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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 17/2011
ATA DA 17• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011 aos
tr…s dias do m…s de novembro de 2011 (03/11/2011), 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 S†tima desta Terceira Sess‡o
Legislativa, sob a Presid…ncia da Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso. Presentes os
Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ Secret‡rio), Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, ˆlvaro
Luiz Nogueira Ramos, Robson do Amaral Rodrigues e Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade. Ausentes os Vereadores Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, LŠcia Helena Nader
Gon‹alves e Eliane Nogueira do Prado. A Presidente da Sess‚o convidou a Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos de Andrede para ocupar o assento no lugar da Vereadora Lucia
Helena Nader Gon‹alves ausente. A ata da Sess‚o dos Vereadores Mirins realizada no
dia 13 de outubro de 2011 foi aprovada por unanimidade. A ATA da sess‚o anterior foi
aprovada por unanimidade. ApŒs a chamada, havendo nŠmero regimental, a Senhora
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
VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 212/11= solicita do Ilmo. Sr. Sebasti‚o Claudio
Guimar‚es, DD. Secret‡rio Municipal de Educa‹‚o, informa‹•es quanto a reconstru‹‚o
do muro da E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA" em Rancho Grande; Indica‹‚o n.€
205/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‹os de reparos e manuten‹‚o na
estrada municipal rural que liga a Faz. Bom Sucesso ao Distrito de R. Grande;
VEREADORA ˆRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 213/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es quanto ƒs obras que est‚o sendo realizadas
nas ruas do Centro HistŒrico de Bananal, que consiste em retirar os paralelep•pedos e
recoloc‡-los nivelados; Mo‹‚o n.€ 102/11= de aplausos, ao Excelent•ssimo Senhor
Rodrigo Garcia, DD. Deputado Federal e Secret‡rio Estadual de Desenvolvimento Social,
pelo empenho na inclus‚o de Bananal no Programa “Creche Escola”; VEREADORA
HERC‰LIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‹‚o n.€ 206/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, troca de l„mpadas das lumin‡rias da pracinha localizada em frente
a Ch‡cara Sta. In…s na Vila Bom Jardim; Indica‹‚o n.€ 207/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, viabiliza‹‚o junto aos Œrg‚os competentes, verbas para a constru‹‚o
de uma piscina (semi-ol•mpica) no Est‡dio Jo‚o Avelar, para a pr‡tica de esportes
aqu‡ticos; Indica‹‚o n.€ 208/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, regulariza‹‚o de
servid‚o localizada em ‡rea de propriedade da Sociedade Amigos de Bananal, no
Educand‡rio, e utilizada pelos moradores para acesso ƒs suas resid…ncias; Indica‹‚o n.€
209/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‹‚o de ilumina‹‚o pŠblica nas
ruas Luciano Ol•vio Barutti e Arnaldo de Souza, no NiterŒi; Indica‹‚o n.€ 210/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‹‚o de poste de ilumina‹‚o no final da rua Geraldo
Raymundo da Silva, no Morro do Bruno, tendo em vista o local servir como viradouro para
ve•culos que trafegam no local; Indica‹‚o n.€ 211/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, implanta‹‚o de academia comunit‡ria no bairro Vila Bom Jardim. Quando da
discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‹‚o nesta fase da sess‚o,
solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar da Silva iniciou sua fala dando
boas vindas a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade pelo seu retorno ƒ Casa
de Leis. Em seguida passou a tecer coment‡rios com rela‹‚o ao requerimento feito sobre
a necessidade de reconstru‹‚o do muro da Escola do Rancho Grande. Disse que no m…s
que vem completar‡ 1 ano que o muro caiu e nada foi feito atŽ o momento. Aduziu que a
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Escola Ž uma necessidade Ž uma extens‚o de nossas casas, devendo ser um local
seguro e de dif•cil acesso por pessoas que n‚o est‚o autorizadas a adentrar o recinto.
