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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 13/2011
ATA DA 13• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2011
Ao primeiro dia de setembro de 2011 (01/09/2011), 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 Terceira 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), Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos e Eliane
Nogueira do Prado, ausente o Vereador Robson do Amaral Rodrigues. A Ata aprovada
pelos Vereadores Mirins na Sess‚o do dia 09 de agosto de 2011 foi aprovada por
unanimidade pelos vereadores. 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:
VEREADORA ‡RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 156/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a extra‰‚o de cŒpias de todos os contratos de loca‰‚o de
imŒveis firmados pela Prefeitura, entre janeiro de 2009 e agosto de 2011, com os
respectivos recibos de pagamento; Requerimento n.€ 157/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, o nˆmero de candidatos aprovados em concurso pˆblico que jŠ
tomaram posse em suas devidas fun‰•es; Requerimento n.€ 158/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰•es quanto a compra de EPI’s aos funcionŠrios pˆblicos
municipais; Requerimento n.€ 159/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do
processo licitatŒrio, o qual teve como vencedora a empresa “Atitude Servi‰os e
Empreendimentos Ltda.; Requerimento n.€ 160/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, rela‰‚o atualizada dos secretŠrios municipais e suas respectivas secretarias.
VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 161/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰•es e cŒpias de documentos de arrecada‰‚o municipal e depŒsitos
referentes a honorŠrios advocat’cios; VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CRUZ: Requerimento n.€ 162/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es
quanto ao pedido de devolu‰‚o do prŽdio da C„mara Municipal de Bananal;
VEREADORA LˆCIA HELENA NADER GON‰ALVES: Requerimento n.€ 163/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es quanto ao processo licitatŒrio da
obra de reforma da Unidade Mista de Saˆde; Requerimento n.€ 164/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, estudos visando a implanta‰‚o na grade curricular das escolas
municipais, a disciplina “Conhe‰a sua Cidade”; Requerimento n.€ 165/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia da Lei de cria‰‚o dos limites que constituem a APA
Municipal; Requerimento n.€ 166/11= solicita do CONDEPHAAT, parceria com rela‰‚o a
“PharmŠcia Popular”, mais antiga do pa’s, localizada em Bananal - SP; Requerimento n.€
167/11= solicita da Secretaria. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a elabora‰‚o de
projeto ambiental, visando a coleta seletiva do lixo urbano; Requerimento n.€ 168/11=
solicita do SecretŠrio Municipal de Educa‰‚o, Sr. Sebasti‚o ClŠudio Guimar‚es,
comparecimento nesta Casa dia 13/09/11, para prestar esclarecimentos quanto a
assuntos relacionados a Educa‰‚o Municipal. VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO
PRADO: Requerimento n€ 169/11= solicita do Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
informa‰•es quanto ƒ ponte “JosŽ Alves Neto” 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 Lˆcia Helena Nader Gon‰alves foi a primeira a fazer uso da palavra
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iniciando sua oratŒria tecendo comentŠrios sobre o requerimento que a Comiss‚o de
Saˆde, Educa‰‚o. Cultura, Lazer e Turismo fez, solicitando a presen‰a do Secretario de
Educa‰‚o, Senhor ClŠudio Guimar‚es no dia 13 de Setembro nesta Casa de Leis para
tratar de assuntos relacionados ƒ sua pasta, citando o art. 77 do Regimento Interno que
lhe confere tais poderes. Passou a fazer comentŠrios sobre seu requerimento endere‰ado
ao Condephaaat, aduzindo que durante a realiza‰‚o da Oficina no Munic’pio de Bananal
houve uma expectativa de melhora e esperan‰a sobre o destino da Pharmacia Popular.
