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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 16/2011
ATA DA 16• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2011 Vinte
dias de outubro de 2011 (20/10/2011), 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 Sexta 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: PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nƒ 007 DE 29 DE AGOSTO 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO – Altera as al‡neas “a “ e “b” do inciso IV e Inciso VI do Artigo 516 e as al‡neas
“a” e “b” do Inciso V do Artigo 519 da Lei Municipal nƒ150 de 27 de julho de 2001;
PROJETO DE LEI Nƒ025 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO” Denomina o Centro de Fisioterapia e Ambulatorial”; PROJETO DE LEI Nƒ 026
DE 14 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO- Altera o
artigo 4ƒ da Lei Municipal nƒ089 de 05/11/1999; VEREADOR ROBSON DO AMARAL

RODRIGUES: Requerimento n.€ 192/11= solicita da NEXTEL TELECOMUNICA••ES, a
possibilidade de se implantar no munic‘pio de Bananal, uma torre de sistema Nextel de
Telecomunica‰’es; Requerimento n.€ 193/11= solicita da ELEKTRO, or‰amento para a
execu‰‚o de obra de extens‚o de rede elŽtrica com luminŠria na rua Arnaldo de Souza,
no bairro Laranjeiras; Indica‰‚o n.€ 197/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
coloca‰‚o de bebedouro na ‹rea de Lazer Ivani Barbosa; Indica‰‚o n.€ 198/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de uma quadra de esporte no bairro
Laranjeiras; Indica‰‚o n.€ 199/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de
uma pequena escadaria ligando a rua Recanto Feliz ƒ rua Projetada, e ainda a constru‰‚o
de um novo acesso ligando a rua Recanto Feliz ƒ rua Projetada; Indica‰‚o n.€ 200/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma do madeiramento e telhado no setor de
transporte, localizado no popular “Barrac‚o”, na rua Pres. Washington Luiz (rua do Fogo);
VEREADORA LŠCIA HELENA NADER GON‹ALVES: Requerimento n.€ 194/11=
solicita da SABESP, provid…ncias urgentes quanto ao mal cheiro provocado pela Esta‰‚o
de Tratamento de Esgoto (Quadrad‚o) no bairro Cer„mica; Requerimento n.€ 195/11=
solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual, Dr. Luis Carlos Gondim Teixeira, “Emenda
Parlamentar” no valor de R$300.000,00, para reforma da E.M.E.F. "PROF.• ZEN–BIA P.
FERREIRA"; Requerimento n.€ 196/11= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual, Dr. Luis
Carlos Gondim Teixeira, “Emenda Parlamentar” no valor de R$150.000,00, para compra
de 01 (um) ve‘culo micro†nibus a fim de atender a ONG Centro Social Azzurra;
Requerimento n.€ 197/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do laudo tŽcnico
realizado na E.M.E.F. "PROF.• ZEN–BIA P. FERREIRA", pelo Eng. Alfredo;
Requerimento n.€ 198/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do conv…nio
firmado entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a ETEC Prof. Santana de Castro –
Centro P. Souza; Requerimento n.€ 199/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰’es quanto ao Grupo de Assist…ncia ƒ Saˆde e Educa‰‚o – GASE;
Requerimento n.€ 200/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para junto a telef†nica,
realizar estudos visando a possibilidade de se transformar em “subterr„neas” as
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instala‰’es telef†nicas aŽreas do Centro HistŒrico de Bananal; Mo‰‚o n.€ 098/11= de
aplausos, a “Mais Estilo Organiza‰’es”, pela realiza‰‚o do evento “Miss e Mister BananalSP”, no dia 14/10/11, no Hotel Faz. 3 Barras; Mo‰‚o n.€ 099/11= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria AmŽlia Abreu CampanŠrio; Mo‰‚o n.€ 100/11= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Patr‘cia Calderaro Nogueira Leite; Mo‰‚o n.€ 101/11= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Maria do Carmo Sciotta Caputo; Indica‰‚o n.€ 196/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‰‚o de “lixeirinhas” nos postes localizados em nossa
cidade, especialmente no Centro HistŒrico; VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 201/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es sobre o
transporte escolar pago atravŽs da Secretaria Municipal de Educa‰‚o, conforme
especifica no teor do Requerimento; Mo‰‚o n.€ 097/11= de aplausos, a Sra. Regina CŽlia
Elias de Souza e a toda comunidade, pela realiza‰‚o da festa das crian‰as em Rancho
Grande no dia 12 de outubro de 2011; Indica‰‚o n.€ 201/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a aquisi‰‚o urgente de bolas de futsal, basquetebol, voleibol e handebol para a
E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA", no distrito de R. Grande; Indica‰‚o n.€ 202/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de pintura da quadra da E.M.E.I.E.F.
