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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 14/2011
ATA DA 14• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2011 Aos
quinze dias de setembro de 2011 (15/09/2011), 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 Quarta 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), Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz, ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos, Eliane Nogueira do Prado e
Robson do Amaral
Rodrigues, ausente a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. 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: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.ƒ 05/2011,
de autoria do Poder Executivo, que “Institui no Munic•pio de Bananal a Contribui‰‚o para
Custeio dos Servi‰os de Ilumina‰‚o Pˆblica prevista no artigo 149-A da Constitui‰‚o
Federal” PROJETO DE LEI N.ƒ 022/2011, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
municipalidade a celebrar convenio com a Entidade Lar S‚o Vicente de Paulo”.
PROJETO DE LEI N.ƒ 023/2011, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
Prefeitura Municipal de Bananal a proceder altera‰‚o or‰amentŠria”. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N.ƒ 05/2011, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz, que “Disp’e sobre a concess‚o de T•tulo de Cidad‚o Bananalense, ao Sr.
Julius Cesar Monteiro Azevedo”. PROJETO DE RESOLU‡€O N.ƒ 02/2011, de autoria da
Mesa Diretora da C„mara Municipal de Bananal, que “Cria o cargo de provimento em
comiss‚o no quadro geral de pessoal da C„mara de Vereadores do Munic•pio de Bananal
e dŠ outras provid…ncias”. (Requerimento n.ƒ 187/2011, de Urgˆncia Especial, assinado
pelos Nobres: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†), Vereador Vilmar da Silva
e Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves).VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 170/11= solicita da Empresa S.O. Pontes Engenharia
Ltda., o valor do ISS repassado ao munic•pio atŽ a presente data, referente a obra na SP64; Requerimento n.€ 171/11= solicita do Ilmo. Sr. SecretŠrio Municipal de Transportes,
coloca‰‚o de redutores de velocidade ou placas de alertas de velocidade, na SP-68, no
bairro Paulo Macedo; Requerimento n.€ 172/11= solicita do DER, coloca‰‚o de redutores
de velocidade ou placas de alertas de velocidade, na SP-68, no bairro Paulo Macedo;
Requerimento n.€ 173/11= solicita da Secretaria Estadual de Educa‰‚o, informa‰’es
sobre o motivo da transfer…ncia de funcionŠrios para a EE “Visconde de S‚o Laurindo”;
Mo‰‚o n.€ 088/11= de aplausos, a Empresa Sergio Nogueira Saneamento Terraplanagem
Ltda. pelos relevantes servi‰os prestados a SABESP no munic•pio de Bananal; Mo‰‚o n.€
089/11= de aplausos, a Empresa SANEVALE Servi‰os BŠsicos Ltda. pelos relevantes
servi‰os prestados a SABESP no munic•pio de Bananal; Mo‰‚o n.€ 090/11= de aplausos,
a Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues, DD. SecretŠria Municipal de Esporte e Lazer, e
funcionŠrios, pela organiza‰‚o e realiza‰‚o do Campeonato Amador de Futebol de
Bananal; VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Requerimento n.€ 174/11=
solicita da SABESP, instala‰‚o de rede de esgotos na Av. Jo‚o Godoy Macedo, na
localidade apŒs a “Fazenda da Barra”; Indica‰‚o n.€ 183/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, servi‰os de limpeza nas ruas do Conjunto Habitacional Pref. Washington L. C.
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Bruno, nas “Formigas”; Indica‰‚o n.€ 184/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
servi‰os de limpeza nas “bocas de bueiros” em toda a cidade; VEREADORA ELIANE
NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento n.€ 175/11= solicita do Exmo. Deputado Federal
Carlinhos Almeida, libera‰‚o de verba para a pavimenta‰‚o do bairro Cer„mica em
Bananal-SP; Requerimento n.€ 176/11= solicita do Governo do Estado, libera‰‚o de verba
para a pavimenta‰‚o do bairro Cer„mica em Bananal-SP; Indica‰‚o n.€ 185/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de manuten‰‚o em †nibus escolares do
munic•pio; Indica‰‚o n.€ 186/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de
limpeza nas caixas d’Šgua de todas as escolas municipais; Indica‰‚o n.€ 187/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os diversos na quadra Antonio Nogueira Rosa, na
Palha; Indica‰‚o n.€ 188/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‰‚o de
postinhos de luz e lixeiras no caminho que dŠ acesso a parte alta do bairro da Palha;
Indica‰‚o n.€ 189/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de drenagem no
rio Bananal; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€
177/11= solicita do Governo do Estado, o apoio na aquisi‰‚o e manuten‰‚o da
“Pharmacia Popular” mais antiga do Brasil, em Bananal-SP; Requerimento n.€ 178/11=
solicita da SABESP, implanta‰‚o do “Programa de reciclagem do Œleo de fritura prol
Sabesp”; Requerimento n.€ 179/11= solicita da Sec. Mun. de Educa‰‚o, informa‰’es
diversas relacionadas ƒ educa‰‚o municipal; Mo‰‚o n.€ 091/11= de aplausos, a Fazenda
S‚o Francisco, pela realiza‰‚o do Evento Cultural e Gastron†mico na Trilha da
Independ…ncia; Mo‰‚o n.€ 092/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Dalva Helena
Ramos de Carvalho; Indica‰‚o n.€ 190/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
elabora‰‚o de estudos visando a implanta‰‚o de aulas de ingl…s nas escolas municipais,
para o 4.€ e 5.€ ano; Indica‰‚o n.€ 191/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
homenagem ao Sr. Pl•nio Gra‰a, colocando seu nome na antiga Sta. Casa de Bananal;
VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GODÔ): Requerimento n.€
180/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia de todas as notas fiscais pagas
pela PMB ao estabelecimento Maia Pneus Auto Center; VEREADORA ÉRIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 181/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰’es sobre a aquisi‰‚o de uniformes para os alunos da rede municipal de ensino;
Requerimento n.€ 182/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do memorial
descritivo da obra da Unidade Mista de Saˆde; Requerimento n.€ 183/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia da Portaria de nomea‰‚o da Sra. RosŠria Silva, na
fun‰‚o de “Supervisora de Educa‰‚o”; Requerimento n.€ 184/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰’es quanto a rua Sebasti‚o Antunes, na Vila Bom Jardim;
Indica‰‚o n.€ 180/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implanta‰‚o da APAE no
munic•pio de Bananal; Indica‰‚o n.€ 181/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
solicitar da Sec. Mun. de Desenvolvimento Social a realiza‰‚o de senso, visando a
contagem de pessoas portadoras de necessidades especiais; Indica‰‚o n.€ 182/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de cal‰amento na Av. Jo‚o
Barbosa de Camargo, na Vila Bom Jardim;
VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 185/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es quanto a
realiza‰‚o de obras de infra-estrutura e urbaniza‰‚o em Rancho Grande, conforme
Emenda n.€ 03/2010; Requerimento n.€ 186/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰’es quanto a realiza‰‚o de obras de infra-estrutura e urbaniza‰‚o em Rancho
Grande, conforme Emenda n.€ 04/2010; Mo‰‚o n.€ 087/11= de aplausos, ao GALAX
FUTEBOL CLUBE, pela conquista do Campeonato Municipal de Bananal 2011 – SŽrie
Prata; 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
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 SÃO PAULO

Nader Gon‰alves foi a primeira a fazer uso da palavra iniciando sua oratŒria refor‰ando o
teor de seus requerimentos. Comentou sobre o requerimento feito ao Dign•ssimo
Governador do Estado Dr. Gelado Alckmin onde pede apoio para resgatar a Pharmacia
Popular, farmŠcia essa a mais antiga em funcionamento do Brasil e principal ponto
tur•stico do munic•pio. Sugeriu em seu requerimento endere‰ado a Empresa Sabesp que
se fizesse uma parceria com o Centro ComunitŠrio Ayres Araˆjo de Azevedo com a
finalidade de criar o programa reciclagem com Œleo de fritura prol Sabesp, buscando
assim melhorar o meio ambiente. Seguiu sua oratŒria comentando o requerimento que a
Comiss‚o de Educa‰‚o havia feito convidando o SecretŠrio de Educa‰‚o Sr. ClŠudio
Guimar‚es para dar explica‰‚o sobre assuntos relacionados ƒ sua pasta, aduzindo que o
mesmo atendeu a presente convoca‰‚o, todavia, alguns questionamentos precisavam ser
mais bem explicados. Sendo assim, fez a leitura do teor do requerimento. Por fim, pediu
que constasse em ata os seguintes pedidos: Data e decreto da cria‰‚o da EMEI "Prof.
