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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 15/2011
ATA DA 15• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2011 Ao
seis dias de outubro de 2011 (06/10/2011), 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 Quinta 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 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: VEREADOR ROBSON DO
AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 188/11= solicita da ELEKTRO, troca de
l„mpadas de ilumina‰‚o pˆblica na rua Expedito Vani e Antonio Gervasio do Nascimento
na Vila Bom Jardim; VEREADORA ‡RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
189/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es quanto a paralisa‰‚o da
obra da Pra‰a Rubi‚o Jˆnior no Centro da cidade; Requerimento n.€ 190/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, “verifica‰‚o e regulariza‰‚o” da rela‰‚o de professores da
rede municipal de ensino infantil que s‚o pagos com recursos do FUNDEB; Mo‰‚o n.€
096/11= de pesar, pelo falecimento da Senhorita Greice da Silva de Oliveira; Indica‰‚o n.€
192/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reinicio dos servi‰os de combate ao
mosquito Aedes Aegypti (dengue); VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€
191/11= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pretŽrita datada em
18/08/2011, que solicita informa‰•es sobre receitas e despesas com a festa de Santana
no Distrito de Rancho Grande realizada nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011; Mo‰‚o n.€
093/11= de aplausos, a todos os professores, pelo seu dia a ser comemorado em 15 de
outubro prŒximo; Mo‰‚o n.€ 094/11= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Luis Cosme Martins de
Souza, DD. Integrante da Legi‚o do Asfalto MC e Organizador do 8.€ Encontro Nacional
de Motociclistas em Bananal-SP; Indica‰‚o n.€ 193/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, o restabelecimento da Šgua no CemitŽrio de Rancho Grande; Indica‰‚o n.€
194/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de limpeza na
estrada Nestor JosŽ da Silva (Sr. Nestorzinho) – antiga estrada do CemitŽrio – Rancho
Grande; Indica‰‚o n.€ 195/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de
servi‰os de limpeza no cemitŽrio do Distrito de Rancho Grande; VEREADOR ANTONIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GODˆ): Mo‰‚o n.€ 095/11= de pesar, pelo falecimento do
Sr. JosŽ Gon‰alves Filho. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e
sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: O
Vereador Vilmar da Silva reiterou o requerimento da data do dia 18 de agosto de 2011
sobre as receitas e despesas da festa de Santana no Distrito do Rancho Grande. Disse
que recebeu a resposta do requerimento anterior sŒ que a mesma n‚o foi esclarecedora e
objetiva. Fez a leitura da resposta apresentada pelo Executivo e salientou o que busca
concretamente da Prefeitura Municipal sobre a receita e despesa da referida Festa. Por
fim pediu transpar…ncia na Administra‰‚o Pˆblica citando que n‚o era nem necessŠrio
pedir via requerimento ƒ presta‰‚o de contas, uma vez que se o Poder Executivo deveria
faz…-lo sem que fosse necessŠrio o pedido. A Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso
ao fazer uso da palavra reiterou o teor de seus requerimentos, mais especificamente o
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que fez sobre a os Professores que recebem pelo Fundeb. Pediu a verifica‰‚o e
regulariza‰‚o dos professores que informou nominalmente no requerimento e que n‚o
constavam na rela‰‚o anteriormente apresentada pelo Executivo. Citou que tal
informa‰‚o foi obtida atravŽs de Mandado de Seguran‰a, pois o Prefeito Municipal
quando respondia seus requerimentos os fazia de forma evasiva. Passou ent‚o a
discorrer sobre o requerimento que fez com rela‰‚o ƒ paralisa‰‚o da Obra da Pra‰a
Rubi‚o Junior, tendo em vista que por esses dias veio um grupo de turistas para o
Munic’pio e os mesmos ficaram apavorados com a situa‰‚o que a pra‰a se encontrava.