Prosseguiu seus comentŠrios sobre requerimentos alegando que esta participando do
Plano de Manejo e que necessita de cŒpia da Lei que de cria‰‚o dos limites que
constituem a Apa Municipal. Refor‰ou tambŽm a necessidade de implanta‰‚o nas escolas
municipais da disciplina “Conhe‰a sua cidade”, que visa passar para os mun’cipes
conhecimento sobre a histŒria e a import„ncia da cidade de Bananal. Seguiu sua oratŒria
discorrendo sobre a obra realizada na Unidade Mista de Saˆde, requerendo informa‰•es
sobre a realiza‰‚o de Processo LicitatŒrio. Relatou que ficou esses dias ficou por cerca de
2 horas e meia aguardando na prefeitura para conseguir fazer vistoria In loco do mesmo.
Disse tambŽm que foi impedida de tirar cŒpias pela Dra. Luciana. Que esteve na Unidade
Mista de Saˆde e jŠ se passaram mais de 15 dias e nenhuma solu‰‚o foi tomada.
Continuou dizendo que esses dias um parto foi feito na enfermaria. Disse que conversou
com a Senhora Marisol e explicou a situa‰‚o. Seguiu sua fala dizendo que conversaria
com o Secretario de Saˆde e cobraria do mesmo que se imposse mais. Aparte pedido e
concedido ao Vereador Vilmar que cobrou mais atitude do Secretario. Por fim, encerrou
sua fala cobrando a elabora‰‚o de um Projeto de Coleta Seletiva de lixo, questionando o
Secretario de Agricultura e Meio Ambiente se hŠ algum tipo de a‰‚o nesse sentido,
finalizando que o caminh‚o de lixo n‚o tem roteiro fixo, ficando por muitos dias sem
coletar o lixo da Bocaina. Passou a fazer o uso da palavra a Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso que refor‰ou o teor de seus requerimentos, mas precisamente o que
pede ao Senhor Prefeito Municipal cŒpia dos contratos de loca‰‚o dos imŒveis firmados
pela prefeitura entre janeiro de 2009 e agosto de 2011, juntando seus respectivos
recibos. Passou a comentar o requerimento que fez sobre a necessidade de compra de
Equipamentos individuais de seguran‰a para os funcionŠrios que trabalham na limpeza
urbana. Citou que o Munic’pio jŠ foi notificado pelo MinistŽrio do Trabalho, sendo inclusive
visitado pelo Senhor Dornelas que constatou In loco a situa‰‚o que os funcionŠrios
municipais trabalham. Aparte pedido pela Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, que
manifestou sua indigna‰‚o com o descaso com os funcionŠrios do setor de limpeza
urbana. Aparte pedido pelo Vereador Vilmar da Silva, que salientou que desde de 2009
vem levantando essa bandeira sobre a necessidade de compra de equipamentos de
seguran‰a para os funcionŠrios da limpeza urbana. Dando continuidade a sua fala, a
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, comentou o requerimento que fez solicitando
cŒpia do processo licitatŒrio para contrata‰‚o da firma de seguran‰a, sendo respondido
pelo executivo que a empresa que ganhou foi a Atitude Servi‰os Empreendimentos.