"JOAQUIM F. DE PAULA", no distrito de R. Grande; Indica‰‚o n.€ 203/11= reitera do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pretŽrita (Indica‰‚o n.€ 055/2009) datada em
05/03/09, que solicita constru‰‚o de uma Capela MortuŠria em R. Grande; Indica‰‚o n.€
204/11= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pretŽrita (Indica‰‚o n.€
062/2009) datada em 05/03/09, que solicita cal‰amento no final da Pra‰a Alvino JosŽ de
Lima (em frente as resid…ncias dos Srs. Jo‚o Marques Pereira e Paulo Cesar do
Nascimento); VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ: Requerimento n.€
202/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia do “Memorial Descritivo” da obra
de recupera‰‚o das ruas do Centro HistŒrico de Bananal; VEREADORA ÉRIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 203/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia
de todo processo licitatŒrio, que definiu como vencedora a Empresa LaŽrcio Nogueira S
ME, para a aquisi‰‚o de uniformes; Requerimento n.€ 204/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰’es quanto ao pagamento dos uniformes para os alunos da
rede municipal de ensino; Requerimento n.€ 205/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, rela‰‚o nominal das pessoas com emprego de provimento em comiss‚o e as
com fun‰‚o de confian‰a; Requerimento n.€ 206/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰’es quanto a constru‰‚o de novas casas populares em Bananal;
Requerimento n.€ 207/11= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pretŽrita
(Requerimento n.€ 156/11), datada em 01/09/11, que solicita a extra‰‚o de cŒpias de
todos os contratos de loca‰‚o de imŒveis firmados pela Prefeitura Municipal de Bananal,
entre janeiro de 2009 ƒ agosto de 2011, com os respectivos recibos de pagamento;
Requerimento n.€ 208/11= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pretŽrita
(Requerimento n.€ 159/11) datada em 01/09/11, que solicita cŒpia do processo licitatŒrio,
o qual teve como vencedora a empresa de seguran‰a “Atitude Servi‰os e
Empreendimentos Ltda.”; Requerimento n.€ 209/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰’es sobre os procedimentos licitatŒrios realizados no ano de 2011,
conforme especifica no teor do Requerimento; Requerimento n.€ 210/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es sobre o efetivo funcionamento administrativo
das Secretarias Municipais; Requerimento n.€ 211/11= solicita da CETESB, informa‰’es
quanto a legalidade de uso do “lix‚o” em Bananal - SP; Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: Vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves refor‰ou o teor de seus
requerimentos. Iniciou sua fala sobre o requerimento que fez ao Deputado Estadual Dr.
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Luis Carlos Gondim Teixeira para libera‰‚o de Emenda no valor de
R$300.000.00(trezentos mil reais) para reforma da EMEIEF ZenŒbia de Paula Ferreira. A
inten‰‚o ao pedir a emenda era a de adquirir um aparelho de Raio X, mas devido hŠ
problemas na ZenŒbia resolvi priorizar esse problema. Solicitou outra emenda no valor de
R$150.000.00(cento e cinq•enta mil reais) para aquisi‰‚o de um Micro†nibus para o
Centro Social Azurra. O Azurra faz um belo trabalho na cidade, alŽm de atender mais de
120 crian‰as, tambŽm passou a trabalhar com futebol feminino. Disse que na presente
data esteve na Escola ZenŒbia de Paula Ferreira devido a denˆncias feitas por algumas
m‚es com rela‰‚o ƒs condi‰’es do prŽdio onde funciona a escola. Informou que antes de
se dirigir a escola, foi atŽ a Prefeitura Municipal para poder pedir que fosse acompanhada
por alguma responsŠvel do poder executivo. Continuo dizendo que ao chegar ao local,
constatou que existem rachaduras no prŽdio. Trata-se de um prŽdio que possui muitos
anos e sendo assim, o risco Ž grande. Relatou que soube de pessoas que trabalham na
escola que o Engenheiro da Prefeitura esteve lŠ na parte da manh‚ analisando a
situa‰‚o. Ressaltou a necessidade de obten‰‚o do laudo elaborado pelo Engenheiro do
Poder Executivo para que possa se resguardar de um poss‘vel problema. Teceu
comentŠrios sobre o pedido feito ƒ Sabesp. Disse que esse requerimento reitera pedido
pretŽrito. Trata-se de um pedido de extrema urg…ncia, uma vez que o mau cheiro do local
conhecido como “quadrad‚o” Ž insuportŠvel. Disse ainda que em resposta a um dos
requerimentos feitos ƒ Empresa disse que tomaria provid…ncias. Informou ainda que
presenciou algumas vezes um caminh‚o que derrama esgoto na localidade, e que se
nada for feito irŠ encaminhar o pedido ao MinistŽrio Pˆblico. Continuando sua fala sobre
os requerimentos que fez, a vereadora enfatizou o pedido de envio do convenio que o
Munic‘pio fez com a ETEC que foi aprovado pela C„mara em 2009. Teceu comentŠrios
sobre a “ONG GASE”, salientando que soube estŠ fazendo parte da saˆde municipal.
Relatou que em uma reuni‚o realizada na cidade de Areias com o Tribunal de Contas
foram feitas vŠrias perguntas pela Advogada do Poder Executivo sobre a possibilidade de
Terceiriza‰‚o da Saˆde Municipal, sendo deixado bem claro pelo funcionŠrio do Tribunal
de Consta do Estado de S‚o Paulo que Bananal n‚o poderia fazer terceiriza‰‚o. Fez a
leitura do teor dos pedidos feitos no requerimento. Finalizou sua fala discorrendo sobre o
pedido feito ƒ Empresa Telef†nica e a Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de
colocŠ-los de forma subterr„nea. Finalizou dizendo que esse Projeto deve ficar em 1
milh‚o de reais, mas para quem vai gastar R$650.000.00(seiscentos e cinq•enta mil
reais) para tirar e colocar paralelos n‚o Ž nada de absurdo. Com a palavra vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso fez leitura dos requerimentos de sua autoria. Sobre o