Passou a fazer a leitura na integra do requerimento. 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 Ant†nio Carlos Ramos da Silva
fez a leitura da mo‰‚o de Pesar para a fam’lia do Senhor JosŽ Gon‰alves Filho assinada
por todos os vereadores. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso
refor‰ou o teor de suas mo‰•es, dando p…sames ao senhor Serj‚o, e a senhora Carmem
pelo falecimento da Senhorita Grace ocorrido recentemente. Teceu comentŠrios ainda
sobre a mo‰‚o de Pesar concedida ƒ fam’lia do Senhor JosŽ Gon‰alves Filho, citou a
bela carreira pol’tica que o falecido teve, sendo por 28 anos Vereador no Munic’pio,
sempre exercendo a verean‰a com muita sabedoria e compet…ncia. O Vereador Vilmar da
Silva iniciou sua fala comentando a mo‰‚o de aplausos que fez aos professores pelo seu
dia que serŠ comemorado no prŒximo dia 15 de outubro. Fez leitura de um trecho em
homenagem aos professores. Comentou ainda sua mo‰‚o de aplausos conferida ao
senhor Luiz Cosme Martins de Souza, pela realiza‰‚o do evento de Motociclistas
realizada no m…s passado em nosso Munic’pio. Aproveitou para estender seus
cumprimentos ƒ Secretaria de Turismo Fabiana Morais pelo apoio e ajuda no evento.
Finalizou dizendo que o evento gera renda e trabalho para o munic’pio e que mais
eventos desse porte podem ser realizados na cidade. Quando da vota‰‚o das Mo‰•es
apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a
palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). A Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves
solicitou e fez uso das palavras iniciando agradecendo pela mo‰‚o de pesar que foi feita
pelo falecimento de seu pai ocorrido recentemente. Disse que veio a presente Sess‚o na
inten‰‚o de homenageŠ-lo, pois o mesmo adorava a C„mara onde passou muitos anos
de sua vida como Pol’tico. Esses momentos dif’ceis que meu pai passou serviu para unir
ainda mais a sua fam’lia. Meu Pai gostava muito da ora‰‚o de S‚o Francisco e digo a
voc…s aproveitem sua fam’lia. Comentou a mo‰‚o de aplausos feita em homenagem aos
Professores. AtravŽs desses profissionais que conseguiremos mudar esse pais, buscando
um mundo melhor, transformando os pol’ticos do Brasil. Citou sua professora Silvia
Andrade que hoje tem 83 anos de idade. Aproveito a oportunidade para refor‰ar o convite
para que todos os Professores da Rede Municipal para que no dia 13 de outubro
compare‰am a sede da C„mara Municipal para que participem da reuni‚o que irŠ tratar
do Plano de Carreira do MagistŽrio. Convidou ainda todos os colegas Vereadores, pois
devemos escutar os Professores e ouvi-los Ž o mais justo. Com a Palavra o vereador
Vilmar da Silva disse que fez 3 indica‰•es e basicamente no mesmo tema. A primeira
solicita limpeza no cemitŽrio do Distrito do Rancho Grande. O cemitŽrio necessita de
limpeza continua e diŠria do campo santo. Com a proximidade do dia de finados no
prŒximo dia 02 de novembro o local ficarŠ cheio e a limpeza se faz necessŠria. A
segunda indica‰‚o que fiz Ž com rela‰‚o ƒ limpeza da estrada que dŠ acesso ao
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cemitŽrio, estrada senhor Nestorzinho. ApŒs a entrada de um loteamento que esta
surgindo no Distrito Rancho Grande, a trechos em que a rua possui 2 metros de largura,
pois existem folhas, terras e outras sujeiras que dificultam o transito na estrada. A 3
indica‰‚o diz respeito ƒ necessidade de restabelecimento da Šgua no cemitŽrio do
Rancho Grande, fazendo a leitura na integra da justificativa que o levou a fazer o
requerimento. A rampa de acesso foi constru’da pela comunidade levando Šgua
canalizada ao local. ApŒs isso, no mandato de 2001 a 2004 foi passada a
responsabilidade para a gest‚o do ent‚o Prefeito Dr. Wilton NŽri, no mandato de 2005 a
2008 da Ex Prefeita Mirian Bruno, a manuten‰‚o foi continuada. Infelizmente na atual
administra‰‚o de 2009 atŽ a presente data, gest‚o do Prefeito David Morais n‚o se cai