Dirce Beck Ramos": sua sede e seu CNPJ? 2- As ˆltimas verbas recebidas exclusivas ƒ
Educa‰‚o Infantil. Em que foram gastas? Por que professores que s‚o da Educa‰‚o
Infantil n‚o est‚o inseridos na EMEI "Prof.” Dirce Beck Ramos" ? Ex: Rancho Grande. Por
que os professores da Educa‰‚o BŠsica Il, somente no m…s de agosto (final) foram
convidados para fazer o planejamento do ano letivo de 2011? Onde e qual horŠrio est‚o
se reunindo? Em que m…s do ano o PEB I fez o seu planejamento? Qual Ž o per•odo
determinado no calendŠrio anual para planejamento e replanejamento? O que foi feito nos
dias determinados no calendŠrio anual para planejamento e replanejamento? Apresentar
pauta do(s) dia(s) e o planejamento para os encontros, da Secretaria Municipal de
Educa‰‚o, calendŠrio anual homologado pela Diretoria de Ensino de GuaratinguetŠ, lista
de presen‰a dos professores em cada dia e relatŒrio final das atividades realizadas.
Como estŠ o IDEB de cada escola em nosso munic•pio?. A Vereadora Eliane Nogueira do
Prado solicitou e fez uso da palavra, refor‰ando o teor de seus requerimentos, dizendo
que jŠ fez esse pedido de verba anteriormente, mas, enquanto n‚o for atendida n‚o irŠ
parar de fazer. Finalizou dizendo que fez o pedido de verba para pavimenta‰‚o da
Cer„mica ao Governador do Estado e ao Deputado Federal Carlos JosŽ de Almeida. O
Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva fazendo uso da palavra teceu comentŠrios sobre
o requerimento que fez solicitando cŒpia das notas fiscais e dos pagamentos feitos ƒ
Empresa Maia Autocenter. Disse que se houve a compra acredita que irŠ aparecer as
notas e o cheque. Usando como fundamento o art 192 do Regimento Interno da Casa,
apresentou um requerimento de Urg…ncia Especial solicitando a inclus‚o para discuss‚o
e vota‰‚o na presente Sess‚o OrdinŠria do Projeto de Resolu‰‚o 002 de 05 de Setembro
de 2011 de Autoria da Mesa Diretora da C„mara que cria o Cargo de Assessor Jur•dico e
Parlamentar fundamentando a urg…ncia do assunto. O Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira
Ramos, refor‰ando o teor de seu requerimento, disse que a situa‰‚o do bairro Coronel
Dirceu Ž absurda, citou o nome da Dona Lˆcia que estŠ correndo atrŠs para que haja a
coleta de esgoto pela Empresa Sabesp. Aparte pedido pela Vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves, disse que fez no ano passado o requerimento sobre o tema lhe foi
respondido que a obra seria feita entre 2012 e 2013. A Vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, refor‰ou o teor de seus requerimentos, solicitando cŒpia da portaria de
nomea‰‚o da Supervisora Rosaria Silva. Na reuni‚o realizada no dia 13/09 na C„mara
Municipal foi dito que o Jur•dico deu respaldo para a nomea‰‚o dos funcionŠrios. Seguiu
sua fala manifestando a inten‰‚o de obter junto ao Executivo cŒpia do memorial descritivo
da obra da Unidade Mista de Saˆde. Relatou que pelo site do seu Partido viu que o valor
da Obra Ž de R$80.000.00(oitenta mil reais). Aparte pedido pela Vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves, relatou que foi sobre essa licita‰‚o que havia comentado na sess‚o
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 SÃO PAULO

anterior onde ficou por cerca de 2 horas e meia aguardando, sendo exigido pela
advogada a assinatura de um termo, alŽm de ter sido impedida de tirar cŒpia. Em
conversa com um funcionŠrio da empresa, foi dito que havia tido problemas com a obra.