Aparte pedido pelo Vereador Vilmar, enfatizou que a Prefeitura deve comprovar a
freq•…ncia dos seguran‰as, pois o que vale Ž a hora efetivamente trabalhada e n‚o a que
foi contratada. Teceu comentŠrios sobre o requerimento feito ao executivo onde pede o n€
de candidatos aprovados no concurso pˆblico para o PSF, relatando que existem pessoas
prejudicadas, que passou e agora n‚o existe a vaga. Ato continuo, passou a discorrer
sobre o requerimento onde pede a rela‰‚o atualizada dos SecretŠrios Municipais e onde
est‚o lotados. Disse tambŽm que recebeu do Professor ClŒvis uma senten‰a onde o
servidor que cumulava 2 cargos de forma indevida foi obrigado a devolver o dinheiro aos
cofres pˆblicos. Finalizou sua oratŒria, requerendo ao Presidente da Casa a compra da
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Cartilha C„mara Cidad‚. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva que refor‰ou o teor
de seu requerimento onde pede ao Poder Executivo o valor arrecadado com os
honorŠrios advocat’cios, desde o in’cio da vig…ncia da Lei n€ 042/2010 atŽ o dia 31 de
agosto de 2011. Continuo dizendo que o Projeto aprovado em 2010 que autoriza o
recebimento dos honorŠrios pelos Procuradores jŠ havia sido rejeitado anteriormente por
essa Casa. Questiona se houve renuncia de receita pelo munic’pio e em caso positivo o
que foi feito para compensar o munic’pio. Com a Palavra o Vereador Alvaro Luiz Nogueira
Ramos, que refor‰ou o teor de seu requerimento sobre o pedido de devolu‰‚o do prŽdio
da C„mara Municipal pelo Executivo, dizendo que n‚o acha certo no momento pedir o
prŽdio, aduzindo que deve haver um diŠlogo entre as partes, achando uma situa‰‚o
horr’vel. Aparte pedido pela Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, disse que teve um
prefeito que fez um termo de concess‚o com a C„mara Municipal. Aparte pedido pelo
Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva, disse que quando recebeu o primeiro oficio foi
atŽ o Prefeito Municipal e o mesmo disse que era para desconsiderar, depois o Prefeito
reiterou o oficio, ou seja, ele n‚o cumpriu o que falou, Ž manipulado por outras pessoas,
tem que cumprir o que promete. Eu estou sempre aberto para conversas. 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 Alvaro Luiz Nogueira
Ramos, parabenizou o Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva pela concess‚o do T’tulo
de Cidad‚o Bananalense ao Senhor JosŽ Fernandes Fonseca, ZŽ Tita, dizendo algumas
palavras ao seu filho Felix que se faz presente na platŽia. Encerrou pedindo desculpas
por n‚o ter vindo ao evento devido a problemas particulares. A Vereadora ‡rika refor‰ou o
teor da mo‰‚o de aplausos feita para Senhora Maria Marta Ramos, tecendo elogios pela
forma que a agraciada trata as crian‰as abrigadas na “Casa da Crian‰a’ S‚o Francisco de
Assis. A Vereadora Hercilia Jesus Ramos de Andrade comentou as mo‰•es que fez,
principalmente com rela‰‚o ao falecimento da Senhora Dalva, aduzindo que a mesma foi
professora em nossa cidade e contribuiu muito para a educa‰‚o dos bananalenses. Fez
ainda breve comentŠrio a mo‰‚o de pesar para a fam’lia da Senhora Ana Maria. Por fim,
comentou a mo‰‚o de aplausos feita para o funcionŠrio Luis Carlos de Morais, pelo
excelente servi‰o prestado na Unidade Mista de Saˆde. A vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves comentou a mo‰‚o de aplausos que fez para a Senhor GlŒria Rosangela de
Andrade Silva, agente comunitŠria, pelos servi‰os prestados.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 iniciou sua oratŒria comentando sobre a situa‰‚o que se encontra o
ColŽgio ZenŒbia de Paula Ferreira, exibiu algumas fotos onde se constata a situa‰‚o de
abandono da Escola. Disse que foi pessoalmente ao ColŽgio e viu que o muro estŠ
quebrado, existem pontas de vergalh‚o soltas podendo acontecer um acidente, a quadra
de esportes encontra-se em pŽssimo estado, a parte elŽtrica amarrada com canudo.