uma gota de Šgua no cemitŽrio. Em 2009 eu levei pessoalmente o Prefeito David Moraes
ao local e mostrei a situa‰‚o, sendo dito pelo Chefe do Executivo que resolveria o
problema. Estamos em outubro de 2011 e nada foi feita, continua a falta da Šgua. Mesmo
dando pronto o servi‰o, a administra‰‚o n‚o Ž capaz de manter a coisa funcionando. O
pedido da comunidade Ž que antes do dia 02 de novembro seja solucionado o problema e
a Šgua seja restabelecida, possibilitando o uso pela comunidade do banheiro, para beber
Šgua ou plantar flores. Aparte solicitado pela Vereadora Eliane Nogueira do Prado disse
que no cemitŽrio n‚o tem cantoneiro, disse ainda que o subprefeito que Ž o Vaguinho
mora lŠ e nao faz nada. O descaso lŠ jŠ dura muitos anos. Vilmar da Silva disse ser
oportuna ƒ quest‚o do Subprefeito do Rancho Grande colocada pela vereadora Eliane, o
Senhor Vagner nunca, pois a m‚o na massa Ž uma figura decorativa que recebia
pagamento. O Ti‚ozinho que eu conhe‰o Ž sŒ o encarregado da prefeitura, mora aqui
mais conhece nossa realidade. Pediu que constasse em ata que iniciou a obra de
cal‰amento em uma rua de 70 metros que possui 3 nomes. Rua Antonio Nunes de
Oliveira, Rua An’bal Guimar‚es e Rua Luiz Manoel de Araˆjo, deram nome de mais a rua
de menos. Os herdeiros do terreno acham que Ž um nome, os outros acham que deve ser
outro nome. Cobro desde o inicio do meu mandato, conhe‰o o servi‰o de calceteiro
trabalhei na Šrea de constru‰‚o civil, lŠ Ž um servi‰o m’nimo e que levou 3 anos para dar
solu‰‚o. A quest‚o Ž gest‚o e vontade pol’tica. A comunidade do Rancho Grande Ž t‚o
pacifica que mesmo vendo resto de obra de outros lugares fica satisfeita. O povo n‚o
deve fica satisfeito com migalha e sim com o que tem de direito. Registrou os seus
sentimentos pela passagem do Senhor JosŽ Gon‰alves Filho. Com a palavra vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que entrou com requerimento pedindo ao Senhor
Prefeito que tome provid…ncia com rela‰‚o ƒ preven‰‚o da Dengue em nosso Munic’pio.
Bananal existe muito foco de dengue e sabemos que existem casos concretos, a doen‰a
Ž seria e mata. O nosso Sistema de Saˆde n‚o tem capacidade de lidar com um suposto
surto da dengue em Bananal. O vereador Vilmar da Silva colocou a quest‚o do cemitŽrio
do Rancho Grande e na semana passada eu estive no sepultamento da Grace que foi
realizado no cemitŽrio do alto. As condi‰•es do cemitŽrio est‚o precŠrias, tˆmulos sujos,
acabados, serŠ que Ž porque Ž um cemitŽrio de pessoas humildes. EstŠ abandonado. A
subida Ž grande e tambŽm seria interessante que se constru’sse um local para velar os
corpos lŠ. O cemitŽrio lŠ Ž municipal de pessoas carentes, diferente do cemitŽrio da Santa
Casa que Ž um cemitŽrio particular. Aparte Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves
Freitas disse que o cemitŽrio da santa casa n‚o Ž particular, mas sim da prefeitura. Antes
se vendia as sepulturas, hoje em dia n‚o sei como estŠ. Aparte Eliane Nogueira do
Prado, o cemitŽrio do alto Ž obriga‰‚o de cada fam’lia tomar conta. No cemitŽrio de baixo
ainda vende as sepulturas. Se os familiares n‚o arrumarem, limparem, e cuidarem das
sepulturas, as mesmas ser‚o mais deterioradas. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA
para a ORDEM DO DIA, da qual constou: PROJETO DE LEI Nº020 DE 01 DE AGOSTO
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DE 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Cria Cria a ratifica‰‚o
por Desempenho de Atividade Delegada, a ser paga aos Policiais Militares que exercem
atividades municipal delegada ao Estado de S‚o Paulo, por meio de convenio a ser
celebrado com o munic’pio de Bananal, e da outras providencias: PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nƒ06 DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 – Disp•e sobre a
concess‚o de T’tulo de “ CIDAD“O BANANALENSE.
