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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 19/2011
ATA DA 19• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011 ao
primeiro dia do m…s de dezembro de 2011 (01/12/2011), 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 Nona desta Terceira Sess‡o
Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva. Presentes os
Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ Secret†rio), L‡cia Helena Nader Gonˆalves (2€
Secretario); Erika Tereza Coitinho Affonso; Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, ‰lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Robson do Amaral Rodrigues, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e
Eliane Nogueira do Prado. A ata da Sess‚o dos Vereadores Mirins realizada no dia 16 de
novembro de 2011 foi aprovada por unanimidade. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada
por unanimidade. ApŠs a chamada, havendo n‡mero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus declarou aberta ƒ sess‚o. Na seq‹…ncia procedeu-se a leitura das
matŒrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADOR ANTONIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GODˆ): Requerimento n.€ 218/11= solicita da ELEKTRO,
provid…ncias urgentes com relaˆ‚o ao poste localizado na rua Jo‚o C„ndido da Silva;
Requerimento n.€ 219/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es quanto ao
funcionamento da “Padaria Artesanal”, na Praˆa D. Domiciana; Moˆ‚o n.€ 104/11= de
apoio, ao Deputado Federal Arlindo Chinaglia, pela apresentaˆ‚o de proposta de emenda
popular ao orˆamento geral da Uni‚o para o exerc•cio de 2012; VEREADOR VILMAR DA
SILVA: Requerimento n.€ 220/11= solicita do CDHU, informaˆ•es sobre “Casas
Populares” em Bananal e no Distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 221/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es sobre recolhimento de ISS do
Evento da Festa Santana em julho de 2011, no Distrito de Rancho Grande; Requerimento
n.€ 222/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŠpia de comprovantes de
recolhimento de ISS dos contratados para atender o transporte escolar em 2011;
VEREADORA L‰CIA HELENA NADER GONŠALVES: Requerimento n.€ 223/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŠpia dos balancetes anal•ticos da Prefeitura
Municipal de Bananal dos meses junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2011;
Indicaˆ‚o n.€ 227/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de
desassoreamento do rio Bananal; Indicaˆ‚o n.€ 228/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, serviˆos de tapa-buracos no bairro Cer„mica; VEREADORA ‹RIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 224/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaˆ•es quanto ao recapeamento do bairro Cer„mica; Requerimento n.€ 225/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es quanto a reconstruˆ‚o da ponte JosŒ
Alves Neto; Requerimento n.€ 226/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŠpia de
todos os processos de compras do ano de 2011 de todas as Secretarias Municipais;
Requerimento n.€ 227/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŠpia dos contratos de
locaˆ‚o de ve•culos, que atendem a Secretaria Municipal de Educaˆ‚o; Requerimento n.€
228/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es quanto a Emenda
Parlamentar no valor de R$250.000,00 (Deputado HŒlio Nishimoto); Requerimento n.€
229/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es quanto a reforma e
restauraˆ‚o do prŒdio da “antiga Sta. Casa de Bananal”; Requerimento n.€ 230/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relaˆ‚o de viagens do Poder Executivo e suas
Secretarias; Requerimento n.€ 231/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaˆ•es em relaˆ‚o ao conv…nio entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a GASE;
Requerimento n.€ 232/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaˆ•es quanto a
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construˆ‚o da “Escola-creche” em nosso munic•pio; Requerimento n.€ 233/11= solicita do
Presidente do COMUS, cŠpia das atas de reuni•es do Conselho no ano de 2011;
Indicaˆ‚o n.€ 229/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de rejunte com
argamassa em pontos cr•ticos das ruas de paralelep•pedos; Indicaˆ‚o n.€ 230/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de manutenˆ‚o em fios de energia elŒtrica