requerimento que fez sobre o pedido de envio de todas as Licita‰’es realizadas pelo
Poder Executivo, argumentou que o pedido se dŠ no intuito de fiscalizar o que Ž uma das
principais fun‰’es do Vereador. Passou a comentar sobre o requerimento que fez
reiterando o pedido feito no requerimento 159/11 sobre o envio da cŒpia do processo
licitatŒrio vencido pela Empresa Atitude Servi‰os e Empreendimentos Ltda. Reiterou
tambŽm o pedido feito no requerimento 156/11 sobre a solicita‰‚o de extra‰‚o de cŒpias
de todos os Contratos de Loca‰‚o de ImŒveis firmados pela Prefeitura Municipal, vigentes
ou jŠ vencidos, no per‘odo compreendido entre 1€ de janeiro de 2009 e 31 de agosto de
2011, acompanhados das cŒpias dos respectivos recibos emitidos pelos locadores ou dos
eventuais comprovantes de depŒsitos em conta bancŠria em favor dos mesmos, tendo
como raz‚o de pedir o poder de fiscaliza‰‚o dos representantes do Poder Legislativo,
alŽm de poder examinar o pedido de desocupa‰‚o do ImŒvel onde estŠ instalada a sede
da C„mara Municipal de Bananal. Passou a discorrer sobre o requerimento que fez
pedindo informa‰’es sobre a constru‰‚o de novas casas populares em Bananal. Relatou
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que soube atravŽs de alguns populares que seriam constru‘das novas casas populares no
munic‘pio e gostaria de ter essa resposta do executivo. Informou ainda que o CDHU estŠ
com um Projeto Ande em dia com seu condom‘nio, projeto que visa regularizar a situa‰‚o
das pessoas que est‚o em atraso. Disse ainda que o Governador do Estado jŠ enviou
para a AssemblŽia Legislativa um projeto onde autoriza o mutuŠrio a vender suas casas
somente apŒs 10 anos. Ressaltou que o aluguel das casas populares Ž crime. Com
rela‰‚o ao requerimento que fez sobre o nˆmero de pessoas que ocupam Cargo com
Provimento em Comiss‚o, citou que as contas do Prefeito Municipal de Bananal Davi
Moraes no exerc‘cio de 2009 teve parecer desfavorŠvel, chegando o gasto com pessoal a
atingir o ‘ndice de 64%. Passou a comentar o requerimento que fez sobre a aquisi‰‚o de
uniformes pela Prefeitura Municipal. Solicitou do Poder Executivo a resposta sobre qual
foi ƒ empresa que venceu a licita‰‚o, qual o valor gasto com a aquisi‰‚o dos uniformes, e
com qual recurso foi pago. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva iniciou sua oratŒria
refor‰ando o teor de seus requerimentos, fazendo a leitura de todos os itens que visa
obter resposta do Poder Executivo. O presente requerimento visa ƒ obten‰‚o de
respostas sobre o transporte Escolar pago pela Secretaria de Educa‰‚o Municipal. O
vereador solicita do Poder Executivo a rela‰‚o de todos os ve‘culos que est‚o a Servi‰o
da Prefeitura, com as placas, nˆmero de chassis ou renavam, ano de fabrica‰‚o e o nome
dos donos. Solicita tambŽm cŒpia de todos os processos LicitatŒrios para as linhas que
s‚o percorridas pelos ve‘culos. Pediu ainda a rela‰‚o nominal dos motoristas que dirigem
cada veiculo, o percurso de cada linha e a cŒpia da planilha mensal expedida pelas
escolas para pagamento no ano de 2011. Indagou ainda se em todos os ve‘culos existem
cintos de seguran‰a individual e os valores pagos m…s a m…s a cada proprietŠrio. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues refor‰ou o teor de seus requerimentos. O
primeiro requerimento que fez, diz respeito ƒ coloca‰‚o de uma torre de transmiss‚o da
Empresa Nextel, fazendo a leitura das justificativas. Citou que alguma coisa de errado
estŠ acontecendo com seus requerimentos, uma vez que envia e n‚o obtŽm resposta.
Disse que irŠ passar a acompanhar mais de perto esse tramite. Citou que havia feito
requerimentos para as Empresas OI e Tim sobre a possibilidade de coloca‰‚o de torre
receptadora de sinais e n‚o recebeu resposta. Aparte solicitado pela vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves, disse ao vereador Robson que na outra legislatura houve um
pedido a empresa e tambŽm n‚o obteve resposta. Salientou que a Prefeitura seria o
Œrg‚o correto para informa-lo. Continuando o vereador Robson enfatizou a necessidade
da coloca‰‚o da Torre de Nextel devido ao nˆmero elevado de turistas que freq•entam a
cidade e possuem o sistema. Disse que com o sistema Nextel voc… consegue falar atŽ
nos Estados Unidos. Com rela‰‚o aos outro requerimento que fez, fundamenta a
necessidade de extens‚o da rede elŽtrica com luminŠrias para a Rua Arnaldo de Souza
no bairro laranjeiras. N‚o Ž porque foi rejeitado o Projeto que institui a “CIP” que a Elektro
vai deixar de investir no munic‘pio. Salienta que se a Prefeitura possui dinheiro para
aquisi‰‚o de novos ve‘culos e por essa raz‚o tambŽm haveria dinheiro para realiza‰‚o da
obra de extens‚o da Rede de Energia ElŽtrica na citada rua. Com o valor exato da obra
voc… tem como saber se hŠ dinheiro na Prefeitura ou n‚o para a realiza‰‚o do servi‰o.
Citou que n‚o sŒ a Rua Arnaldo de Souza precisa de energia elŽtrica, mas tambŽm as
Ruas do Bairro das Formigas e lŠ no Chico Leme no bairro do Turvo. Quando da vota‰‚o
dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade N‚o havendo
quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para a discuss‚o das mo‰’es apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase.
Quando da discuss‚o das mo‰’es apresentados e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: A Vereadora Lˆcia Helena Nader
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Gon‰alves fez a leitura das mo‰’es de Pesar para as fam‘lias da Senhora Maria do
Carmo Caputo, Senhora Maria AmŽlia Abreu CampanŠrio e da Senhora Patr‘cia
Calderaro Nogueira Leite filha da Cida que Ž tesoureira da Universidade de Barra Mansa.
