
iniciou sua fala lembrando com carinho do Senhor Pl‘nio Gra‰a, citando hŠ Žpoca que
gravou algumas cenas da novela na “Pharmacia”. Disse ao filho senhor Carlos Roberto
que o Deputado Samuel Moreira vai fazer uma reuni‚o na cidade e que irŠ convidŠ-lo
para participar. Salientou que estarŠ a disposi‰‚o para ajudar no que for preciso para o
resgate da historia e do patrim†nio que Ž a “Pharmacia Popular”. Com rela‰‚o ao pedido
de devolu‰‚o do prŽdio da C„mara, citou grandes pol‘ticos e disse que gostaria de ser
inclu‘da nesse rol. Acha incoerente a justificativa do Prefeito que requer o prŽdio devido
aos gastos e logo depois adquiri uma ambul„ncia com recurso prŒprio, alŽm de carros,
caminh“es, †nibus. O vereador Vilmar da Silva pediu aparte e disse o Prefeito fala que
esta com dificuldade e depois compra ve‘culos, indago aos senhores quem Ž o verdadeiro
que Ž o mentiroso. Continuando sua explana‰‚o a Vereadora ‡rika disse que vereador
honesto Ž aquele que fiscaliza, se o Prefeito for honesto n‚o haverŠ problema e nem
persegui‰‚o. Trabalho para o povo e n‚o para o munic‘pio. Com rela‰‚o ao problema
ocorrido referente a diŠrias dos motoristas, marquei uma reuni‚o, mas n‚o veio ninguŽm.
Tor‰o para que o Prefeito fa‰a uma boa administra‰‚o, todavia, se ele fizer errado eu irei
cobrar. Com rela‰‚o ao requerimento sobre os Professores que recebem pelo Fundeb o
departamento Jur‘dico da Casa impetrou mandado de seguran‰a para obter as
informa‰“es que s‚o evasivas, sendo que nem de forma judicial o Prefeito respondeu
corretamente. SerŠ que eu estou brincando de ser vereadora, se fa‰o requerimento Ž
porque estou trabalhando. Acredito que a partir de agora sofreremos press‚o, pois o
Prefeito quer se reeleger a todo custo, uma vez que possui inˆmeros processos, a‰“es
civis pˆblicas e com sua reelei‰‚o o povo pagarŠ suas contas e vai precisar dos
vereadores para aprovar suas contas que chegar‚o esse ano a esta Casa de Leis.
Ressaltou a import„ncia de uni‚o entre os Vereadoes, buscando defender o interesse do
povo e n‚o do prefeito. 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
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a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: PROJETO DE LEI Nº 021
DE 02 DE AGOSTO DE 2011 – “Declara de Utilidade Pˆblica a Associa‰‚o Rendas do
Amanh‚ de autoria da Vereadora Municipal Lˆcia Helena nader Gon‰alves; posto em
discuss‚o a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez uso da palavra e teceu o
seguinte comentŠrio: ‡ com muita alegria que entro com mais um projeto de utilidade
pˆblica nessa Casa de Lei, anteriormente jŠ havia proposto um projeto para declarar de
utilidade pˆblica o Centro Social Azurra. O Projeto Rendas do Amanh‚ Ž um projeto
muito bom que busca gerar renda para as pessoas menos favorecidas. Fez uma breve
leitura sobre o relatŒrio apresentado pela Associa‰‚o, enfatizando a import„ncia da
Associa‰‚o em nosso munic‘pio. Com o referido Projeto Bananal tem sido representado
de forma brilhante. Citou a participa‰‚o do Projeto em feiras do seguimento, tais como a
Feira Craft em S‚o Paulo. Prosseguiu dizendo que nesse m…s na revista casa e Jardim foi
publicada uma reportagem sobre a Associa‰‚o Rendas do Amanh‚, elevando o nome do
munic‘pio. O projeto visa ajudar a popula‰‚o de bananal que Ž t‚o carente de
investimentos. O projeto Rendas do Amanh‚ Ž financiado pela iniciativa privada, em nome
da Senhora Presidente Elisabeth de Segur. Posto em vota‰‚o simbŒlica o pedido foi
aprovado 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 em sua oratŒria citou a import„ncia do Projeto
de Utilidade Pˆblica feito pela Senhora Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves,
concordando com as palavras proferidas por ela e salientando que devido ao apoio da
iniciativa privada a Associa‰‚o Rendas do Amanh‚ se tornou um Projeto Vencedor.