localizados no palco montado na Praˆa Rubi‚o J‡nior; VEREADOR ÁLVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Moˆ‚o n.€ 105/11= de aplausos, aos professores, coordenadores,
direˆ‚o, funcion†rios e envolvidos na realizaˆ‚o de entrega de Certificados e Medalhas
aos alunos do Projeto “Ouvir Estrelas”, na E.M.E.F. "PROF.‘ ZEN’BIA P. FERREIRA";
Indicaˆ‚o n.€ 223/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, inclus‚o nas obras do
DADE 2012, construˆ‚o de “passeio p‡blico” na rua Arnaldo de Souza; Indicaˆ‚o n.€
224/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de tapa-buracos no “Morro do
Bruno” na Vila Bom Jardim; Indicaˆ‚o n.€ 225/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviˆos de limpeza em bueiro na rua Jo‚o C„ndido da Silva; Indicaˆ‚o n.€ 226/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de limpeza na estrada das Formigas;
VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Indicaˆ‚o n.€ 221/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, serviˆos de limpeza no rio Bananal e cŠrregos prŠximos; Indicaˆ‚o
n.€ 222/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, substituiˆ‚o de lixeira que atende o
bairro da Palha; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indicaˆ‚o
n.€ 231/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaˆ‚o de calˆamento da rua
Ayres de Ara‡jo Azevedo e construˆ‚o de calˆadas padronizadas no bairro Recanto Feliz;
Indicaˆ‚o n.€ 232/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaˆ‚o e instalaˆ‚o da
“Ouvidoria Municipal”; Indicaˆ‚o n.€ 233/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realizaˆ‚o de benfeitorias, como calˆamento das vias na localidade conhecida como
Loteamento Mirian Lima, na estrada do Timbor…; Indicaˆ‚o n.€ 234/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, instalaˆ‚o de um parque infantil no conjunto de casas populares
das Formigas; Indicaˆ‚o n.€ 235/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaˆ‚o
de serviˆos de manutenˆ‚o e pintura da passarela met†lica do bairro Cer„mica; Quando
da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a deliberaˆ‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lucia Helena Nader Gonˆalves
reforˆou o teor de seu requerimento sobre a falta de entrega de balancetes anal•ticos pelo
Poder Executivo. Disse ƒ vereadora que desde o m…s de junho que a Casa de Leis n‚o
recebe os balancetes. Com a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso teceu
coment†rios sobre seus requerimentos. Citou que em fevereiro foram liberados
R$250.000.00 para reformar o prŒdio da Santa Casa, sendo o restante da verba liberada
de acordo com o andamento da obra. Requereu tambŒm a Vereadora cŠpia dos contratos
dos ve•culos terceirizados que fazem as linhas escolares, aduzindo que a Prefeitura em
suas respostas sempre alega o Art. 56 da Lei Org„nica Municipal para fundamentar sua
negativa. Solicitou ainda do Poder Executivo cŠpia de todos os processos de compras das
Secretarias Municipais no ano de 2011. Teceu coment†rios ainda sobre a construˆ‚o de
Escola Creche no Munic•pio de Bananal, dizendo que o Prefeito j† assinou o conv…nio, as
emendas foram liberadas, tudo isso graˆas ao Deputado Rodrigo Garcia. Com relaˆ‚o ƒ
construˆ‚o Ponte JosŒ Alves Neto no bairro Laranjeiras, a Vereadora disse que entregou
nas m‚os do Governador do Estado um pedido para solucionar o problema, j† que atŒ a
presente data nada foi feito pelo Poder Executivo Municipal. Ato continuo, disse que na
Rua que d† acesso ao bairro laranjeiras, prŠximo a garagem da Penedo, com as chuvas,
a rua fica intransit†vel, dificultando o acesso dos moradores do bairro ao centro da cidade.
Solicitou providencias urgentes do Poder P‡blico citando que os moradores tem receio de
que ocorra uma chuva muito forte e essa chuva danifique a rua que d† acesso as
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Laranjeiras, uma vez que a Ponte tambŒm est† destru•da e sem acesso ao centro.
Questionou a Municipalidade sobre a data para in•cios das obras no bairro da cer„mica.
Dando continuidade a sua fala, a vereadora relatou que o deputado HŒlio Nishimoto
liberou uma emenda Parlamentar no valor de R$ 250.000.00 e solicita do Prefeito
Municipal de que forma e onde ser‚o empregados o recurso liberado. Por fim, requereu
cŠpia do Conv…nio firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa GASE. Com a
palavra vereador Ant”nio Carlos Ramos da Silva reforˆou o teor de seus requerimentos.