Teceu comentŠrios sobre a mo‰‚o de aplausos que fez a empresa Mais estilo
Organiza‰’es pele evento ocorrido no dia 14 de outubro para a escolha da “Miss e Mister”
Bananal. Estendeu os cumprimentos a Senhorita Sabrina e Senhorita Tatiana pela
dedica‰‚o e pelo excelente trabalho realizado. 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 Robson do Amaral Rodrigues
solicitou e fez uso das palavras iniciando sua oratŒria citando as indica‰’es que prop†s
na presente Sess‚o OrdinŠria. Com rela‰‚o ƒ indica‰‚o que fez sugerindo a troca do
madeiramento e telhado do setor de transporte, o popular “Barrac‚o” da Prefeitura, aduziu
que jŠ havia feito um requerimento sobre o assunto na gest‚o do Ex Prefeita Mirian
Bruno. A situa‰‚o do “Barrac‚o” Ž absurda, estŠ um perigo, colocando em risco os
funcionŠrios que lŠ trabalham, devido ao per‘odo chuvoso que se aproxima. Indicou ainda
ao Senhor Prefeito a constru‰‚o de uma escadaria entre o Recanto Feliz e a Rua
Projetada. Existe um cŒrrego na localidade e a constru‰‚o da escadaria seria de vital
import„ncia. Esse pedido vem sido feito desde 2006, sendo reiterado diversas vezes.
Indicou a coloca‰‚o de bebedouros na Šrea de Lazer “Ivani Barbosa”, argumentando que
a referida Šrea Ž muito freq•entada, pois existem 3 quadras, sendo uma de areia e 2 de
cimento. Devido ao forte calor, jŠ presenciou crian‰as pedindo Šgua na casa das pessoas
que moram perto das quadras. Esse meu pedido foi feito anteriormente nas outras
gest’es. Citou a indica‰‚o que fez da necessidade de constru‰‚o de uma quadra de
esportes para atender o bairro das Laranjeiras. Fez uma breve leitura sobre as
justificativas do pedido. Citou ainda que o bairro n‚o possui muitos lugares para
constru‰‚o da quadra, mas que se a Prefeitura mostrar o Projeto para os proprietŠrios das
Šreas existentes poderia tentar convence-l†s a negociar a venda dos terrenos. Ressaltou
que a atual administra‰‚o busca melhorar, o Prefeito tem a pretens‚o de fazer diversas
obras no munic‘pio. Recentemente aconteceu a reuni‚o do Plano Diretor nessa Casa de
Leis onde os tŽcnicos no assunto deram suas opini’es sobre o que deveria ser mudado
no referido Projeto de Lei. A cidade hoje vive um transtorno nas ruas, mas o objetivo Ž o
de melhorias para o munic‘pio. Citou ainda que ƒ Žpoca que foi vereador na gest‚o da ex
– Prefeita Mirian Bruno mesmo sendo oposi‰‚o buscava o melhor para a cidade. Disse
que se a administra‰‚o anterior conseguiu realizar obras, o mesmo dava apoio visando ƒ
melhoria do munic‘pio. Citou as obras feitas pela ex-prefeita como o cal‰amento na Rua
prŒxima ƒ rodoviŠria, o cal‰amento do bairro da Formigas. Qual seria o motivo para levar
o cal‰amento lŠ depois das formigas? Parabenizou a ex-prefeita pela realiza‰‚o da obra.
A realiza‰‚o de obras no munic‘pio gera investimentos, traz empregos e faz a economia
circular. Os proprietŠrios de ve‘culos sabem muito bem como dŒi no bolso, acabar de
arrumar o carro e devido aos paralelos desnivelados existentes em pouco tempo ter que
mandŠ-los novamente para o conserto. N‚o sou contra os companheiros quando enviam
requerimentos, mas sim sobre a cobran‰a nas obras realizadas. Tomou conhecimento de
que hŠ previs‚o de realiza‰‚o de obra no Sert‚o da Bocaina, sendo do 0 ao km 6 obras
de melhoria, do km 6 ao km12 recapiamento, do km 12 ao km21 melhorias e do km 21 ao
km 35 pereniza‰‚o, investimento previsto de 37 milh’es. Disse tambŽm que a cidade
recebeu a visita do MinistŽrio do Trabalho na segunda feira e na ter‰a feira os
funcionŠrios jŠ estavam com uniforme e com os equipamentos de prote‰‚o individual. O
uniforme jŠ estava pronto e seria entregue aos funcionŠrios. A recomenda‰‚o jŠ havia
sido feita ao Prefeito, todavia, isso requer tempo, licita‰‚o. O problema Ž que ano que
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vem Ž ano eleitoral. Disse que busca sempre o melhor para o Munic‘pio. Continuou
dizendo que o Prefeito firmou um conv…nio com a Escola TŽcnica Paulo Souza para
realiza‰‚o de cursos tŽcnicos em administra‰‚o, sendo 40 bolsas, “custo zero” em 2012.
AcontecerŠ um vestibulinho. Finalizou dizendo que na Žpoca da ex Prefeita Mirian e do ex
Prefeito Dr.Wilton Nery o munic‘pio possu‘a cursos tŽcnicos nas Šreas de enfermagem,
contabilidade, informŠtica. Com a palavra Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
disse que as obras da ex Prefeita Mirian jŠ visava expans‚o do munic‘pio. Com rela‰‚o ƒs
obras do Prefeito eu n‚o tenho nada contra, o problema Ž gastar
R$650.000.00(seiscentos e cinq•enta mil reais) para tirar e colocar os mesmos paralelos,
sendo que a Sabesp vai abrir para colocar esgoto e n‚o hŠ nenhum acordo nesse
sentido. Deixou claro que por ser uma cidade tombada Ž obrigatŒria a outorga pela
“Condephaat”, e que a referida autoriza‰‚o existe desde 20 de setembro de 2011 e a obra
continua parada. O que aconteceu que mesmo com autoriza‰‚o a obra parou? N‚o houve
presta‰‚o de contas? Ou o dinheiro n‚o chegou?. Para comprovar o que disse, fez leitura
de um oficio que recebeu da Senhora Marilia do “Condephhat” alertando ao senhor
Prefeito sobre a necessidade de outorga conforme Decreto Estadual de n€ 13.426/79. N‚o
deveria ter ocorrido a licita‰‚o sem a outorga do Œrg‚o responsŠvel, houve muita
“correria”. Continuou sua fala aduzindo que sempre lutou pelo turismo do Munic‘pio,
citando ƒ Žpoca em que foi Secretaria de Turismo e trabalhava das 8h00min Šs 22h00min
horas. Que trabalhou por 30 anos e aposentou com o salŠrio de R$700,00(setecentos
reais). Foi eleita para trabalhar para o povo e n‚o para dizer amŽm para tudo, jŠ dizia o
ditado “ quem diz amŽm para tudo Ž burro”. Ressaltou que o Plano Diretor foi retirado
devido a um pedido nosso, Ž um Projeto importante e precisa de cuidado para votar. O
Plano Diretor Ž essencial para o Governo independente de quem seja o Prefeito.