Disse que se comprometeu a cobrar o Poder Executivo, mas adiantou que de nada irŠ
adiantar, pois a Prefeitura n‚o resolveria o problema. Disse ainda que foi ƒ S‚o Paulo
pedir emendas, relatando que nesse ano estŠ dif’cil consegui-lŠs, uma vez que os
Deputados sŒ liberam emendas nos anos eleitorais. Continuo dizendo que foi convidado
para fazer uma reuni‚o com o DiretŒrio do PMDB. Seguiu dizendo que sempre foi
QuŽrcia, e que dentro do prŒprio partido existia a ala QuŽrcia e aqueles que n‚o eram
favorŠveis ao QuŽrcia. Relatou tambŽm que o PMDB local foi dissolvido e fez defesa oral
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em SP.Aduziu em sua defesa que no ano de 2000 foi candidato a Prefeito Municipal
sendo muito bem votado, depois foi em 2004 eleito Vereador e por fim no ano de 2008 foi
reeleito como o vereador mais votado. Relatou que n‚o iria aceitar regras ditadas pelos
senhores Baleia Rossi e Caruso que chegaram agora e s‚o aliados do ex Deputado Ari
Kara. Ato continuo, disse que ficou surpreso quando foi mostrado que em bananal jŠ
existia um diretŒrio formado, sendo membro do mesmo, os Senhores Carlos Henrique
Schimtd, Dona Toninha do Atir, Donizete Cabral, Vera Maria Gon‰alves e Paulinho
Ramos. Na presente data estŠ sem partido, dizendo em tom de brincadeira que “ A janela
para transa‰‚o no mercado do futebol fechou, mas na pol’tica a janela sŒ fecha dia 30 de
setembro”. Falou que recebeu alguns convites e que estŠ estudando com carinho. Aparte
da Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves, disse que como presidente do Democratas
estŠ convidando o vereador Antonio Carlos Ramos da Silva para ser o candidato a
Prefeito pelo partido. Disse ainda que foi procurada a Žpoca da elei‰‚o pelo Senhor Ari
Kara para ajudar o deputado Baleia Rossi. Finalizando, o vereador Antonio Carlos Ramos
da Silva disse que o PMDB sempre foi alvo de elogios devido as suas presta‰•es de
contas, sendo citado pelas pessoas como exemplo. Em Aparte pedido a vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso disse que Ž um golpe pol’tico do Executivo, e que jŠ haviam
tentado tirar o partido Democratas da Vereadora Lucia Nader, e tambŽm o partido PSDB.
Enfatizou que o PSDB Ž um diretŒrio. Com a palavra o vereador Vilmar da Silva disse que
fidelidade partidŠria existe para os sŽrios e n‚o para os que jogam sujo. Parabenizou o
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva por n‚o aliar sua imagem ao ex Deputado Ari
kara, dizendo que o Ari kara Ž tudo de ruim, significa um retrocesso, Ž sin†nimo de mal
pol’tico. Continuo dizendo que o PMDB n‚o dŠ valor ao seu quadro, dizendo que a
comiss‚o provisŒria montada representa a pol’tica de 30, 40 anos atrŠs. Aparte pedido
pelo Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva, se manifestou sobre a exig…ncia de
fidelidade pelo PMDB, lembrando que dentro do prŒprio partido n‚o existe essa fidelidade,
uma vez que o prŒprio vice-presidente da Repˆblica apoiou a Dilma, e a outra parte
apoiou o Serra. Dando continuidade a sua oratŒria, o vereador Vilmar da Silva disse que o
PMDB deixou a muito tempo de ser protagonista, passando a ser ocupantes de cargos,
pensando que por Bananal ser uma cidade pequena podem fazer o que quiserem. Seguiu
discorrendo sobre o requerimento que pede informa‰•es sobre a obra da Rua Manoel de
Aguiar, questionando o que seria a prioridade da Administra‰‚o Pˆblica, se seria o
munic’pio, ou o prŒprio umbigo. Citou que n‚o hŠ aulas de informŠtica hŠ 3 anos, que as
fotos mostradas do ColŽgio ZenŒbia s‚o lamentŠveis. Disse o Edil que com o valor
or‰ado para a realiza‰‚o da Obra da Rua Manoel de Aguiar no valor de
R$662,000.00(seiscentos e sessenta e dois mil reais), sendo 550.000.00(quinhentos e
cinq•enta mil reais) com m‚o de obra para retirada e coloca‰‚o de paralelos, daria para
realizar a reforma das escolas, contrata‰‚o de mŽdicos e outras obras de maior
import„ncia e urg…ncia. Disse tambŽm que esteve acompanhado da Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves na abertura da licita‰‚o para a reforma da Rua Manoel de
Aguiar, constatando que ambas as empresas que se habilitaram para realizar o servi‰o
n‚o apresentaram os documentos necessŠrios previstos no edital. Disse que uma das
empresas n‚o apresentou balancete e certid‚o de Inss e outra apresentou, mas com a
validade vencida. Continuou dizendo que o responsŠvel pela licita‰‚o o prazo de 48 horas
para que as empresas apresentassem a documenta‰‚o correta. Relatou tambŽm que n‚o
foi feita a ata da reuni‚o, onde deveria constar as irregularidades. Que ao perguntar sobre
quando e onde havia sido publicado o edital da licita‰‚o, lhe foi respondido que aquele
n‚o era o momento para tal pergunta. Devido as irregularidades na realiza‰‚o da
licita‰‚o, a Comiss‚o que funciona nessa Casa de Leis peticiono junto a Comiss‚o de
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Licita‰‚o da Prefeitura requerendo a anula‰‚o e marca‰‚o de uma nova licita‰‚o.