Esta em discuss‚o PROJETO DE LEI Nƒ020 DE 01 DE AGOSTO DE 2011 DE AUTORIA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Cria a Gratifica‰‚o por Desempenho de
Atividade Delegada, a ser paga aos Policiais Militares que exercem atividades municipal
delegada ao Estado de S‚o Paulo, por meio de convenio a ser celebrado com o munic’pio
de Bananal, e da outras providencias. Com a palavra Vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves disse que leu o parecer jur’dico muito bem feito e fundamentado pelo
Procurador da Casa. Manifestou-se favoravelmente ao Projeto, uma vez que o mesmo
vem de encontro com a necessidade de seguran‰a em nosso munic’pio. JŠ que n‚o se
cria a guarda municipal, Ž uma forma de dar uma ajuda aos policiais que ganham t‚o mal,
e necessitam fazer “bicos” em lugares longes. Espero que Prefeitura ao assinar o
convenio cumpra com o que foi proposto no Projeto. Com a palavra Vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso disse que vota contrario ao Projeto, fazendo leitura do artigo 1€
da referida Lei. Seria incoerente de minha parte votar favorŠvel, jŠ que aconteceu
inˆmeros problemas, citando a pessoa da funcionaria Edna que era concursada e foi
exonerada porque o Prefeito alegou que n‚o havia dinheiro e necessitava fazer cortes na
folha de pagamento. Se a Prefeitura n‚o tem dinheiro porque estŠ criando uma
gratifica‰‚o para os Policiais?. Temos pessoas concursadas na guarda municipal e n‚o
foram chamadas para exercer essa fun‰‚o citando a pessoa de Samyson. O policial
ganha mal, o professor ganha mal, o mŽdico ganha mal, mas n‚o Ž evitar “bicos” que ira
solucionar o problema. Aparte vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves disse que com
os recursos das multas que policiais ser‚o pagos, e que se expressou mal ao falar que
os policiais faziam “bicos”. Continuando sua fala, a vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso disse que tem que ver salŠrio do Policial Ž o Governo do Estado e n‚o nŒs
munic’pio pequeno. Aparte vereador Vilmar da Silva citando a compara‰‚o feita pela
vereadora ‡rika sobre os baixos valores recebidos pelos policiais, professores, mŽdicos e
questionou e quem ganha salŠrio m’nimo, se enforca??. Com a palavra Vereador Vilmar
da Silva iniciou sua oratŒria citando uma frase antiga que diz: “Deus escreve certo por
linhas tortas”. Eu vejo uma problemŠtica ai, interromperam um convenio que jŠ existia n‚o
sei por qual motivo, se por ego pessoal, n‚o sei. A Policia tem seu papel na seguran‰a,
dizer que a cria‰‚o da atividade delegada e o bico v‚o resolver o problema do munic’pio e
do policial Ž histŒria para boi dormir. Existem pessoas concursadas para exercem essa
fun‰‚o, existe na atual administra‰‚o recurso prŒprio para tudo, menos para gastar com
pessoal. SŒ existe para terceiriza‰‚o e compras, mas para funcionalismo n‚o existe.