Iniciou solicitando da empresa Elektro a troca do Poste na Rua Jo‚o Candido da Silva,
prŠximo ao morro da caixa d’agua. Com relaˆ‚o ao segundo requerimento, disse que
foram inauguradas a academia do idoso e a padaria Artesanal, todavia, a Padaria
Artesanal n‚o est† funcionando. Solicitou apenas explicaˆ•es dos motivos. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou sua fala reiterando o requerimento feito na
ultima sess‚o do dia 17 de novembro de 2011 sobre o n‚o funcionamento dos canais
SBT, RECORD, BANDEIRANTES, REDETV. Aduziu que na Œpoca da ex - prefeita Mirian,
as pessoas que n‚o tinham antenas parabŠlicas conseguiam “pegar” 7 canais. Comentou
tambŒm que o aparelho de transmiss‚o que estava com defeito, foi enviado para a cidade
de Pindamonhangaba e j† est† consertado, faltando apenas busc†-lo. Com relaˆ‚o ao
outro requerimento que fez, disse que busca saber do Secretario de Agricultura e Meio
Ambiente informaˆ•es sobre o aterro sanit†rio localizado no bairro do turvo nas
proximidades do quadro, questionando do mesmo se o aterro Œ feito diariamente ou
semanalmente. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva iniciou sua oratŠria reforˆando o
teor de seus requerimentos, fazendo a leitura de todos os itens que visa obter resposta
do Poder Executivo. Disse o vereador Vilmar que o requerimento endereˆado ao CDHU
visa obter informaˆ•es precisas sobre a construˆ‚o de novas casas populares em
Bananal e no Distrito do Rancho Grande. Continuou o vereador dizendo que o executivo
est† pegando o nome de pessoas carentes e dizendo que ser† sorteado pelo CDHU. Na
verdade ninguŒm ganha casa popular, mas sim, quando s‚o sorteados pagam prestaˆ•es
mensais. Requereu ainda do Poder Executivo cŠpia do comprovante de recolhimento de
ISS de todas as pessoas que prestam serviˆo de transporte escolar no munic•pio de
Bananal no ano de 2011. Disse o vereador que recebeu a resposta sobre o valor gasto
com a Festa de Santana no Distrito de Rancho Grande. O valor total foi de R$ 39.400.00,
pagos a empresa PH Marcos Locaˆ‚o de Eventos Ltda. Solicitou o ISS com relaˆ‚o ao
pagamento feito a essa empresa. Em aparte solicitado pelo vereador Robson o mesmo
disse que se o funcion†rio da prefeitura estiver de folga e prestar serviˆo Œ sobre isso que
o vereador quer saber? Respondeu o vereador Vilmar que a sua intenˆ‚o Œ fiscalizar,
funˆ‚o essa principal do vereador. Com relaˆ‚o a festa de Santana n‚o sei se houve, ou
n‚o, n‚o trabalho com hipŠteses. O valor de R$39.400.00 foi respondido pelo Poder
Executivo. Quando da votaˆ‚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 moˆ•es apresentadas e
sujeitas a deliberaˆ‚o nesta fase. Quando da discuss‚o das moˆ•es apresentados e
sujeitas a deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: O
vereador ‰lvaro Luiz Nogueira Ramos teceu coment†rios sobre a moˆ‚o que apresentou
sobre a entrega de certificados e medalhas do Projeto Ouvir Estrelas. Parabenizou os
funcion†rios, professores, diretores e todos os envolvidos nesse projeto. Com a Palavra o
Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que na prŠxima sess‚o entrar† com uma
Moˆ‚o de Aplausos para o funcion†rio Luis Carlos de Morais o popular “Luiz‚o da
Unidade”. Ressaltou a dedicaˆ‚o e empenho do mesmo na realizaˆ‚o de seu serviˆo.
Disse ainda que in‡meras pessoas s‚o merecedoras de uma Moˆ‚o, citando a pessoa de
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“Lotti” que possui 5 licenˆas Premio vencidas e continua trabalhando firme e forte.
Quando da votaˆ‚o das Moˆ•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 oratŠria
citando as indicaˆ•es que prop”s na presente Sess‚o Ordin†ria. Com relaˆ‚o ƒ indicaˆ‚o
que fez sugerindo ao Senhor Prefeito estudos visando ƒ construˆ‚o de uma rampa de
acesso para ligar a Rua Vicente de Paula Almeida a Ponte Lee Costa Cabral, disse que
tal construˆ‚o seria uma Štima alternativa para os motoristas que n‚o precisariam dar a
volta pela “Boa Morte”. Citou ainda a indicaˆ‚o que fez ao Senhor Prefeito sobre a
necessidade de se construir um muro no morro do Irineu, prŠximo ƒ resid…ncia da
senhora Lurdinha devido ao risco que o local apresenta. Solicitou ao Poder Executivo a
realizaˆ‚o de limpeza de bueiros na Avenida ‰lvaro Moreira Ramos. Disse que tanto ele
como o vereador Antonio Carlos foram questionados por moradores do local que
alegaram ƒ necessidade de tal limpeza. O vereador Robson disse que conversou
pessoalmente com o Secretario “Ti‚ozinho” e mesmo assim nada foi feito. Indicou
tambŒm para que seja melhorada a instalaˆ‚o elŒtrica da Ponte Lee Costa Cabral, pois o
local est† uma vergonha, a ponte est† ƒs escuras. Indicou a construˆ‚o de uma cocheira
municipal, citando que entra Prefeito e sai Prefeito e nada de se construir uma cocheira.