Continuou rasgando elogios a seriedade das Associa‰“es, fazendo com que no futuro
seja gerado emendas parlamentares devido a sua documenta‰‚o em dia. As vezes perdese emendas parlamentares por falta de documenta‰‚o adequada, citando como exemplo
a prŒpria Prefeitura Municipal, ocasionando com isso desperd‘cio de dinheiro pˆblico.
Aduziu ainda que ƒs vezes por problemas pol‘ticos ou por falta de empenho o munic‘pio
deixa de receber verbas. Ato continuo, agradeceu as palavras das pessoas que apoiaram
a idŽia de lutar pela manuten‰‚o em funcionamento da “Pharmacia Popular”. Prosseguiu
sua fala citando o blog da C„mara, onde os mun‘cipes e demais cidad‚os poder‚o ouvir o
que cada vereador diz nas sess“es. A administra‰‚o pˆblica tem a obriga‰‚o de zelar
pela saˆde e pela educa‰‚o e todo centavo economizado Ž dinheiro que pode ser
revertido para popula‰‚o, para que quebrar uma pra‰a que n‚o precisa de obra? Quem
gera renda para o munic‘pio s‚o os comerciantes locais, uma vez que pagam seus
impostos e com essa obra feita os mesmos ser‚o prejudicados, pois sequer haverŠ local
para estacionar os caros. Finalizou sua oratŒria dizendo que o comŽrcio serŠ levado para
as Šreas de periferia da cidade. A vereadora Lˆcia Helena Nader disse que fez
requerimentos anteriores sobre o pedido de aviso sobre qualquer obra feito no centro
histŒrico. Com rela‰‚o ao projeto de revitaliza‰‚o do centro histŒrico em resposta ao
requerimento foi dito pelo Senhor Prefeito que estava em fase de licita‰‚o. Aduziu que irŠ
pedir ao departamento jur‘dico da casa que impetre um mandado de seguran‰a visando ƒ
obten‰‚o da cŒpia do projeto, uma vez que no requerimento o Senhor Prefeito n‚o
enviou. Continuou dizendo que fez um pedido a Prefeitura para que enviasse alguŽm para
lhe explicar o projeto, sendo mostrado que acontecia pela funcionŠria Marisol, dando
dados do projeto de forma verbal, somente com a planta na m‚o, sem informa‰“es
corretas do valor. Citou ainda que haverŠ uma oficina no munic‘pio durante 3 dias, atravŽs
da secretŠria de turismo, voltado para Šrea de projetos. Finalizou cobrando a cria‰‚o do
Conselho do Patrim†nio. ‡rika Teresa Coitinho Affonso fez comentŠrios sobre o ocorrido
na Sess‚o de C„mara anterior com rela‰‚o ao requerimento feito pela vereadora Eliane
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sobre o combate as drogas. Disse que no dia 28 de fevereiro de 2011 prop†s o Projeto de
Lei n€. 006/11 que institui o dia 26 de junho como o dia Municipal de combate as Drogas,
projeto esse aprovado pela casa e sancionado pelo Prefeito. Ocorre que passou o dia 26
de junho e nada foi feito. Completou dizendo que ano que vem tem elei‰“es e a partir do
ano de 2013 o prŒximo Prefeito Municipal farŠ valer a Lei aprovada. Ato continuo, finalizou
dizendo sobre a concess‚o do T‘tulo de Cidad‚o Bananalense ao Senhor JosŽ “Tit‚”,
fazendo das palavras do Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva as sua. O Vereador
Ant†nio Carlos Ramos da Silva fez uso da palavra dizendo que com rela‰‚o ƒ obra da
Pra‰a, recebeu hoje na C„mara Municipal cerca de 7 alunos do ColŽgio ZenŒbia que
trouxeram reinvidica‰“es, sendo questionado por um deles de 13 anos sobre o porqu… de
estar acontecendo obra em uma pra‰a que n‚o precisa ao invŽs de refor‰ar a escola.
Finalizou sua oratŒrio dizendo que a popula‰‚o de Bananal tem que aprender a respeitar
a Democracia e parar com persegui‰“es, n‚o Ž porque eu sou um prŽ candidato que irei
perseguir os outros candidatos. Citou ainda a presen‰a do tambŽm prŽ candidato “Rei”, e
disse que se fosse dessa forma n‚o compraria nada em seu estabelecimento empresarial.
Encerrou convidando as pessoas a participarem da Sess‚o Solene para entrega do T‘tulo
de Cidad‚o Bananalense ao senhor JosŽ “Tit‚”.
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 01 (um)
de setembro 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, 18 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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