AlŽm disso, comentou sobre a situa‰‚o da farmŠcia na Unidade Mista de Saˆde que
deveria descer e ainda nada foi feito. Continuando, a vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, discorreu sobre a aquisi‰‚o de uniformes pela Prefeitura, mas por se tratar de
recursos prŒprios estarŠ fiscalizando. O Vereador Vilmar da Silva, ao fazer uso da
palavra, disse que fez 2 requerimentos sobre as emendas conseguidas por ele nos
valores de R$100.000.00(cem mil reais) para a quadra da escola do Rancho Grande e a
emenda de R$25.000.00(vinte e cinco mil reais) para constru‰‚o do muro do cemitŽrio do
Rancho Grande, alŽm de R$5.000.00(cinco mil) para constru‰‚o de escada de acesso ao
morro do cruzeiro, sendo que atŽ a presente data nada foi feito. Em pedido de Aparte a
Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves disse que tambŽm conseguiu uma verba de
R$250.000.00(duzentos e cinq•enta mil reais) para cobertura da escola, emenda
aprovada sendo R$125.000.00(cento e vinte e cinco mil reais) para o ColŽgio Nogueira
Cobra e R$125.000.00(cento e vinte e cinco mil reais) para cobertura da quadra do
ZenŒbia. O Vereador Robson do Amaral Rodrigues refor‰ou o teor de seus
requerimentos, aduzindo que ficou na duvida a quem endere‰ar o requerimento, sendo
que ligou para Prefeitura e o funcionŠrio Vil disse que deveria ser endere‰ado ao
SecretŠrio de Transportes de Bananal. O motivo do requerimento Ž o de orientar os
motoristas que trafegam pelo Bairro Paulo Macedo, para que diminuam a velocidade
devido ao transito de crian‰as, relatando que hŠ anos atrŠs ocorreu um acidente fatal
naquela localidade. Disse que acha prudente a coloca‰‚o de placas para orientar o
motorista. Aparte pedido pela Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves que relatou que
mora prŒximo a localidade e sabe o perigo que Ž aquela estrada. O D.E.R sempre
responde e nada acontece. Devido ƒs lojas que se instalaram na localidade e do aumento
do fluxo de pessoas Ž necessŠria ƒ coloca‰‚o de alertas e placas sinalizadoras.
Continuou sua fala corrigindo o requerimento que fez, pois ao invŽs de endere‰ar a
Empresa S.O Pontes, endere‰ou ao SecretŠrio de Transportes local. Nesse requerimento
a inten‰‚o Ž de saber qual o valor de ISS repassado ao munic•pio devido ƒ obra que liga
os Munic•pios de Bananal ƒ Barra Mansa RJ. Continuou dizendo que o valor de ISS Ž de
3%(tr…s por cento), um bom valor que serŠ muito bem vindo para a cidade. Finalizou
dizendo que pediu copias dos depŒsitos, e se comprovado o valor n‚o haverŠ como dizer
que n‚o tem dinheiro. Encerrou sua oratŒria, discorrendo sobre o requerimento que fez
sobre o motivo da transfer…ncia dos funcionŠrios estaduais. 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 Robson do Amaral Rodrigues
discorreu sobre as mo‰’es apresentadas, parabenizando a Secretaria de Esportes Karina
Claudia Barros Rodrigues pelo excelente campeonato municipal realizado, tanto na serie
ouro como na serie prata. Parabenizou tambŽm as equipes dos garotos e do Galax,
respectivos campe’es das series citada. Comentou tambŽm sobre a mo‰‚o que fez a
Empresa Sergio Nogueira Terraplanagem pelos servi‰os prestados. O Vereador Vilmar da
Silva refor‰ou o teor de suas mo‰’es, parabenizando o Galax pela conquista do t•tulo.
Ressaltou a garra de todo grupo e em especial orientador Fabiano Tico e RonŽlio. A
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, parabenizou a equipe do Galax e a equipe dos
garotos, comentando tambŽm sobre a mo‰‚o de aplausos dada a Secretaria de Esporte.
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Enfatizou e parabenizou os proprietŠrios da Fazenda S‚o Francisco pelo evento trilha da
independ…ncia, evento esse de cunho gastron†mico. 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 Vilmar da Silva comentando
sobre o requerimento da Vereadora ‡rika sobre a Unidade Mista de Saˆde disse que a
Prefeitura comete irregularidade, pois n‚o coloca placa, o nome das empresas, CNPJ,
isso Ž atribui‰‚o do Executivo. A placa deve conter a data do inicio e do tŽrmino da obra,
isso Ž de suma import„ncia. Disse tambŽm que os funcionŠrios transferidos para o S‚o
Laurindo fizeram concurso na sua Žpoca, em 1993, sendo que ficou apenas 6 meses e
pediu exonera‰‚o. Ressaltou que se fosse apenas 1 funcionŠrio transferido seria grave,
mas s‚o todos funcionŠrios do Estado, que, por serem pagos pelo •rg‚o, querem usufruir
de seus servi‰os. Passou a tecer comentŠrios sobre o requerimento do Vereador Robson
do Amaral Rodrigues onde o mesmo pede o valor arrecadado de ISS devido ƒ obra que
liga os Munic•pios de Bananal ƒ Barra Mansa – RJ. Comentou sobre a economia de
recursos, administra‰‚o de dinheiro pˆblico, dizendo que o vereador Robson por ser da
bancada do Prefeito tem livre acesso para ver os documentos na Prefeitura. Deu exemplo
de como se fazer economia com dinheiro pˆblico citando o exemplo ocorrido no domingo
passado onde haviam 2 †nibus fazendo o transporte de pessoas entre o Distrito do
Rancho Grande e de Bananal, para as finais do campeonato municipal e para um bingo
no distrito. Disse que o mesmo transporte poderia ser feito por um ˆnico †nibus e ao invŽs
de ter rodado 250 km, rodaria 88 km, atingindo o mesmo objetivo. Comentou ainda se os
motoristas que estava de servi‰o teriam recebido as horas extras no patamar de 100%.
Finalizou dizendo que o executivo Ž eleito para gerir de melhor modo poss•vel, e n‚o fazer
a farra do boi. Passou a fazer uso da palavra a Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves
dizendo que fez como indica‰‚o mas deveria ser requerimento para que seja implantado
aula de ingl…s para o 4€ e 5 ” ano. Comentou sobre a necessidade de se tra‰ar um Projeto
para que o munic•pio esteja inserido na Copa do Mundo, sendo de vital import„ncia ƒ
Žpoca da Copa do mundo. ParabŽns pelo abaixo assinado. Pedindo ao Executivo que
acatem o pedido feito. Teceu comentŠrios sobre o protocolo que fez na companhia do
Vereador Vilmar da Silva sobre a licita‰‚o das ruas da cidade, dizendo que atŽ a presente
data n‚o houve resposta, Passou para o Jur•dico da Casa tomar provid…ncias no sentido
de se fazer uma nova licita‰‚o. Aduziu que a Empresa Plenaplan n‚o apareceu e foi dada
a obra para outra empresa. Ato continuo, come‰ou a discorrer sobre a aquisi‰‚o de
uniformes, citando que existe uma Lei Federal, alŽm da Lei Org„nica do Munic•pio, na
se‰‚o X, proibindo o uso de s•mbolo ou imagem da administra‰‚o municipal, cabendo a
c„mara determinar a suspens‚o. Passou a comentar o Projeto A‰‚o Jovem, que Ž um
programa do Governo do Estado em que a pessoa ganha entre R$60,00 a R$ 80,00 para
realizar reuni’es, estudos, devendo ser um projeto social educativo. Na data de hoje, para
sua estranheza, as crian‰as estavam nas casas pedindo mantimento, pois n‚o hŠ uma
a‰‚o educativa efetiva para ser aplicada a esses jovens. Sendo feita uma gincana para
ver quem arrecadaria mais mantimentos e os mesmos seriam levados para o Fundo
Social. Citou uma lei existente ƒ Žpoca do ex Prefeito Wilton NŽri em que o Executivo
deveria dar 60 cestas bŠsicas, dizendo ser um absurdo fazer as crian‰as sa•rem pela rua
para arrecadar mantimentos. Convidando o Secretario de Assist…ncia Social para prestar
esclarecimentos. Aparte pedido pela Vereadora ‡rika, disse que a o Estatuto da Crian‰a e
do Adolescente coloca a quest‚o do constrangimento, aduzindo que quem responde pela
Secretaria do Desenvolvimento Social Ž o Deputado Rodrigo Garcia, e que entrarŠ em
contato com o Paulo que Ž o Assessor passando a situa‰‚o. Continuou a vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves questionando se hŠ autoriza‰‚o dos pais para que as
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crian‰as fiquem andando pelas ruas arrecadando mantimento. Aparte pedido pela
Vereadora Eliane Nogueira do Prado, teceu comentŠrios sobre a indica‰‚o que havia feito
sobre as crian‰as do munic•pio, sobre as drogas, pedindo aten‰‚o das Vereadoras sobre
o Tema. Seguiu a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves dizendo que se tratava de
estarem exigindo das crian‰as estarem indo atrŠs das pessoas para pedir mantimento.