Citou ainda que o tamanho do muro Ž de cerca de 30 metros, e se a administra‹‚o
quisesse j‡ teria resolvido o problema. Pergunta ao Sexretario de Educa‹‚o qual o motivo
da demora para realiza‹‚o da obra, uma vez que a dire‹‚o da escola tambŽm j‡ havia
feito esse pedido. Questionou se o problema Ž licita‹‚o? Disse tambŽm que no “rg‚o
Administrativo existem pedreiros capazes de construir o muro da Escola. Por fim pediu ao
Secret‡rio de Educa‹‚o que intervenha e realize a obra para reconstru‹‚o do muro. Com
a Palavra Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso iniciou sua fala refor‹ando o teor de
seus requerimentos. Com rela‹‚o ƒ obra do Centro HistŒrico. Solicitou do Poder
Executivo qual foi a empresa que venceu a Licita‹‚o? Citou que a Vereadora Lucia
Helena Nader Gon‹alves e Vereador Vilmar da Silva estiveram presentes na realiza‹‚o
da presente Licita‹‚o e fizeram um requerimento para a Comiss‚o de Licita‹‚o relatando
alguns pontos que n‚o concordaram. Ato continuo a vereadora †rika questionou se existe
algum supervisor da Prefeitura acompanhando a obra. Questionou tambŽm o porqu… de
os funcion‡rios n‚o usarem uniformes, e alguns atŽ trabalharem descal‹o. Comentou
tambŽm que na parte lateral existe um espa‹o muito grande e ao iniciar as chuvas o
trabalho ser‡ perdido. Disse que n‚o Ž especialista em obras, mas pelo que pode
observar a mesma n‚o est‡ 100%. Quando da vota‹‚o dos requerimentos apresentados,
foram estes aprovados por unanimidade N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da
palavra, determinou a Senhora 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 †rika Tereza Coitinho Affonso fez a leitura da Mo‹‚o de aplausos
que fez para o Secret‡rio de Desenvolvimento Social Rodrigo Gracia, citando que foi
convidada para acompanhar a assinatura do Conv…nio Creche Escola realizada na cidade
de S‚o Paulo. Agradeceu ao Deputado por incluir Bananal nesse conv…nio. Citou que
alŽm de Bananal, os munic•pios de Arape•, Areias e Queluz tambŽm foram contemplados.
Finalizou dizendo que o assessor do Deputado Samuel Moreira lhe disse que a obra da
SP 247 foi aprovada e isso ser‡ muito benŽfico para o Sert‚o. . 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
solicitou e fez uso da palavra iniciando sua oratŒria comentando a Mo‹‚o de Aplausos
feita pela Vereadora †rika, dizendo que tomou conhecimento sobre o Projeto Creche
Escola e disse o quanto o mesmo Ž importante para o munic•pio. Com rela‹‚o ao
requerimento sobre as obras realizadas no Centro HistŒrico, disse que existe planilha
or‹ament‡ria para retirada de paralelep•pedos com limpeza. Disse que estava na abertura
da Licita‹‚o e estavam presentes uma Empresa de Cruzeiro e a Plenaplan. O valor de
R$150.798.01 era sŒ para retirada e transporte dos paralelep•pedos. O Edital dizia que o
correto seria retirar manualmente e depois transportar por cerca de 1 km do centro da
cidade, para que fosse feito o trabalho de base e compacta‹‚o mec„nica do terreno.
Relatou que o causa estranheza Ž o fato de n‚o estar havendo prepara‹‚o do solo da
base. Retira o paralelo, coloca do lado e coloca areia e depois recoloca. Pelo que entende
na ‡rea de Constru‹‚o Civil, o servi‹o n‚o duraria 3 meses, mas o prazo de 365 dias foi
dado para justificar o valor da obra. Disse que n‚o concordou com os procedimentos que
ocorrem na licita‹‚o dizendo que estava errado, mas cabe ao Poder Executivo zelar pelo
dinheiro pŠblico. O que est‡ acontecendo na verdade Ž o chamado “caminho das pedras”
de como n‚o gerir o dinheiro pŠblico. Seguiu sua fala dizendo que fez uma indica‹‚o ao
o Prefeito Municipal e a Secretaria de Agricultura para que fosse realizado servi‹o de
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reparo na Estrada Rural que liga o Rancho Grande a Fazenda Bonsucesso,
principalmente no ponto prŒximo ao Rio Carioca onde est‡ desbarrancando. Continua
sua oratŒria dizendo que foi notificado para comparecer no MinistŽrio PŠblico para dar
explica‹•es sobre propaganda indevida, devido a uma denŠncia feita pelo Senhor Valdir
Quitanilha. Disse que h‡ 1 m…s colocou 1 baner no centro da cidade referente ao seu
trabalho como vereador, uma vez que durante 4 anos Ž vereador e Ž sua obriga‹‚o dar
transpar…ncia e publicidade de seus atos na gest‚o da coisa pŠblica. Pediu que fosse
colocado em ata todo teor de seus esclarecimentos perante o MinistŽrio PŠblico local:
ApŒs ter sido lido a representa‹‚o ao Vereador Vilmar da Silva este declarou que: Sou
vereador em meu primeiro mandato e procuro atender ƒ legisla‹‚o eleitoral e ƒ legisla‹‚o
de um modo geral. A coloca‹‚o do banner no endere‹o citado na representa‹‚o foi feita
com a Šnica inten‹‚o de dar informa‹•es aos meus eleitores sobre o meu mandado e o
trabalho realizado nesses anos n‚o tendo cunho, no meu entender, de realiza‹‚o
propaganda eleitoral antecipada. Entendo que meu ato est‡ em conson„ncia com o que
estabelece com a Constitui‹‚o Federal, pois a Carta Magna determina que o agente
pŠblico tem o dever de dar publicidade de seus atos. Observo que na cidade inŠmeras
propagandas por parte da administra‹‚o municipal, inclusive na zona rural, dando conta
de supostas realiza‹•es pelo Executivo. No entanto, meu banner consta apenas o meu
nome, e-mail da C„mara e e-mail pessoal e telefone da C„mara Municipal de Bananal.