Passou o vereador Robson a comentar a sua situaˆ‚o pol•tica. Disse que faz parte da
coligaˆ‚o de apoio ao Prefeito, PDT/PSB. Todavia, apŠs alguns acontecimentos que lhe
chatearam, anunciou que n‚o faz mais parte da bancada de apoio ao Prefeito David
Morais. Continuou dizendo que sua decis‚o Œ particular e n‚o tem cunho pol•tico. Que se
arrependeu e pede desculpas por ter votado e aprovado o conv…nio com a Policia Militar.
Citou ainda que dias atr†s houve uma reuni‚o do grupo do Prefeito no sitio do Tiao Diniz
e ele n‚o havia sido convidado, tendo por acaso encontrado com o Senhor Samandal no
correio e o mesmo naquele momento havia lhe informado sobre a reuni‚o. Outro fato que
me causou decepˆ‚o foi o de que a pessoa de Valdir Quintanilha est† filiado no meu
partido o PDT. O que fizeram comigo foi “sacanagem”, “covardia”, “basbaquice”. Respeito
o cidad‚o Valdir, mas n‚o tenho amizade com ele, ƒ filiaˆ‚o do mesmo aconteceu no
ultimo dia, fui “tra•do”. N‚o sou mais l•der da bancada do Prefeito, o David Œ meu amigo,
mas a decis‚o Œ minha. Disse por fim que nesse tempo todo em que foi l•der da bancada
n‚o teve nenhuma reuni‚o com o Prefeito, sŠ ficava sabendo das coisas atravŒs de
jornais, televis‚o. A partir de agora o Vereador ‰lvaro Luis passar† a defender o Prefeito
na C„mara. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gonˆalves que parabenizou o
vereador Robson pela atitude tomada. Ressaltou que a traiˆ‚o n‚o pode existir dentro do
partido e que devido a essa situaˆ‚o o vereador pode atŒ mesmo mudar de partido. Com
relaˆ‚o ao Projeto de Plano de Carreira dos Professores, disse que o Projeto ser† lido
hoje e que a prefeitura n‚o fez a retirada do mesmo. Agradeceu aos Professores Felix ,
Ana Paula, Ivonete, bem como aos demais profissionais, alŒm dos membros da
APEOESP que de forma incans†vel est‚o juntos dos professores nessa luta. Fez a leitura
do oficio que foi enviado para a Prefeitura para a analise do Prefeito. Passou ent‚o a
comentar sobre um informativo emitido pelo Poder Executivo sobre as mudanˆas no
transito da cidade, onde Œ citado que houve a autorizaˆ‚o do Poder Legislativo. Disse a
vereadora que foi autorizada pela Casa a mudanˆa do tr„nsito, mas muita coisa tem que
ser revista e discutida, cobrando os compromissos assumidos pela administraˆ‚o p‡blica.
Aparte solicitado pelo Vereador Robson, o mesmo disse que quando citou que estava
arrependido de ter votado pela aprovaˆ‚o do Projeto, foi no sentido de que deveria ter
havido uma conversa entre a Policia Militar e a C„mara. Disse que em conversa com o
Soldado Albertassi, o mesmo se colocou a disposiˆ‚o para explicar melhor o convenio.