Trata-se de uma a‰‚o do governo do Estado expondo o menor a fazer esse trabalho. As
a‰’es devem ser educativas, n‚o pegar a gincana cultural para usar de outra forma. Com
rela‰‚o ao Crass, o secretŠrio de Assist…ncia Social funcionŠria no bairro NiterŒi, tendo o
Prefeito soltado um panfleto com as a‰’es do fundo social e nada Ž feito, mas hŠ
dinheiro. Conversarei com o SecretŠrio Michel. Disse que foi no bingo do Rancho Grande,
e teve o desprazer de ver jogado na frente da escola broquetes, sendo que foi prometido
que atŽ a festa do Rancho Grande estaria pronto. Essa semana farŠ um oficio indagando
o Prefeito, pois a cada semana some mais broquetes. Com a chegada das chuvas, isso Ž
perigoso, o broquete foi jogado hŠ muito tempo, hoje jŠ Ž dia 15 de setembro. Aparte
Vereador Vilmar, relata que se sente indignado com a falta de vergonha do pol•tico,
principalmente o Senhor Prefeito Municipal, esteve em junho de 2009 na Prefeitura junto
com alguns moradores do Distrito do Rancho Grande, pediu providencias para
cal‰amento e ilumina‰‚o pˆblica da localidade, sendo garantido pelo Chefe do Executivo
a ilumina‰‚o antes da festa e o cal‰amento atŽ dezembro de 2009. A ilumina‰‚o e
cal‰amento ainda n‚o foram feitos mesmo eu tendo conseguido atravŽs de emenda do
Deputado Berzoini uma verba de R$ 140.000.00(cem e quarenta mil reais) 2010 perdido
por sacanagem do Prefeito, mas prejudica os moradores. Que conseguiu outra verba no
valor de R$100.000.00(cem mil reais) usando resto de obra para jogar no local. A
Vereadora Eliane Nogueira do Prado fazendo uso da palavra come‰ou agradecendo a
reposta recebida por Rodrigo do Conselho Tutelar, e informou que a Policia Militar ainda
n‚o respondeu. As crian‰as est‚o sendo usadas n‚o sŒ para pedir arroz, mas sim usadas
para coisas piores. N‚o sei quem Ž o responsŠvel pelas crian‰as se Ž o tutelar ou n‚o.
Citou o descaso com os †nibus escolares, dizendo que n‚o Ž sŒ o prefeito, mas sim cada
um que exerce a fun‰‚o. Pe‰o ao SecretŠrio de Transporte provid…ncias no sentido de
verificar o que ocorre no transporte das crian‰as da creche para a cer„mica, pois na data
de ontem eu estive dentro do micro†nibus e presenciei que a porta n‚o fecha, as m‚es
n‚o usam cinto de seguran‰a, uma crian‰a de no mŠximo 10 que fica abrindo e fechando
a porta. Indaguei a m‚e sobre porque ela n‚o faz, e a mesma nada disse. A situa‰‚o das
crian‰as estŠ complicada no munic•pio, pe‰o que todos tenham mais preocupa‰‚o com
elas. Passou a tecer comentŠrios sobre o requerimento que fez pedindo a limpeza das
caixas d’Šgua dos colŽgios, pois hŠ aproximadamente 6 meses que n‚o hŠ limpeza.
Aproveitou para dizer o porqu… sŒ apŒs 2 anos come‰a a se fazer obras, disse que nos
primeiros 2 anos, os vereadores correm atrŠs das verbas e sŒ depois disso as mesmas
come‰am a sair devido a burocracia. Pediu ainda a coloca‰‚o de postes e lixeira para a
escadaria do Santinho Rosa, disse tambŽm que hoje jŠ estava chegando postinhos.