TambŽm observo que na parte inferior do referido banner eu pe‹o para a popula‹‚o
procure o Vereador que cada um escolheu, n‚o sendo dirigida tal informa‹‚o apenas aos
meus eleitores. Entendo que a presente representa‹‚o Ž manifestamente cunho pol•tico,
pois a pessoa de Valdir Quintanilha Ž funcion‡rio da Prefeitura, porŽm trabalha em uma
Kombi particular alunos das 06 horas da manh‚ atŽ aproximadamente OOh e
cumulativamente recebe dos cofres municipais como servidor pŠblico . Percebo que a
representa‹‚o feita por .Valdir Quinatnilha perante esta Promotoria de Justi‹a Ž uma
retors‚o ao meu trabalho como Vereador na C„mara de Bananal, pois h‡ instaurado na
C„mara Municipal de Bananal uma CEI que investiga eventuais irregularidades com
gastos afetos ao transporte escolar. Declaro tambŽm que alguns dias atr‡s o Sr. Valdir
Quintanilha declarou na escola do Rancho Grande que me prejudicaria. No momento n‚o
entendi como ele me prejudicaria, maneira que talvez essa representa‹‚o seja a forma de
como ele quer me prejudicar. Mais uma vez reitero que a inten‹‚o do banner Ž de dar
ci…ncia ƒ popula‹‚o do meu mandato e se houver alguma irregularidade acatarei de
imediato a determina‹‚o da justi‹a. Ato continuo o Vereador Vilmar disse que tudo no seu
mandato Ž pŠblico, n‚o esconde nada. Disse tambŽm que no m…s de novembro ir‡
completar 50 anos e ao longo de toda vida n‚o escondeu nada, sempre cumpriu com a
Lei, coisas que muitos nessa cidade n‚o fazem. Disse que qualquer agente pol•tico tem o
dever se dar transpar…ncia em suas a‹•es. Com a Palavra Vereadora †rika Tereza
Coitinho Affonso disse que na presente data fez um Boletim de Ocorr…ncia contra a
pessoa citada pelo vereador Vilmar. Recebeu uma denŠncia de um cidad‚o chamado
Sergio Luiz, fazendo leitura na integra da denŠncia. A Vereadora Erika disse no ano de
2002 trabalhou na Zona Rural e todos os professores sabem da dificuldade que Ž
trabalhar naquele local. Na Žpoca quando viu as pŽssimas condi‹•es da escola e
entregou para a ent‚o Secretaria de Educa‹‚o Dirce Beck. Citou que a coordenadora da
Žpoca Senhora Rosaria Silva foi atŽ a escola e pediu para os pais dos alunos assinassem
um documento que seria para n‚o fechar a escola, sŒ que na verdade o documento era
para me prejudicar dizendo que eu n‚o dava aula. Nunca respondi processo
administrativo nenhum por isso. Disse que nessa semana ficou sabendo atravŽs de um
funcion‡rio da Prefeitura que o relatŒrio feito pela Rosaria Silva estava correndo nas m‚os
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das pessoas. Devido a isso fez um Boletim de Ocorr…ncia e ele vai ter que provar que
processo administrativo eu respondi. Continuou dizendo que a Comiss‚o Especial de
InquŽrito vai continuar e o meu trabalho nem ele nem ninguŽm vai me calar. Finalizou
dizendo que a pessoa de Valdir Quintanilha pediu uma reuni‚o com os vereadores
alegando que teria provas contra todos os vereadores e que se a Comiss‚o Especial de
InquŽrito n‚o parasse ele ferraria todo mundo. EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): A vereadora †rika Tereza
Coitinho Affonso encerrou convidando todos os professores para participarem da reuni‚o
junto com a Apeoesp que ser‡ realizada no dia 11 de novembro nessa Casa de Leis.
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 ordin‡ria dia 17
(dezessete) de novembro de 2011, quinta feira, em hor‡rio regimental. E, para constar,
eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ Secret‡rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada,
ser‡ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 03 de Novembro de 2011.

Presidente: ________________________________________
Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso

1€ Secret‡rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ Secret‡rio: ___________________________________________
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade
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