Finalizou dizendo que em resposta ao requerimento que apresentou anteriormente ao
Poder Executivo sobre a folha de pagamento dos funcionŠrios da Prefeitura, lhe foi
respondido que esses dados estariam sob o manto do sigilo. A Vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves disse que Ž um absurdo a realiza‰‚o da Obra na Rua Manoel de Aguiar,
tirar algo pronto para colocar outro apenas para dizer que fez obra Ž algo desnecessŠrio.
Citou que a Rua Manoel de Aguiar possui problemas de media‰‚o, uma vez que a rua vai
afunilando. O que seria de bom grado e necessŠrio seria embutir a fia‰‚o e postes, isso
sim seria evolu‰‚o. Em pedido de Aparte o vereador Vilmar da Silva disse que Ž essa a
vis‚o que o administrador deve ter, n‚o Ž porque ele foi eleito que as suas vontades
devem prevalecer se faz necessŠrio uma conversa, ouvir opini‚o dos moradores e dos
empresŠrios locais. Dando continuidade a sua fala a vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves disse que o conselho do vereador deveria ser ouvido. A vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso em aparte disse que chegou ao ouvido da popula‰‚o que Vossa
Excel…ncia e o vereador Vilmar da Silva haviam denunciado a obra para evitar a troca do
cal‰amento da cidade. Disse ainda que estŠ na internet e que isso n‚o passa de obra
eleitoreira. Porque n‚o se preocupam em enviar resposta sobre o concerto da ponte,
sobre os salŠrios dos professores, melhoria na Šrea de saˆde, uma vez que jŠ presenciou
pessoas morrendo no munic’pio. Finalizou seu aparte convidando as pessoas para no dia
07 de setembro a participar da marcha contra a corrup‰‚o vestindo preto. A vereadora
Hercilia Jesus Ramos de Andrade em sua fala cobrou melhoria nas ruas do bairro da
cer„mica, principalmente na Avenida CŽsar Augusto Gon‰alves. Finalizou lendo suas
indica‰•es.
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 que esteve no Rancho
Grande e em conversa com um morador local, o mesmo foi indagado sobre a n‚o
realiza‰‚o dos cursos de informŠtica que existiam nos anos anteriores. Disse que a
Secretaria de Educa‰‚o deveria dar condi‰•es para que todos aprendessem e
dominassem essa ferramenta t‚o importante nos dias de hoje que Ž o computador.