Solicitou ao Executivo a constru‰‚o de um banheiro para a quadra do bairro palha,
evitando assim que as pessoas que usam a quadra troquem de roupa na casa de vizinhos
ou fiquem sem lugar para trocar. Aparte pedido pela Vereadora Lˆcia Helena Nader disse
que houve uma reinaugura‰‚o da quadra pela elektro, e foi perdida uma grande chance
para a realiza‰‚o do servi‰o, pois como algumas pessoas vem dizendo a Elektro estŠ
ajudando tanto o munic•pio. Era essencial ter feito ƒ constru‰‚o. Disse a Vereadora Eliane
que seu objetivo e buscar a melhoria da cidade junto a todas as pessoas, que n‚o quer
entrar e sair do poder executivo de m‚o abanando. Por fim solicitou a drenagem e
limpeza do Rio Bananal, devido ao problema de enchente. Com a Palavra a Vereadora
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‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de sua indica‰‚o sobre a necessidade de se
fazer um senso para quantificar o numero de pessoas com algum tipo de defici…ncia. Na
sua opini‚o jŠ passou da hora do munic•pio possuir uma Apae. Fez Leitura de artigo da
Constitui‰‚o Federal e completou dizendo que caso seja criada a Apae jŠ tem apoio para
obten‰‚o de verbas para a Entidade. No que diz respeito ao requerimento feito pelo
vereador Vilmar da Silva, disse que recebeu da Assessoria do Deputado Samuel Moreira
R$120.000.00(cento e vinte e mil reais) para pavimenta‰‚o do Condom•nio Mario Covas
em 2009, sendo feita ƒ obra no bairro da Formigas porque essa Vereadora mora no
Condom•nio. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou sua fala
dizendo que n‚o Ž porque faz parte da base de apoio ao Prefeito que irŠ usar dessa
prerrogativa. Vejo que cada um no seu lugar, a C„mara existe justamente para podermos
obter as informa‰’es que precisamos. Devemos fazer tudo de forma documentada,
mesmo hŠ Žpoca que apoiei outros prefeitos, exemplo Wilton NŽri. Disse que relaxou um
pouco, citando exemplo de pedido de memorial descritivo, sempre fiz isso em quase todas
as obras desde 2001, mesmo sendo da base de apoio. Estive ontem na Prefeitura Šs 9:30
da manh‚ e n‚o havia ninguŽm lŠ. Sobre o ISS fiz o requerimento para ter base e dados
concretos dos valores recebidos pela Prefeitura. Com rela‰‚o ao †nibus que saiu para
levar e buscar as pessoas para a final do campeonato de futebol de Bananal, estava na
pra‰a e a previs‚o era de lota‰‚o do mesmo, todavia, devido ƒ chuva esse numero foi
reduzido. O SecretŠrio de Transporte n‚o tinha como saber que n‚o apareceriam 40
pessoas para participar de um bingo no Distrito onde Vossa Senhoria Reside. Quando
voc… disse que Ž recurso prŒprio, as mesmas pessoas que foram no bingo, pagam o
imposto, se Ž legal ou n‚o, isso n‚o vem ao caso. Esses dias a Sele‰‚o de Canas esteve
no munic•pio de Bananal com o Micro†nibus Escolar. Se for proibido fazer o transporte, a
Prefeitura terŠ que alugar outro veiculo encarecendo mais. Achei que o companheiro
estivesse dentro do prŒprio †nibus junto com os jogadores e seus familiares para ver a
decis‚o. Outra situa‰‚o Ž a de que corremos atrŠs de verbas e quando come‰a a obra
algum vereador fiscaliza e trava a obra. Exemplo da obra da Unidade Mista,
R$80.000.00(oitenta mil), todo mundo reclama que estŠ ruim e a hora que come‰a a obra
todos criticam. Temos um evento nesse final de semana, a festa dos Motociclistas, que
hoje Ž um dos principais eventos da cidade, turistas vir‚o para Bananal e se deparar‚o
com aquela coisa horr•vel que estŠ. Entendo que a cidade esta passando por um
momento dif•cil e n‚o queria estar na pele do Prefeito. Sempre fui atendido pelos
Prefeitos anteriores mesmo sendo da oposi‰‚o. A ex prefeita Mirim me atendeu em uma
obra que nunca esperan‰a no Morro do Bruno. Lamentou n‚o poder estar presente no dia
07 de setembro no desfile, foi lindo e todos elogiaram. Ordem do dia: Com a palavra o
Presidente da Casa Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva seguindo o que determina o
Regimento Interno da Casa colocou em vota‰‚o o requerimento de Urg…ncia Especial que
autoriza a inclus‚o na Ordem do dia do Projeto de Resolu‰‚o 002/2011. Colocado em
vota‰‚o o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura da
PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou:

PROJETO DE RESOLU–—O N€002 DE 05 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA DA
MESA DIRETORA DA C˜MARA “CRIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISS—O NO
QUADRO GERAL DE PESSOAL DA C˜MARA DE VEREADORES DO MUNIC™PIO DE
BANANAL E D‹ OUTRAS PROVIDšNCIAS”. Quando da discuss‚o do projeto solicitou e
fizeram uso da palavra os vereadores (as): O Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva,
disse que jŠ foi estudado com o Jur•dico e Contabilidade da C„mara Municipal, sendo o
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cargo preenchido se necessŠrio. Foi feito dentro de toda legalidade e estŠ dentro do
or‰amento de 2012. Com a Palavra Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves disse que
o Projeto que transformava o cargo do Procurador Jur•dico para comissionado foi vetado
pelo Chefe do Poder Executivo, e no come‰o do ano teremos concurso para ocupar o
cargo de Procurador Jur•dico da Casa. Enfatizou que o Presidente da Casa pode ter um
profissional de sua confian‰a, foi feito dentro da legalidade e constitucionalidade,
atendendo quem Ž que for o presidente da casa. Com a Palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues pediu para que nas prŒximas vezes o Projeto de Resolu‰‚o seja
entregue com anteced…ncia. Fui atŽ o Presidente e o mesmo explicou o teor do mesmo.
Aprovando esse Projeto o Senhor Presidente de imediato irŠ contratar o um jur•dico para
assessorar a mesa diretora? Resposta dada pelo Vereador Antonio Carlos Ramos da
Silva, sŒ contratarei apŒs o concurso publico e se necessŠrio for. Com a Palavra
Vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que preferia analisar melhor e esperar mais
um pouco. O presidente da Casa disse que o Projeto serŠ votado na presente Sess‚o e
que nenhum vereador Ž obrigado a votar. Com a palavra Vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso disse que o Projeto Ž muito bom e que precisa mesmo de um profissional para
assessorar a mesa. Ressaltou o trabalho feito pelo Jur•dico da Casa. O concurso Ž
publico pode entrar um profissional sem comprometimento com a Casa com os
Vereadores, e por essa raz‚o Ž de suma import„ncia ter um profissional de confian‰a.