Resolver o problema do transito Ž necessidade, apenas entendo que est‚o fazendo por
linhas tortas. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que v… o Projeto
da seguinte forma, tem arrecada‰‚o, vai ser dividido, quem ai arrecadar o dinheiro? Quem
vai prestar a conta? Acho que estŠ muito vago. Policial n‚o pode trabalhar de bico, tem
que ser fora do trabalho. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por maioria Simples,
votando contra os vereadores Vilmar da Silva, ‡rika Tereza Coitinho Affonso e Eliane
Nogueira do Prado. EstŠ em discuss‚o o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ06
DE 12 DE SETEMBRO DE 2011 – Disp•e sobre a concess‚o de T’tulo de “ CIDAD“O
BANANALENSE. Com a palavra Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, disse que deu
entrada no Projeto Decreto Legislativo para o agraciado Deputado Samuel Moreira da
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Silva Junior, deixando claro que tem consci…ncia que o Prefeito Municipal trabalhou para
Deputado com apoio do vereador ‹lvaro Luiz, do senhor JosŽ Geraldo, Stelio Mendes. O
Deputado fez jus aos votos que teve, Ž o deputado que mais ajudou o munic’pio. As
coisas certas aprovo, as erradas reprovo, n‚o olho sŒ para meu umbigo. Ele n‚o Ž um
deputado para quedas, que Ž aquele que cai de 4 em 4 anos. Fez a leitura da biografia do
agraciado. Com a palavra Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves parabenizou a
vereadora ‡rika pela concess‚o do T’tulo ao agraciado. Disse que o deputado atende
todas as regi•es do vale histŒrico. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as): O vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
apresentou um requerimento solicitando a Elektro a troca de l„mpadas nas Ruas Expedito
Vani e Antonio Gervasio do nascimento pois as l„mpadas est‚o cansadas. Leu a
justificativa do pedido. Disse que apresentarŠ na prŒxima Sess‚o requerimento
solicitando novos tatames para os alunos que praticam artes marciais no samba. Dias
desse presenciei a aula e constatei que hŠ necessidade de se adquirir novos tatames.
Vou indicar ao senhor Prefeito que seja criada no munic’pio uma Brigada de Inc…ndio.
Estamos na Žpoca de muitas queimadas, tem pessoas que colocam de maldade fogo no
pasto. Em conversa com o Soldado Bombeiro Heitor, o mesmo disse que esses dias a
madeireira da Cer„mica pegou fogo e o Corpo de Bombeiros de Barra Mansa no Estado
do Rio de Janeiro foi quem veio ao munic’pio para conter o inc…ndio. Quem atende
Bananal Ž o corpo de bombeiros de Cruzeiro - SP. O Soldado Heitor colocou que os
soldados que vieram conter o inc…ndio em Bananal vieram no bom senso, mas est‚o com
medo de sofrer puni‰‚o, uma vez que pertencem a outro estado. Os soldados
aguardaram uma manifesta‰‚o da Defesa Civil do Munic’pio parar poder amenizar uma
suposta puni‰‚o que poder‚o vir a sofrer. Na Žpoca do Dr. Wilton foi iniciado isso e n‚o
foi para frente. Lembro que seria constru’da a sede ao lado da Policia Militar. Teve o caso
da Loja do God†, do supermercado do Raul e n‚o t’nhamos uma brigada de inc…ndio para
combater o fogo. O Heitor tem um Projeto e disse que jŠ entregou por 2 vezes na
Prefeitura. A Prefeitura pegou algumas pessoas de outro setor para quando acontecer
queimadas apagar o fogo, mas n‚o s‚o preparadas. Essa Brigada serŠ importante tanto
para conter queimadas como nas Žpocas de chuvas. Deixou registrado os seus
sentimentos a vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves e fam’lia pelo falecimento do
Senhor JosŽ Gon‰alves Filho. Citou ainda os tempos que trabalhou no posto de gasolina,
e tanto para lavar quanto para abastecer o carro dele era uma briga, porque ele sempre
dava uma gorjeta. Ele ia para ro‰a comprava bala, p‚o, sŒ guardamos boas lembran‰as.
Com rela‰‚o ao Projetos apresentados, cada um tem sua posi‰‚o e ponto de vista.