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Dando continuidade ƒ vereadora Lucia Helena Nader Gonˆalves disse que a populaˆ‚o j†
havia se acostumado a entrar em determinada rua, virar em outra. O que deve acontecer
por parte do Poder Executivo s‚o campanhas educativas, basta apenas organizar o que
foi mudado. Hoje no munic•pio existem quase 7 mil carros, e devido a esse elevado
n‡mero o transito complica. Passou a tecer coment†rios sobre indicaˆ•es que fez, dentre
elas a necessidade de se fazer o dezassoriamento dos rios antes que aconteˆa alguma
cat†strofe. Agradeceu a todos os vereadores que vem pedindo a realizaˆ‚o de obras no
bairro da cer„mica. A situaˆ‚o do bairro est† lastim†vel, “acorda senhor Prefeito” disse a
vereadora. Por fim disse que acha lament†vel o que tem ouvido pela cidade sobre a falta
de pedido de emendas para o munic•pio. Dias atr†s fez um pedido de emenda para o
munic•pio no valor de R$300.000.00 para o Deputado Gondim. Com a palavra vereadora
“rika Tereza Coitinho Affonso iniciou sua fala citando as indicaˆ•es feitas ao Prefeito
Municipal. Com relaˆ‚o a obra realizada no centro histŠrico, referente a troca de
paralelep•pedos, disse a vereadora que com o inicio das chuvas os mesmos est‚o e
soltando. Indicou ao Prefeito para que seja colocado argamassa, uma vez que vai sobrar
dinheiro da obra. No que diz respeito ƒ outra indicaˆ‚o, o problema existe com relaˆ‚o ƒ
fiaˆ‚o solta prŠxima ao palco onde acontecem os eventos culturais. Em conversa com a
pessoa de Marcelo, m‡sico, morador do munic•pio de Arapei, o mesmo relatou o risco
que Œ a exposiˆ‚o dos fios e as constantes chuvas nesse per•odo. Disse a vereadora que
“rika que entrar† com uma Moˆ‚o de Rep‡dio contra o Prefeito Municipal devido a falta
de resposta dos requerimentos aprovados pelos vereadores mirins. Apenas o Prefeito
Municipal n‚o d† import„ncia ao Projeto, acredito que seja devido ao fato de o mesmo ter
sido proposto por mim. Citou que o Deputado Estadual Helio Nishimoto ficou muito
contente com a visita que recebeu dos vereadores mirins bananalenses que inclusive
publicou no di†rio oficial tal fato. Por fim, fez a leitura de alguns requerimentos e
indicaˆ•es propostos pelos vereadores mirins. Vereador Vilmar da Silva iniciou sua
oratŠria tecendo coment†rios sobre a sugest‚o dada pela Vereadora “rika para a que
seja colocado argamassa para rejuntar os pedaˆos que n‚o est‚o bons, uma vez que
segundo coment†rios sobraria cerca de 20%, o que corresponderia a R$136.400.00.
Disse ainda que o serviˆo de tirar os paralelos e coloca-los 50 cm ao lado e depois
recoloca-los n‚o pode ser chamado de obra. Relatou que as ruas onde n‚o foram
realizadas as obras est‚o em melhores condiˆ•es do que as ruas que foram feitas ƒs
obras. Aparte solicitado pela Vereadora Lucia Helena Nader Gonˆalves disse que na Rua
Oleg†rio Ramos d† para “tirar umas 3 carroˆas de areia”. Citou que esteve presente na
licitaˆ‚o junto do vereador Vilmar e as medidas foram tomadas. Continuando o vereador
Vilmar comentou o panfleto emitido pela Prefeitura Municipal sobre a adequaˆ‚o do
transito onde diz que houve autorizaˆ‚o do Legislativo, dizendo que os Vereadores
autorizaram as mudanˆas, mas quem determina onde ocorrer‚o ƒs mudanˆas Œ o Poder
Executivo. Fez leitura de uma resposta recebida da assessoria do Deputado Ricardo
Berzoini, onde o mesmo libera uma emenda parlamentar no valor de R$ 200.000.00 para
o munic•pio de Bananal. Disse que quando o vereador consegue a liberaˆ‚o da emenda,
o Prefeito e sua equipe faz de tudo para deixar de apresentar os documentos
necess†rios. O que falta na atual administraˆ‚o Œ transpar…ncia. Se a administraˆ‚o
tivesse o compromisso com a aplicaˆ‚o dos recursos, n‚o seria necess†rio que
entr†ssemos com requerimentos. Aparte solicitado pela vereadora Lucia Helena disse que
o Prefeito est† falando na rua que os vereadores embargaram a obra da praˆa. Citou que
fez leitura na sess‚o passada a resposta apresentada pelo Condephaat. Disse ainda que
teve conhecimento dos valores orˆados para cada praˆa atravŒs de uma funcion†ria da
prefeitura, e que se trata de obra federal. Citou ainda que a obra Praˆa Rubi‚o Junior
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ficaria em 40 mil reais e a outra praˆa aproximadamente 70 mil reais. Continuou dizendo
que na presente data presenciou funcion†rios da prefeitura trabalhando na obra citada. O
Condephaat liberou a obra no dia 20 de setembro e sŠ nesse m…s que as obras voltaram
a acontecer. Pediu aos membros da comiss‚o de obra da C„mara Municipal que verifique
essa situaˆ‚o. Dando continuidade, o vereador Vilmar da Silva disse que os vereadores
n‚o embargaram nada, disse ainda que tudo que faz assina n‚o se esconde atr†s do
anonimato. O problema com a obra da praˆa Œ um de cunho administrativo, Œ falta de
compet…ncia por parte da Administraˆ‚o Municipal. Quando diz que a Prefeitura deveria
prestar conta em painel publico no centro da cidade Œ justamente por esses motivos.