Com a palavra Vereador Vilmar da Silva, acha importante a cria‰‚o do cargo, mas isso
n‚o quer dizer que serŠ obrigatŒrio ƒ contrata‰‚o desse assessor. Se ele confiar no
Procurador concursado n‚o serŠ necessŠrio, caso n‚o tenha confian‰a, serŠ de livre
nomea‰‚o e exonera‰‚o a contrata‰‚o. Um exemplo prŠtico disso Ž o que acontece na
Prefeitura Municipal de Bananal, lŠ existem 2 Procuradores Concursados, e nenhum
parece que no dia a dia tem sua confian‰a, pois o Prefeito trouxe uma pessoa de fora
para chefiar seu departamento Jur•dico. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por
maioria absoluta. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N€ 05 DE 15 DE JULHO DE 2011
DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Institui no munic•pio de Bananal a
Contribui‰‚o para Custeio dos Servi‰os de Ilumina‰‚o Pˆblica Prevista no Artigo 149-A da
Constitui‰‚o Federal. Quando da discuss‚o do projeto solicitou e fizeram uso da palavra
os vereadores (as):Vilmar da Silva dizendo que pela 3” vez o Projeto cobrando pela Taxa
de Ilumina‰‚o Pˆblica dos moradores/consumidores de Bananal. Temos cerca de 3200
domic•lios residenciais segundo pesquisa do IBGE. N‚o podemos cobrar uma mesma
coisa 2 vezes, isso Ž bitributa‰‚o. Na primeira vez levantei que existia nos carn…s dos
contribuintes a taxa de ilumina‰‚o publica. O art. 149 A da CF, diz que os entes poder‚o
instituir a cobran‰a para custeio de servi‰o de ilumina‰‚o pˆblica. Sempre que houver mŠ
gest‚o, falta de comprometimento com a coisa pˆblica, 8 anos do mandato 1997/2004
n‚o se pagou nada de ilumina‰‚o pˆblica, 2005 a 2008 fizeram o parcelamento, 2009 atŽ
hoje querem empurrar guela abaixo do contribuinte, sendo citada na mensagem que
foram dadas 172 geladeiras. A prefeitura administra mal a elektro vem e beneficia com
172 geladeiras e o povo irŠ pagar pelo resto da vida. Deveria haver discuss‚o e n‚o
aprovarei. Com a palavra Eliane Nogueira do Prado disse que votarŠ n‚o pelos
contribuintes, Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves enfatizou que
foram feitas varias reuni’es com a Elektro, e nada foi dado em contrapartida. A Elektro
achou que com a festa que fez empurraria para os consumidores pagarem e n‚o
admitirei isso. Com a palavra Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que votaria
contra, pois fiz uma pesquisa e todos pediram para que n‚o aprovasse o projeto. Com a
palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues, que teceu comentŠrios com rela‰‚o ao
Projeto, aduzindo que v… o mesmo de 2 formas, uma que poderia haver a conversa e de
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outro o bolso do contribuinte, concordando com o quer disse o vereador Vilmar da Silva
sobre a bitributa‰‚o. Com a palavra Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso manifestou
se contraria ao projeto, citando as reuni’es ocorridas com a Elektro e disse que em
conversas com um amigo advogado o mesmo disse que n‚o deveria ser feito pelo
executivo e sim pelo MinistŽrio Pˆblico. A Elektro tem deixado a desejar com Bananal, a
prŒpria vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves luta incansavelmente para que os fios
sejam embutidos, citando a cidade de S‚o Luiz do Paraitinga em que a empresa estŠ
fazendo isso. Posto em vota‰‚o foi o projeto rejeitado por unanimidade. PROJETO DE
LEI N€ 022 DE 12 DE AGOSTO DE 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO – Autoriza a municipalidade a celebrar convenio com a Entidade Lar S‚o
Vicente de Paulo. Quando da discuss‚o do projeto solicitou e fizeram uso da palavra os
vereadores (as):Com a palavra Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva disse que o
objetivo do conv…nio Ž sŒ regularizar algumas pend…ncias. Posto em vota‰‚o foi o projeto
aprovado por unanimidade – PROJETO DE LEI N€ 023 DE 12 DE AGOSTO DE 2011 DE
AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Autoriza a Prefeitura de Bananal a
proceder altera‰‚o Or‰amentŠria. Quando da discuss‚o do projeto solicitou e fizeram uso
da palavra os vereadores (as): Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que
acabaria a polemica, pois quando esse projeto veio pela primeira vez, foi dito na rua que
os vereadores que n‚o aprovaram as diŠrias dos motoristas, jogando os funcionŠrios
contra os Vereadores. ApŒs a chegada do novo Projeto que autorizaria o Executivo a
alterar o or‰amento, no primeiro de 6 mil reais e agora no valor de 17 mil reais, tivemos
uma conversa com o contador da Prefeitura Senhor Edson e pelo motivo da justificava
que era a de poder adiantar as diŠrias para os motoristas da saˆde e da educa‰‚o. Os
funcionŠrios merecem que seja aumentado o valor das diŠrias recebidas pelos mesmos.
Com a palavra Vereadora Eliane Nogueira do Prado, voto sim porque sempre que vier
projeto para ajudar as pessoas concursadas eu aprovarei. Com a palavra Vereador
Vilmar, disse que n‚o existe “Papai Noel”, gostaria que viesse expresso no projeto que
seria exclusivamente para os motoristas. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DE N€05 DE 25 DE AGOSTO DE
2011 DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ – Disp’e
sobre a concess‚o de T•tulo de Cidad‚o Bananalense - Quando da discuss‚o do projeto
solicitou e fizeram uso da palavra os vereadores (as) A vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves fez a leitura do texto que justifica a propositura do Projeto Decreto de autoria
do vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, que por motivo de doen‰a n‚o fez a leitura.
Comentando sobre a leitura que fez, a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
aproveitou e teceu muitos elogios ao homenageado principalmente pelos servi‰os
prestados as crian‰as do munic•pio. Com a palavra Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira
Ramos, parabenizou o vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz pela concess‚o do
T•tulo e disse rasgou elogios ao Soldado Azevedo, principalmente no trato com as
crian‰as de Bananal. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as): O vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos em sua oratŒria citou as 2
indica‰’es que apresentou na presente data, sendo uma delas solicitando a limpeza de
todas as bocas de boeiro da cidade, tendo em vista a chegada da Žpoca da chuva. Pediu
tambŽm ao Senhor Prefeito que seja feito uma boa limpeza no Condom•nio das Formigas,
mas precisamente no conjunto B. Com rela‰‚o ao que foi dito pela Vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso sobre a verba de R$120.000.00(cento e vinte mil reais)
conseguida pelo Deputado Samuel Moreira para realiza‰‚o de obras no Condom•nio
Mario Covas, fui juntamente com o Prefeito Municipal e com o Vereador Carlos Eduardo
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de Oliveira Cruz ao encontro do Deputado, e o motivo da n‚o realiza‰‚o da obra no
Condom•nio e realiza‰‚o da mesma na Rua Gabriela Teodoro no bairro das Formigas foi
o de que lŠ dentro do condom•nio Ž particular. Estou tomando as minhas providencias.
Dia 01 fui convidado juntamente com os demais vereadores para ir com o Senhor Prefeito
Municipal atŽ a Casa Civil para assinatura de uma emenda que irŠ reformar todo o piso da
cal‰ada da Rua Manoel Aguiar, seguindo por demais ruas atŽ a ultima casa da Fam•lia da
MŠrcia Rimoli. No presente encontro estivemos com os Deputados Sidnei Beraldo,
Samuel Moreira e com o Deputado Paulo Alexandre Barbosa que agradeci pessoalmente
pela emenda da Retro Escavadeira conseguida para o munic•pio. Estive tambŽm com o
Deputado Gondim e Deputado Marcio Francis. Aproveito para dizer que no dia 09 de
setembro, data do meu aniversŠrio, estive em uma audi…ncia com o Deputado Samuel
Moreira onde fiz vŠrias reivindica‰’es para o nosso munic•pio. Parabenizou ainda pelas
idas e vindas ƒ S‚o Paulo para a obten‰‚o de Recursos. Hoje tive o prazer de ver a
excelente obra feita na Palha, nossos amigos n‚o pisam mais em barro, buracos. NO
bairro Timbore tambŽm estŠ Œtima a obra. Com a palavra Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso. Disse que o senhor Prefeito em todas as oportunidades que tem de falar
na rŠdio, ou em um evento, exemplo na final do campeonato, sempre diz que Ž
perseguido. Eu n‚o sei o que ele entende por persegui‰‚o, ou ele deve ser
Esquizofr…nico, pois quem Ž dessa forma fica escutando vozes, se sentir amedrontado.