Esperamos que as coisas aconte‰am corretamente e n‚o nos procurem como antes
reclamando. Em conversa com o Comandante ele disse ao mesmo que deve haver uma
abordagem correta e toler„ncia em alguns casos. Citou ainda a resposta que recebeu do
requerimento feito ao D.E.R, lendo o teor da resposta. N‚o entendi a resposta e vou
reiterar o requerimento pedindo informa‰•es mais claras. Com a palavra vereador ‹lvaro
Luiz Nogueira Ramos iniciou sua fala pedindo a todos que orem pela saˆde da Vereadora
Hercilia que estŠ internada em Volta Redonda. Parabenizou os professores pelo seu dia
que serŠ comemorado no prŒximo dia 15. Citou que os professores s‚o vencedores
devido a todas as dificuldades que passam, salŠrio, condi‰•es de trabalho, alunos
rebeldes. Citou que fez 2 indica‰•es passadas ao Senhor Prefeito, uma para colocar
placas ao lado da Igreja Matriz devido ƒs rachaduras. As placas jŠ est‚o feitas e serŠ
proibido a subida de caminh•es ao lado da igreja. A segunda indica‰‚o era para
restaurar a Capela Nossa Senhora de Aparecida e jŠ estŠ sendo feito pelos funcionŠrios
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da Prefeitura. Pediu tambŽm a coloca‰‚o de quebra molas ao lado da descida da Igreja
Matriz, pedido esse feito pelo Condephaat.Agradeceu ao Prefeito pois os pedidos jŠ foram
atendidos. Com rela‰‚o ƒ Mo‰‚o de Pesar ao Senhor JosŽ Gon‰alves Filho disse que
trabalhou com o mesmo por alguns anos na Casa de Leis e que seu sobrinho quando o
via ficava muito feliz, pois sabia que iria ganhar balas. Com a palavra vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves comentou sobre as palavras do Vereador Robson do Amaral
Rodrigues sobre a cria‰‚o da Brigada de Inc…ndio, citando a audi…ncia pˆblica sobre o
Plano Diretor que foi realizado nessa casa de leis e o Soldado Bombeiro Heitor estava
Presente e citou que est‚o com medo de serem demitidos ou punidos. Disse que os
vereadores ficaram de fazer uma mo‰‚o de aplausos para os bombeiros que vieram atŽ
Bananal e prestaram o socorro. Se for o caso, poder’amos mandar um documento da
C„mara para o Governador Sergio Cabral para que o mesmo interfira nisso e nos ajude.
ParabŽns ao vereador Vilmar da Silva pela concess‚o do Titulo de Cidad‚o Bananalense
ao Senhor Tat‚o. Com rela‰‚o ao fogo no sert‚o, estŠvamos na Sess‚o Solene e alguns
moradores nos procuraram para relatar o ocorrido. Entramos em contato com o
presidente da Defesa Civil e o telefone n‚o atendia. Conseguimos falar com o TuŒ e com
o Tiaozinho e os mesmos pegaram alguns funcionŠrios da Prefeitura e foram para o local
da queimada. O corpo de Bombeiros Ž vital para o munic’pio, e se Bananal n‚o comporta,
o vale histŒrico comporta. Sobre a audi…ncia pˆblica vamos colocar no site da c„mara as
discuss•es e sugest•es da popula‰‚o. O Prefeito retirou o Projeto hoje e teremos tempo
para estudarmos melhor o tema. ParabŽns pela mo‰‚o de aplausos ao Senhor Martins
pelo evento dos motociclistas. Eu fui ƒ vereadora que fez o projeto para colocar o evento
dentro do calendŠrio municpal. ParabŽns tambŽm a Secretaria de Turismo pelo apoio e
organiza‰‚o do evento. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso,
agradeceu aos vereadores que aprovaram a concess‚o de T’tulo de Cidad‚o
Bananalense ao Deputado Samuel Moreira da Silva Junior. Parabenizou todos os
professores pelo seu dia. Quando se fala em professor falamos boas coisas. Deixo
registrado que nossos alunos est‚o sem aula de ingl…s porque o Secretario deu licen‰a
ao Professor que passou em outro concurso e deixou os alunos a merc… da sorte. Disse
ainda que recebeu denˆncia sobre a Escola do Rancho Grande que n‚o tem aula de
matemŠtica. Onde a administra‰‚o pˆblica quer chegar, nŒs vereadores temos que nos
unir, vou ligar amanh‚ para a Secretaria de Ensino de GuaratinguetŠ. Isso Ž caso de
manchete para ser colocado nas capas de jornais do pa’s. Quando o Professor estŠ em
sala de aula o Secretario n‚o responde. Professores substituindo e n‚o s‚o da cadeira.