Agradeceu o Presidente por estar ƒ frente desse Projeto, e informou que entrou em
contato com o Dr. Celso BadarŒ analista responsŠvel pelas Furnas, pedindo a
colabora‰‚o do Œrg‚o, alŽm de solicitar ao Governador do Estado Dr. Geraldo Alckmin
que transforme em Estrada Parque a Serra da Bocaina. Com rela‰‚o ƒ situa‰‚o da
“Pharmacia Popular” pe‰o a todos os vereadores que possuem contato com Deputados
Estaduais ou com o prŒprio Governo do Estado para que possam intervir por esse
patrim†nio histŒrico que o munic‘pio possui. Disse que em 2006 fez um requerimento para
a Funda‰‚o Roberto Marinho visando buscar ajuda, e nada conseguiu. ‡ triste ver a
situa‰‚o desse monumento histŒrico. Entende a situa‰‚o do proprietŠrio “Beto” que jŠ
buscou ajuda de todos os Œrg‚os. Passou a tecer comentŠrios sobre a necessidade de
Embutir os fios existentes no Centro HistŒrico do Munic‘pio. O ideal seria a coloca‰‚o dos
fios de forma subterr„nea o que tornaria a cidade muito mais bonita. Disse ainda que na
cidade de S‚o Luiz do Paraitinga estŠ acontecendo exatamente isso. Citou tambŽm que
esteve na Escola ZenŒbia de Paula Ferreira e em reuni‚o com o SecretŠrio o mesmo lhe
disse que o muro do colŽgio seria feito. As respostas sobre nossos requerimentos nos
causas preocupar‚o. As contas pˆblicas s‚o abertas aos cidad‚os. Com a palavra
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso iniciou sua fala fazendo leitura de um panfleto
informativo emitido pela Prefeitura sobre a readequa‰‚o do tr„nsito e a aquisi‰‚o de 21
novos ve‘culos. O funcionŠrio Rafael entrou em contato comigo e me informou que
algumas pessoas me esperavam e que se tratava de assunto urgente. Ao chegar ƒ Casa
de Leis encontrei com as pessoas que me esperavam e para minha surpresa fui
informada pela pessoa de Dona Ana que n‚o poderia comparecer a consulta que eu
havia conseguido no Hospital Perola Bayton em SP devido ƒ falta de transporte, uma vez
que a Prefeitura Municipal desmarcou a viagem que levaria a Senhora Ana ao hospital.
Ela ficou 2 meses indo atŽ a Unidade Mista de Saˆde e teve a confirma‰‚o da viagem,
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todavia, na data de ontem ƒs 16h00min ficou sabendo que a viagem n‚o iria acontecer.
Ato continuo, se dirigiu atŽ o setor da Saˆde e em conversa com a funcionŠria Aninha, a
mesma disse que o SecretŠrio de Saˆde mandou suspender todas as viagens para s‚o
Paulo. Entrou em contato com o SecretŠrio “TuŒ” e o mesmo disse que poderia utilizar o
carro da C„mara, sendo respondido que o veiculo oficial n‚o Ž para essa finalidade. N‚o
existem carros para levar as pessoas quando precisam, mas no dia 07 de setembro a
Administra‰‚o Municipal desfilou com os novos ve‘culos. Aparte vereadora Lˆcia Helena
Nader Gon‰alves disse que n‚o existe transporte para algumas pessoas, mas para outras
existem. A vereadora ‡rika citou a indica‰‚o feita pelo vereador Robson do Amaral
Rodrigues sobre a constru‰‚o de escadaria no Recanto Feliz, pois lŠ existe um problema
sŽrio. Continuou dizendo que a Prefeitura deveria retirar as pessoas daquela localidade
por se tratar de uma Šrea de risco, e que esse ano ocorrerŠ muitas chuvas. No que diz
respeito ƒ constru‰‚o de uma Šrea de lazer no condom‘nio Ž inviŠvel, uma vez que se
trata de propriedade particular e por isso n‚o pode se fazer obra pˆblica. Sobre a
indica‰‚o do Vereador Robson para coloca‰‚o de bebedouros na Šrea de Lazer “Ivani
Barbosa”, foi uma de suas primeiras indica‰’es nessa Casa de Leis. Foi deixado bem
claro pelo Dr. Helvio que o munic‘pio sŒ tem para onde crescer no bairro das Formigas e
em outro local. Ato continuo passou a tecer comentŠrios sobre a Gase. Disse que tomou
conhecimento de sua exist…ncia atravŽs de um cartaz afixado na Unidade Mista de
Saˆde. Citou tambŽm que os funcionŠrios jŠ receberam por tal ONG. Em uma reuni‚o
que aconteceu na cidade de Areais com os funcionŠrios do Tribunal de Consta do Estado
de S‚o Paulo, a advogada da Prefeitura questionou por vŠrias vezes sobre a
possibilidade de terceiriza‰‚o da saˆde no munic‘pio de Bananal, sendo dito pelo
representante do TCE/SP que tal pratica n‚o seria poss‘vel. Disse que entrou em contato
com o Tribunal de Contas e falou com a pessoa de Janete sobre tal situa‰‚o e a mesma
disse que tem que ter cuidado para n‚o acontecer da mesma forma que ocorreu com o
Centro ComunitŠrio. As ONGS s‚o usadas para burlar o dinheiro pˆblico. Disse que Ž
dever do vereador cobrar e fiscalizar para que n‚o aconte‰a como aconteceu com o
Centro ComunitŠrio e a culpa ser jogada nos vereadores. Voltando ao tema “Pharmacia
Popular”, disse que vai a S‚o Paulo falar com o Rodrigo Garcia, aproveitando e levando
os vereadores mirins para conhecer a AssemblŽia Legislativa do Estado de S‚o Paulo.