Mas o Senhor Prefeito esquece que quem Ž mesquinho, pessoa sem carŠter, falta
adjetivo para definir o Prefeito Davi Morais. Chegou aos meus ouvidos atravŽs de
professores e funcionŠrios da Saˆde que o Prefeito foi ao ColŽgio Nogueira Cobra, e que
Eu, Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves e Vereador Vilmar estamos mudando o
Cart‚o Alimenta‰‚o para cesta bŠsica. A maioria das Emendas Conseguidas pelo
Munic•pio tem meu nome, a maioria das Obras da Cidade vem pelo meu Partido PSDB.
VŠrios moradores da palha est‚o reclamando da obra que estŠ sendo feita lŠ, vamos
aguardar para ver. Sobre a coloca‰‚o do Vereador Robson do Amaral Rodrigues sobre a
obra da Pra‰a, tive informa‰’es de um funcionŠrio da Prefeitura de que a obra estŠ
parada porque n‚o foi feita a medi‰‚o. Obra do Governo Federal tem que ter medi‰‚o.
Isso Ž incompet…ncia do Prefeito e n‚o s‚o os vereadores que est‚o paralisando a obra.
Isso aconteceu na Obra da Rua do Zenobia, n‚o temos o poder de embargar obra, lŠ
houve a medi‰‚o pelo funcionŠrio da Caixa e ai sim hŠ libera‰‚o do recurso. Isso Ž
Incompet…ncia Administrativa. Com rela‰‚o ao que disse o Vereador Vilmar sobre o
transporte feito nos finais de semana Ž errado conforme diz a Lei de Responsabilidade
Fiscal, Ž crime. Vejo †nibus saindo para praia, times de futebol,para as igrejas, para o
Sert‚o. Mas no momento em que o Chefe do Poder Executivo se sente incomodado
quando a vereadora ‡rika usar o carro da C„mara, Ž melhor ele parar com essa
politicagem dele, pois se come‰ar a se meter onde eu vou com o carro do Poder
Legislativo, eu tambŽm vou fiscalizar para onde estŠ indo os carros do Executivo nos
finais de semana. Com rela‰‚o ƒ obra da Unidade Mista de Saˆde, Ž um dever do
vereador fiscalizar, Ž minha obriga‰‚o e fun‰‚o. Na prŒxima sess‚o jŠ vou entrar com
requerimento para saber das verbas que jŠ foram liberadas para aquisi‰‚o de
equipamentos. Aproveito para parabenizar o nosso funcionŠrio Ricardo Nogueira, que em
menos de 2 meses atingiu a marca de 2000 acessos no Blog da C„mara. Fez a leitura de
um texto sobre a cria‰‚o do Blog. Com a palavra Vereadora Eliane Nogueira do Prado,
comentou sobre o que foi dito pela vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, dizendo que
por ser moradora a 36 anos do bairro, eu jŠ passei junto com que mora lŠ muitas
dificuldades, e nunca foi feito nada lŠ. O ˆnico que mexeu lŠ foi o Pelegrino. Por pior que
esteja, mas n‚o estŠ ruim, a pessoa deve subir e ver o que acontece. AtŽ hoje ninguŽm
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conseguiu uma ponte para as Laranjeiras, as pessoas passam no mata burro, no fundo
das laranjeiras, usam Šgua de fossa. Tenho recebido muita for‰a do Prefeito e do
Deputado Samuel Moreira. Gostaria de convidar a colega e demais pessoas para dar
opini‚o sobre a obra. Parabenizou os ColŽgios e as crian‰as pelo desfile de 7 de
setembro. Com a palavra Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves, disse que concorda
com a vereadora Eliane, parabenizando os alunos pelo desfile, citando que alguns alunos
foram for‰ados a desfilar sob pena de se n‚o o fizesse levar falta. Na verdade a escola
Zenobia foi prejudicada sem ter a fanfarra para desfilar. Eu n‚o estou aqui como oposi‰‚o
ao prefeito, estou aqui oposi‰‚o ƒs irregularidades feitas pelo executivo. A prŒpria
Prefeitura respondeu o motivo da paralisa‰‚o das obras do educandŠrio e da pra‰a. SerŠ
que eles n‚o sabem que deve ser medido?. Quando colocado que n‚o procuramos o
prefeito, Ž mentira, pois jŠ fomos diversas vezes atŽ o prefeito e o Vereador Robson do
Amaral Rodrigues sabe da posi‰‚o pessoal do Prefeito para com alguns vereadores. Com
rela‰‚o ao que disse o vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos, sobre o convite feito aos
vereadores para assinatura da emenda, Ž mentira, sŒ foram convidados vereadores da
base. A obra sŒ acontece apŒs 2 anos porque n‚o tem planejamento, Ž uma
administra‰‚o que tem processos e mais processos. As obras que est‚o vindo s‚o
Œtimas, mas tem que ser transparente. Eu n‚o fico endeusando nem bajulando ninguŽm,
se merecer aplausos aplaudirei. Com rela‰‚o ƒ concess‚o do t•tulo de cidad‚o
bananalense ao Soldado Azevedo, deixo claro que foi uma indica‰‚o do Vereador Mirim
Pedro Henrico Nader Gon‰alves Freitas para que o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz concedesse essa honraria. Com rela‰‚o ao que disse sobre a trilha da
independ…ncia, eu esqueci de dizer que no dia 07 de setembro foi feito na Fazenda dos
Coqueiros uma roda de capoeira para homenagear os negros. Farei uma mo‰‚o de
aplausos para os proprietŠrios. No que diz respeito ao Plano Diretor, todos receberem um
convite para estar na Casa no dia 20 de setembro para audi…ncia com os Doutores
RogŽrio e Helvio. ‡ de suma import„ncia a presen‰a dos vereadores e da popula‰‚o.
Com rela‰‚o ƒ obra da Unidade Mista de Saˆde, eu fui lŠ conferir e a licita‰‚o jŠ havia
acontecido. Na atual administra‰‚o Ž assim, da noite para o dia aparece ƒs empresas,
n‚o tem nada no portal da transpar…ncia. N‚o queremos bagun‰a e sim que as coisas
sejam feitas ƒs claras. A empresa que estava realizando a obra da pra‰a n‚o possu•a as
m•nimas condi‰’es para realiza‰‚o do servi‰o, n‚o havia uniforme e nem seguran‰a para
os trabalhadores, alguns estavam trabalhando de chinelo. A primeira coisa que fizeram na
obra da Unidade Mista de Saˆde foi pintar pelo lado de fora para sair a fotinha no jornal. A
obra da farmŠcia para descer ainda n‚o fizeram, Deus tem iluminado que ainda n‚o
houve nenhum acidente com as pessoas. Com rela‰‚o ao Fundeb, o presidente n‚o Ž
mais o Senhor Pedro Leite, e assim tem sido o Fundeb, e o secretario de educa‰‚o diz
que n‚o tem nada com isso. Sobre o transporte de um lado para o outro, a lei cobra que
cada secretaria tenha seus ve•culos, necessŠrio que se fa‰a uma reorganiza‰‚o no setor.