Salientou ainda que deveria ser identificado quem postou a mensagem na internet e saber
se o mesmo n‚o estŠ “comendo” nessa administra‰‚o. Enfatizou que a C„mara possui 9
vereadores e que n‚o me empurram nada, Comigo, eu gosto de analisar o prato, saber
como fez, quem fez, discutir o cardŠpio, n‚o como prato pronto. Finalizou tecendo
comentŠrios sobre a volta da cobran‰a da Contribui‰‚o para Custeio da Ilumina‰‚o
Pˆblica enviado novamente pelo Executivo, onde o cidad‚o Bananalense irŠ arcar com
essa despesa pelo resto da vida. Fez a seguinte conta para explicar os valores: S‚o cerca
de 3200 resid…ncias, cobrado cerca de R$5,00(cinco reais) em cada uma delas, isso daria
R$16.000.00(dezesseis mil reais) por m…s, e cerca de quase R$200.000.00(duzentos mil
por ano). Pe‰o a cada um de voc…s que convide um amigo para lotar o plenŠrio na
prŒxima sess‚o. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves parabenizou
o vereador Vilmar pela coloca‰‚o sobre o Projeto de Lei que institui a Contribui‰‚o para
Custeio do Servi‰o de energia elŽtrica. Da mesma forma tambŽm parabenizou a
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso pela concess‚o da mo‰‚o de aplausos a
senhora Marta. Disse tambŽm que no or‰amento aprovado para o ano de 2011 pediu a
cobertura da quadra do ZenŒbia e do Rancho Grande. Esse pedido foi aprovado como
emenda no or‰amento e atŽ a presente data nada foi feito pelo executivo. Com rela‰‚o ao
pedido feito pela Vereadora Hercilia Jesus Ramos de Andrade, concorda e diz que mora
na Avenida CŽsar Augusto Gon‰alves, e que na presente data havia recebido a resposta
da Prefeitura que seria feito o cal‰amento, mas n‚o hŠ previs‚o de quando serŠ realizada
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a obra. Finalizou parabenizando o Presidente da Casa pela aquisi‰‚o do novo Sistema
Sonoro para o PlenŠrio da Casa. O vereador Ant†nio Carlos Ramos da Siva disse que
com os R$662.000,00(seiscentos e sessenta e dois mil reais) da obra da Rua Manoel de
Aguiar somados aos R$140.000.00(cento e quarenta mil) de outras obras, daria para
realizar cerca de 8 obras e sobraria dinheiro, todavia, essas obras n‚o seria politicamente
boas. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, agradeceu a presen‰a da platŽia e
disse que quem acompanha a Sess‚o de C„mara sai com opini‚o formada, e que paga
um pre‰o muito alto por trabalhar honestamente, enfatizando que no pa’s os valores est‚o
invertidos. Manifestou sua indigna‰‚o com os comentŠrios de rua onde diziam que os
vereadores n‚o aprovaram as diŠrias de viagens para os motoristas, deixando claro que o
projeto que veio em nenhum momento dizia ser para dar diŠrias de viagens aos
motoristas. Finalizou dizendo que a atitude do Executivo em solicitar a desocupa‰‚o do
prŽdio fundamentando estar sendo perseguido pelos vereadores n‚o Ž verdade, isso foi
motivado devido ƒ instaura‰‚o da Comiss‚o Especial de InquŽrito em andamento nessa
Casa. Ano que vem Ž ano de elei‰‚o e teremos que nos preparar porque com certeza o
executivo n‚o irŠ querer que nŒs estejamos aqui no ano que vem, uma vez que somos
nŒs que iremos examinar as contas da Prefeitura. O vereador Alvaro Luiz Nogueira
Ramos enfatizou a necessidade de constru‰‚o de uma cal‰ada, alŽm de uma pra‰a para
o Distrito do Rancho Grande. Finalizou dizendo que a inaugura‰‚o do Projeto da Elektro
em parceria com a Prefeitura Municipal foi muito bonito. O vereador Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz diz que existem vŠrias obras em andamento e foi questionado por um
funcionŠrio como os vereadores aprovam um projeto dessa forma. Disse que n‚o s‚o os
vereadores que aprovam, existe um setor da prefeitura que cuida disso, n‚o cabe a
C„mara. Continuou sua fala aduzindo que os vereadores que entraram com um pedido
para a realiza‰‚o de uma nova licita‰‚o foram muito felizes. Finalizou dizendo que iria atŽ
a cidade de Cruzeiro para fazer uma visita tŽcnica ƒ empresa.
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 15
(quinze) 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, 01 de setembro 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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