Continuou dizendo que o Senhor Roberto Cardim enviou ao Presidente da Funda‰‚o
Roberto Marinho informa‰’es sobre o que vem acontecendo com o principal ponto
tur‘stico da cidade. Concorda com a idŽia de embutir os fios da cidade, ficando mais
bonita a cidade. Com rela‰‚o ƒ obra realizada pela Empresa Elektro disse que houve
muita reclama‰‚o, citando a pessoa do senhor Silvio que lhe relatou que quando liga um
computador ƒ luz cai. No que diz respeito ao que vem acontecendo no ColŽgio ZenŒbia
Ferreira de Paula, foi procurada pela Senhora Dalva e pelo Senhor Roberto que relataram
que os alunos est‚o desesperados com a situa‰‚o. Disse que colŽgio ZenŒbia estŠ
abandonado. Citou que hŠ Žpoca do ex prefeito Dr.Wilton a Escola ZenŒbia foi
considerada a “menina dos olhos do Prefeito” sendo feito muito por esse colŽgio. Verbas
existem, tem o Fundeb, o que tem que acontecer Ž gastar nos locais corretos. Com
rela‰‚o ƒ aquisi‰‚o dos uniformes para os funcionŠrios da limpeza, foi denˆncia minha
sobre a falta do uso dos equipamentos. Em conversa com o representante do MinistŽrio
do trabalho, o mesmo relatou sua preocupa‰‚o com o lix‚o de Bananal que n‚o vem
cumprindo as normas estabelecidas. Citou que em reuni‚o ocorrida no ano de 2008 com
a ex-prefeita Mirian Bruno foram detectados 2 grandes problemas no munic‘pio, o lix‚o e
o Centro ComunitŠrio, pois a CETESB havia proibido o despejo de lixo naquele local.
Enfatizou que na visita “in loco” que fez analisando o laudo tŽcnico do Engenheiro Amado,
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o mesmo concluiu que os funcionŠrios t…m direito ao recebimento do adicional de
insalubridade. Com a palavra Vereadora Eliane Nogueira do Prado iniciou agradecendo
ao Senhor Prefeito Municipal por ter atendido seus pedidos. Agradeceu tambŽm pela
aquisi‰‚o dos uniformes dos garis. Disse que a bota e os outros equipamentos est‚o
sendo providenciados. Agradeceu tambŽm aos funcionŠrios da Plenaplan pela bel‘ssima
obra realizada na Boa Esperan‰a. Sobre o que foi dito pelo vereador Robson sobre a falta
de resposta dos seus requerimentos, disse que hŠ 3 meses enviou um pedido ao
Governador do Estado e ao Deputado Carlinhos Almeida pedindo uma verba no valor de
R$150.000.00(cento e cinq•enta mil reais) e n‚o e n‚o obteve resposta. Pediu que a os
funcionŠrios da C„mara solucionassem o problema. Aparte solicitado pela vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que a aquisi‰‚o de equipamentos pela Prefeitura se
deu devido ƒ press‚o do MinistŽrio do Trabalho e n‚o por livre e espont„nea vontade. Na
prŒxima Sess‚o vou entrar com requerimento pedindo os gastos na aquisi‰‚o dos
uniformes. Continuando sua oratŒria, a vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que as
obras sŒ come‰am a acontecer a partir do 3 ano de gest‚o, pois nos 2 primeiros anos a
administra‰‚o fica “correndo” atrŠs de verbas. Citou que desde 2009 corre atrŠs de
verbas para o Recanto Verde e que agora o mesmo foi inclu‘do no Programa” Cidade
Legal”. Com a palavra Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva disse que fez alguns
requerimentos para o Prefeito Municipal e em suas respostas o mesmo fundamenta a sua
negativa em responder no art.56,—1 da Lei Org„nica. Com rela‰‚o ao requerimento que
fez sobre a compra de pneus, o objetivo era apenas o de esclarecer o que estava
acontecendo, uma vez que os comentŠrios que correm pela cidade s‚o os piores
poss‘veis. Visava obter informa‰’es sobre a compra, o valor, a nota fiscal, quantidade,
forma de pagamento, a licita‰‚o na compra dos pneus pelo Poder Executivo. Entende que
se estivesse tudo certo teria obtido resposta do Poder Executivo, se est‚o escondendo os
documentos Ž porque alguma coisa tem. Citou artigos do Regimento Interno e da Lei
Org„nica que possibilitam ao Poder Legislativo afastar o Prefeito Municipal por n‚o
responder os requerimentos. Aparte solicitado pelo vereador Vilmar da Silva usou como
exemplo o que aconteceu com o Prefeito de Lorena que foi afastado do cargo por n‚o
responder os requerimentos do Poder Legislativo. Dando continuidade o vereador Ant†nio
Carlos Ramos disse que passarŠ o problema para o Departamento Jur‘dico e tem certeza
se tiver que ser levado a plenŠrio todos os vereadores ir‚o votar pelo afastamento do
Chefe do Poder Executivo. Com rela‰‚o ao que foi dito pelo vereador Robson do Amaral
Rodrigues sobre as obras, concorda que o munic‘pio estŠ recebendo bastante dinheiro,
mas Ž preciso terminar as obras iniciadas. O cal‰amento da Rua do ZenŒbia estŠ um
caos, tudo parado, quebrado e o Prefeito n‚o toma nenhuma atitude. Entende que se a
Empresa que estava realizando o servi‰o foi embora, o certo Ž passar o problema para o