Exemplo s‚o os filhos da Dona Terezinha, que algumas vezes ficam sem aula ƒs 10 da
manh‚ e o carro sŒ busca Šs 12h00min horas. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva,
acho falta de Žtica Parlamentar do vereador Robson que n‚o concedeu aparte. N‚o disse
que deveria ser contratado terceiros, da• se explica porque o Prefeito vive chorando pelas
ruas, dizendo que alguns vereadores criam dificuldades para ele. Eu disse economia com
um ˆnico veiculo e n‚o contrata‰‚o. A falta de intelig…ncia Ž clara. Eu n‚o sou contra ou a
favor de A ou B, eu sou a favor das coisas certas. Quando assumi disse, posso ficar aqui
4 anos, se n‚o for reeleito, ninguŽm poderŠ dizer que fiz conchavas, acordos com
ninguŽm. O vereador Robson foi infeliz, acreditou que n‚o entendeu o que disse, faltou
discernimento. Em toda minha vida pˆblica nunca fui ƒ porta de Prefeitura pedir nada, e
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quem faz n‚o Ž problema meu. Eu respondo pelos meus atos, as pessoas misturam as
coisas, pelo lado de querem levar vantagem em tudo. Jamais voc…s ver‚o qualquer
parente meu ocupando qualquer cargo na prefeitura que n‚o seja concursado. Enquanto
for vereador e algum parente disser que assumirŠ um cargo na prefeitura, jamais serŠ por
minha interfer…ncia, e, dependendo do grau de parentesco ou ele n‚o assume ou se
assumir saiu eu. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues, discorreu sobre
que foi dito pelo Vereador Vilmar da Silva quando disse sobre cargos de confian‰a ou
troca de favor. Disse que faz pol•tica desde os seus 15 anos e que aprendeu que quando
esta com fome pede, com sede pede, a pol•tica de sobreviv…ncia. Tenho minha vida
publica bem quista na cidade, pois se assim n‚o fosse n‚o estaria no meu terceiro
mandato. Alguns companheiros tentaram, pular de partido, voltaram e sŒ depois foram
eleitos. Eu jŠ fui eleito desde a primeira vez, e reeleito mais 2 vezes. Fomos criados pela
minha m‚e que ficava atrŠs de um tanque de roupas para nos criar com dignidade, alem
do meu pai que era motorista de †nibus e suou para nos educar e nos fazer pessoas
honestas, de hombridade. Tenho um irm‚o que Ž funcionŠrio do Banco do Brasil, um que
Ž funcionŠrio do Tribunal de Justi‰a de SP, minha irm‚ Ž professora de Educa‰‚o F•sica,
estou aqui porque quero, poderia estar em um bom emprego, ter feito uma faculdade. Se
eu tivesse compl† com prefeitos que passaram e com atual, eu teria minha casa, meu
carro e n‚o tenho nada. Se minha esposa assume hoje a Secretaria de Esportes Ž porque
tem compet…ncia. Veio de uma fam•lia honesta que n‚o se envolve em pol•tica. Eu me
dou muito bem com o atual Prefeito Davi Morais, Ž meu amigo pessoal, foi meu patr‚o,
me deu o primeiro emprego com carteira assinada. Poder•amos colocar o Vereador Vilmar
da Silva como o Professor da C„mara, pois no dia que disse sobre toneladas, ele me
corrigiu e disse que era metro cˆbico, Ž sabedor. Admiro a cultura dele, mas daqui para
frente o senhor terŠ um inimigo pol•tico e iria buscar seu passado no Rancho Grande. A
minha pol•tica Ž a de ajudar quem precisa, n‚o vou mudar. Fico no bar, jogo futebol, ando
sem camisa, de bermuda, sou candidato contra tudo e contra todos. Conhe‰o a cidade,
casa por casa, rua por rua, nome por nome. Quem irŠ dizer se devo sair ou n‚o Ž o povo.
O momento que o Prefeito vive Ž dif•cil, estŠ com a filha no hospital correndo atrŠs de
uma cirurgia. Todos os dias tem notifica‰‚o para o Prefeito, se compra uniforme reclama,
se n‚o compra reclama. Convido os senhores vereadores para se reunir com o Prefeito.
Amanh‚ eu conversarei com o Prefeito e garanto que ele irŠ nos receber. Com rela‰‚o ƒ
obra da Pra‰a, foi a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso que disse nessa Casa que
iria denunciar aos Œrg‚os competentes e embargaria a obra. Sobre a reuni‚o com o
Senhor ClŠudio, eu n‚o recebi convite. Com rela‰‚o ƒ concess‚o de aparte, quando
estou falando e Ž pedido o aparte isso me desconcentra, mas pe‰o desculpas ao
Vereador Vilmar, pois n‚o sou de fazer isso, sempre concedo aparte. Parabenizo a
Secretaria de Educa‰‚o, todos os diretores de Escola, os coordenadores, e todos que
fizeram um bel•ssimo desfile no dia 07 de setembro, com exce‰‚o da falha que houve
com a fanfarra que n‚o voltou para acompanhar a Escola Zenobia. Finalizou agradecendo
a todos, e disse que Ž um vereador do povo. O que me assusta Ž n‚o poder fazer pol•tica.
Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva fez uso da palavra e disse que foram adquiridos
21 novos ve•culos. ApŒs desfile fui indagado por algumas pessoas que disseram que o
Prefeito adquiriu novos ve•culos, mas cad… os ve•culos, uma das pessoas disse que teve
a consulta da sua avŒ desmarcada por falta de carro. Ser comprou veiculo parabŽns, mas
estŠ faltando organiza‰‚o. Com rela‰‚o ƒ obra da Pra‰a n‚o sei o motivo da interrup‰‚o
da obra, mas com rela‰‚o ƒ obra do Morro do XalŽm e da Zenobia parada. Isso n‚o foi
denuncia, foi falta de capacidade de averiguar o que houve, jŠ estŠ parado a mais de 6
meses. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves esqueceu de comentar a indica‰‚o
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que fez ao Prefeito para que seja homenageado o Senhor Pl•nio Gra‰a, colocando seu
nome na antiga Santa Casa de Bananal.
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 06 (seis)
de outubro 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, 15 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

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