N‚o pode acontecer esse tipo de coisa, Ž a educa‰‚o de nossos filhos que esta em jogo.
Os alunos que v‚o sem uniforme para o colŽgio, chamam a policia. Com a palavra
Vereador Vilmar da Silva, ponderou sobre o que foi dito sobre licen‰a aos professores,
concordo em partes, pois o funcionŠrio esta em busca de melhoria de crescimento, de um
futuro melhor. A quest‚o Ž de administra‰‚o, gest‚o, o responsŠvel nomeado para ocupar
a secretaria Ž que deve ter capacidade para resolver esses problemas. Se o funcionŠrio
passou em outro concurso, quem deve prever isso e solucionar esse problema Ž a
administra‰‚o. Com rela‰‚o ƒ falta de aula concordo plenamente. Existe na escola do
Rancho Grande um processo de esvaziamento, hoje tem sala de aula com 9 alunos,
sendo que desses 4 ir‚o reprovar. Esse nˆmero m’nimo de alunos ocorre devido ƒ
decis‚o do Prefeito Municipal David Moraes em cortar os alunos que moram em Pouso
Seco. Em todos os mandatos anteriores as pessoas que moravam no bairro do Pouso
Seco estudaram no Rancho Grande. Dos 9 alunos os que forem aprovados para o 8€ ano
como irŠ ficar? V‚o abrir uma sala ou v‚o mandar para bananal? Trata-se de um
processo de esvaziamento da escola do Rancho Grande e eu jŠ havia falado sobre isso
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antes. Registro a aus…ncia da vereadora Hercilia e desejou melhoras. No sŠbado dia 01
de outubro houve a entrega do t’tulo de Cidad‚o Bananalense ao senhor Sebasti‚o
Moreira ‹vila, Senhor Tat‚o, e a pessoa dele Ž t‚o singular que mesmo na festividade o
mesmo n‚o esqueceu seu lado cidad‚o, seu lado publico, o que n‚o Ž surpresa, pois
como todos sabem foi subprefeito do Distrito sem receber um centavo. Seu filho Nilton ao
ler os agradecimentos do homenageado, citou o desejo do pai para que fosse constru’da
a Capela MortuŠria no Distrito do Rancho Grande. A festa de Sant’ana Ž importante, mas
foi gasto 39 mil reais, e com esse dinheiro daria de sobra para realizar a constru‰‚o da
citada Capela. Com rela‰‚o ao Plano Diretor Ž de vital import„ncia para o crescimento da
cidade mas tenho visto a falta de interesse da administra‰‚o pˆblica, pois n‚o mandam
nenhum representante. ParabŽns a vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso pela
concess‚o de T’tulo de Cidad‚o Bananalense ao Deputado Samuel Moreira da Silva
Junior. Com rela‰‚o ao Projeto de Lei do Plano de Carreiro do MagistŽrio, o meu ponto de
vista serŠ sempre do lado da categoria, n‚o aceito imposi‰‚o de cima. Disse que foi
relatado por um profissional da Šrea de odontologia as condi‰•es inadequadas para o
atendimento de dentistas em nosso munic’pio. Existem R$200.000.00(duzentos mil reais)
de verba no PSF que eu consegui atravŽs de emenda do Deputado Ricardo Berzoini. Por
menos de R$10.000.00(dez mil reais) se faz um consultŒrio odontolŒgico novo para
melhorar as condi‰•es de trabalho dos profissionais da Šrea e melhorar o atendimento da
popula‰‚o. Encerrando sua fala citou o que vem acontecendo com os partidos, antes era
dan‰a das cadeiras agora Ž dan‰a dos partidos. Cada cidad‚o deve se interar sobre a
reforma pol’tica, o partido Ž coisa seria e deve haver dialogo entendimento. Inˆmeros
partidos t…m Žtica outros n‚o, e o meu partido o PT tem respeito, n‚o hŠ decis•es de
cima interferindo na pol’tica. 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 20 (vinte) 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, 06 de outubro 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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