departamento Jur‘dico da Prefeitura para que a mesma tome as medidas cab‘veis. Na
obra do morro do JalŽm quando foi feito ƒ assinatura, ocorreu um coquetel, lŠ o Prefeito
disse que era um sonho de 50 anos e que nessa Administra‰‚o seria realizada. Na
opini‚o do vereador o correto seria o Prefeito fazer uma nova reuni‚o e explicar para
popula‰‚o o porqu… da paralisa‰‚o das obras, se foi falta de dinheiro, ou porque a
Prefeitura n‚o pagou a empresa? O Prefeito n‚o serve nem para se defender com o povo,
tem que ir lŠ e explicar, na hora de fazer coquetel ele n‚o foi?. As obras necessitam de
come‰o e fim. A Pra‰a Rubi‚o Junior tambŽm estŠ parada. Parabenizou a Empresa
Plenaplan por ter realizado de forma brilhante a obra da Rua Boa Esperan‰a. Essa firma,
a do ClŠudio das 3 Barras, do ZŽ Boneco, s‚o todas firmas sŽrias e competentes. Com a
palavra Vereador Vilmar da Silva comentou a Mo‰‚o de Aplausos que fez para a
comunidade do Rancho Grande em nome da Senhora Regina CŽlia pela realiza‰‚o da
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festa do dia das crian‰as, festa essa sem ajuda da Prefeitura Municipal. Reiterou
indica‰‚o de mar‰o de 2009, para o cal‰amento final da Pra‰a Alvino JosŽ de Lima
prŒximo ƒs resid…ncias dos senhores Jo‚o Marques Pereira e Paulo CŽsar do
Nascimento, uma rua de 30 metros por 4 metros de largura. Disse hŠ Žpoca que poderia
ser realizada com recurso prŒprio. A Rua Antonio Nunes foi cal‰ada 60 metros em 4 dias,
ou seja, os 30metros dessa rua levaria apensa 2 dias. O Executivo n‚o irŠ gastar nada,
pois se usa resto de outras obras no Distrito e mesmo assim a comunidade do Rancho
Grande sempre pacifica aceita de bom grado. Teceu comentŠrios sobre a necessidade de
constru‰‚o de uma Capela MortuŠria no Distrito do Rancho Grande, pedido este feito em
mar‰o pelo vereador. Na Sess‚o Solene para entrega de Titulo de Cidad‚o Bananalense
ao Senhor “Tat‚o”, o agraciado representado por seu filho, no momento de
agradecimento fez o pedido para que tal obra fosse conclu‘da naquela localidade o que
lhe encheria de orgulho. Solicitou ainda a realiza‰‚o da pintura da quadra da Escola do
Rancho Grande, e disse que n‚o hŠ prote‰‚o nas colunas. Se hŠ recursos para aquisi‰‚o
de novos ve‘culos, tambŽm teria que haver para realizar a pintura e os reparos
necessŠrios na Escola do Rancho Grande. Lembrou que o muro da Escola do rancho
Grande no dia 17 de dezembro irŠ completar um ano que caiu. Salientou tambŽm a
necessidade de aquisi‰‚o de material esportivo para o colŽgio do Distrito, citando que o
3€ e 5€ ano fez “vaquinha” para comprar uma bola. Continuou sua fala aduzindo que no
dia 07/10 o Distrito recebeu a visita da caravana do cinema, projeto que n‚o tem o apoio
da Prefeitura, passando filmes para a comunidade. Agradeceu ao Governador do Estado
do Rio de Janeiro, por ter atendido um pedido feito em abril de 2009 sobre a recupera‰‚o
da RJ 139, prolongamento da Rodovia dos Tropeiros. No que diz respeito a ONG GASE,
a minha preocupa‰‚o Ž muito grande. Disse que toda regra tem exce‰‚o, mas que 70%
das ONGS s‚o criadas para desviar verbas e lavar dinheiro. Citou o relatŒrio sobre as
contas de 2009 da Prefeitura Municipal de Bananal que recebeu parecer desfavorŠvel do
TCE/SP, onde o Executivo Municipal n‚o consegue explicar como gastou dinheiro em
2009 com a Cruz Vermelha. Sempre deixou claro que o problema na saˆde estŠ no
comando, e n‚o no dinheiro. Sobre a coloca‰‚o relacionada ao CDHU, disse que Ž
comum as pessoas ligadas a administra‰‚o ir atrŠs das pessoas humildes e dizer:” me d…
seu nome que vou colocŠ-lo na lista das Casas Populares”. As pessoas que fazem isso
s‚o sem carŠter, sem escrˆpulos, usam da necessidade do povo para fazer pol‘tica.
Informou que no caso de constru‰‚o de casas populares no munic‘pio, a Prefeitura terŠ
que estabelecer um conv…nio com o CDHU, adquirir um terreno, publicar com
anteced…ncia para se inscreverem e realizar sorteio. Disse ainda que n‚o Ž favor pol‘tico,
Ž sim obriga‰‚o do Estado, pois depois de sorteada a pessoa contemplada irŠ pagar por
20, 25 anos. No dia 29 acontecerŠ outra reuni‚o sobre o plano de Carreira dos
Professores, convidando todos para estarem presentes e debater o assunto. Ressaltou
que apŒs a vota‰‚o e se aprovado o Projeto n‚o haverŠ mais nada a se fazer. Com
rela‰‚o ƒ falta de recurso, isso jŠ era dito desde 2009, entendeu que o problema n‚o Ž a
falta de recurso, mas sim onde s‚o sendo usados os mesmos. No RelatŒrio do TCE/SP
consta que foi aplicado 65% do Fundeb. Sobre o que foi dito sobre a situa‰‚o da Escola
ZenŒbia, hŠ 1 ano atrŠs foi atŽ ao colŽgio e fotografou a situa‰‚o que estava ƒ mesma.
Citou que o jornalista que foi assassinado iria publicar uma matŽria sobre o caos que
estava ƒ escola. A Quest‚o da Escola ZenŒbia estŠ relacionada ƒ prioridade, fizeram um
Projeto de 650 mil reais, para tirar e colocar o mesmo paralelo. Finalizou sua oratŒria
discorrendo sobre a aquisi‰‚o de uniformes. Isso n‚o Ž luxo, n‚o Ž nada de anormal. O
equipamento de prote‰‚o individual Ž um direito do trabalhador e uma obriga‰‚o da
Administra‰‚o Pˆblica. Pediu que constasse em ata que foi o primeiro a levantar a
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necessidade de aquisi‰‚o das Epi”s, citando ainda que falta a contrata‰‚o de um tŽcnico
em Seguran‰a do trabalho para orientar os funcionŠrios a maneira correta de usŠ-los.
Com a palavra vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz iniciou sua fala agradecendo a
popula‰‚o do Bairro Timbor… pela paci…ncia que tiveram ao longo desses 2 anos e 3
meses de luta. No final deu tudo certo, era asfalto virou paralelo. Solicitou informa‰’es
com rela‰‚o a verba de R$150.000.00(cento e cinq•enta mil reais) que foi liberada pelo
deputado Celso Russomano para asfaltar a parte anterior e atŽ a presente data a obra
ainda n‚o foi iniciada. Pediu informa‰’es sobre a Empresa que pegou a obra. Em
seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nƒ 007 DE 29 DE AGOSTO 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO – ALTERA AS ALŒNEAS “A “ E “B” DO INCISO IV E INCISO VI DO
ARTIGO 516 E AS ALŒNEAS “A” E “B” DO INCISO V DO ARTIGO 519 DA LEI MUNICIPAL
Nƒ150 DE 27 DE JULHO DE 2001; PROJETO DE LEI Nƒ025 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011 DE
AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO” DENOMINA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E
AMBULATORIAL”; PROJETO DE LEI Nƒ 026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO- ALTERA O ARTIGO 4ƒ DA LEI MUNICIPAL Nƒ089 DE
05/11/1999 Esta em discuss‚o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nƒ 007 DE 29 DE
AGOSTO 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – ALTERA AS AL˜NEAS “A “
E “B” DO INCISO IV E INCISO VI DO ARTIGO 516 E AS AL˜NEAS “A” E “B” DO INCISO V DO
ARTIGO 519 DA LEI MUNICIPAL N€150 DE 27 DE JULHO DE 2001 Com a palavra Vereadora

Lˆcia Helena Nader disse que o Projeto visa atualizar os valores para corrigir o UFMS por
hora. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. EstŠ em discuss‚o
PROJETO DE LEI Nƒ025 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO” DENOMINA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E AMBULATORIAL”. Com a palavra

Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse que a homenagem foi muito bem feita, O
Senhor StŽlio Ž um grande guerreiro e companheiro. Achou justa a denomina‰‚o do
Centro de Fisioterapia e Ambulatorial com o nome do mesmo. Com a palavra Vereador
‹lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou o Prefeito Municipal Davi Morais pela
homenagem ao Senhor Stelio. Salientou que o homenageado Ž um homem honesto,
sincero, e que teve o prazer de trabalhar com ele nessa Casa de Leis. Com a palavra
Vereador Vilmar da Silva disse que n‚o teve a honra de trabalhar com o senhor Stelio
nessa Casa de Leis. Registrou a luta do homenageado contra a Ditadura, isso era sŒ para
pol‘ticos com carŠter. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. EstŠ
em discuss‚o o PROJETO DE LEI Nƒ 026 DE 14 DE SETEMBRO DE 2011 DE AUTORIA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO- ALTERA O ARTIGO 4€ DA LEI MUNICIPAL N€089 DE
05/11/1999 - Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. EXPLICA‹•ES

PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O
vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves disse com rela‰‚o ƒ Reuni‚o com o pessoal da
ETEC, ficou designado para que eu fosse atŽ a escola ver a quest‚o dos computadores e
verificasse o que estava acontecendo. Disse que esteve na Escola Nogueira Cobra e
constatou a exist…ncia de computadores, todavia, os mesmos s‚o para uso da escola, e
n‚o para os alunos da ETEC. Foi informada pela Vice Diretora Ivone que os
computadores chegaram em 13 de julho de 2011, atravŽs da empresa Digibras. Fez
leitura de um trecho de documento recebimento pela Ivone. O que entendeu foi que as
escolas receberam os computadores e atŽ agora nada foi feito para utiliza‰‚o dos
mesmos. Entrou em contato com o MEC e eles disseram que iria averiguar. A
responsabilidade maior Ž da Secretaria de Educa‰‚o do Munic‘pio, citando que as
crian‰as est‚o hŠ meses sem poder usŠ-los. Foi informada pelo Diretor da ETEC que a
procura pelo novo curso de administra‰‚o estava sendo muito pequena. O curso de
turismo come‰ou com 40 alunos e esta encerrando com 17 alunos. Solicitou ao
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Presidente da casa o envio da Ata da Sess‚o Anterior com um prazo maior para que
possa analisar e depois votar. Disse ainda que esteve na saˆde no intuito de marcar um
exame transvaginal para uma senhora, sendo informada que n‚o faz mas no munic‘pio.
Na saˆde existe o aparelho, mas gastam com transporte levando os pacientes para a
cidade de Areias. O que lhe foi passado Ž que a mŽdica n‚o faz o exame com esse
aparelho. Disse ainda que no Arape‘ o exame Ž realizado com o mesmo aparelho
existente aqui. Entende que a providencia deve ser tomada pela SecretŠrio de Saˆde.
Pediu o registro em ata a realiza‰‚o da final do campeonato feminino e masculino do Vale
HistŒrico, parabenizando a Secretaria Karyna, a Cassinha e a Danusa. ParabŽns ao
feminino que se sagrou campe‚ e tambŽm ao masculino que mesmo n‚o conseguindo o
t‘tulo lutou atŽ o final. 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 03 (vinte) de novembro 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, 20 de outubro de 2011.

Presidente: ________________________________________
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)
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