Aparte Solicitado pela vereadora “rika, a mesma comentou resposta recebida do Poder
Executivo sobre a obra da Praˆa, onde o Prefeito Municipal diz que obra federal Œ muito
complicada. Ocorre que o problema n‚o Œ por ser obra federal, eu presenciei os
funcion†rios da Caixa Econ”mica fazendo a mediaˆ‚o, e o dinheiro Œ liberado de acordo
com a realizaˆ‚o das etapas. Na minha opini‚o Œ incompet…ncia. Em conversa com o
Senhor “Beto do Pl•nio” o mesmo disse que dias tempos atr†s fez uma obra na cidade de
Aparecida do Norte e foi pago com verba federal. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva
disse que o pa•s possui mais de 5 mil munic•pios e se todos alegarem que Œ dif•cil de
trabalhar com verba federal, o pa•s para. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do
Prado discorreu sobre a limpeza do Rio Bananal, aduzindo sobre a necessidade de
limpeza do mesmo para n‚o ocorrer problemas nessa Œpoca de chuvas fortes. Citou
ainda que no bairro da palha foi constru•da, todavia a referida lixeira vem causando
problemas aos moradores locais. A vereadora relatou que os moradores jogam resto de
comida na lixeira o que est† causando um enorme mal cheiro no local. Segundo a
vereadora os prŠprios lixeiros est‚o pedindo a retirada da lixeira da localidade. Ato
continuo, passou a tecer coment†rios sobre as criticas feitas ao Prefeito Municipal,
dizendo que todos os Projetos de Lei enviado para a C„mara Municipal s‚o aprovadas
pelos vereadores. Disse que n‚o tem que ser uma marionete de Prefeito nem de partido,
nŠs temos que tomar nossas prŠprias decis•es. Disse entender que os culpados s‚o os
prŠprios vereadores. Em Aparte solicitado pelo vereador Robson do Amaral Rodrigues, o
mesmo disse que n‚o abandonou o Prefeito, apenas disse que passar† a tomar suas
decis•es por suas prŠprias convicˆ•es. Continuando, a Vereadora Eliane disse que n‚o
acha justo somente criticar o Prefeito, temos que nos unir e ajudar. Com a palavra
Vereador ‰lvaro Luiz Nogueira Ramos, iniciou sua fala fazendo a leitura de algumas
indicaˆ•es endereˆadas ao Prefeito Municipal. Pediu ao Chefe do Poder Executivo que
insira nas obras do DADE em 2012 a realizaˆ‚o de uma construˆ‚o de um passeio
p‡blico na Rua Arnaldo de Sousa. Pediu tambŒm ao Secret†rio de Planejamento a
realizaˆ‚o de serviˆos de tapa buracos no morro do Bruno. Pediu a limpeza dos bueiros
da Rua Jo‚o Candido da Silva, e limpeza das Estradas das Formigas. Por fim
parabenizou o Prefeito Municipal pelo calˆamento de mais uma Rua no Rancho Grande.
Pediu tambŒm a realizaˆ‚o de tapa buracos na cer„mica. EXPLICAÇÕES PESSOAIS,
tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O vereador Robson
do Amaral Rodrigues passou a comentar as indicaˆ•es que fez na presente Sess‚o. Citou
que fez indicaˆ‚o ao Prefeito Municipal para realizaˆ‚o de estudos para colocaˆ‚o de
asfalto no bairro da Vila Bom Jardim. Solicitou tambŒm ao Prefeito Municipal que seja
desentupido um bueiro localizado na Avenida ‰lvaro Moreira Ramos. Passou a comentar
sobre a obra que est† acontecendo em todo centro histŠrico. Disse que ser‚o 16 ou 17
ruas que ser‚o beneficiadas. Citou que anterior ƒ obra quando chovia a †gua ficava
empossada e, os carros que passavam nas poˆas em alta velocidade molhavam os
pedestres. Na opini‚o do vereador a obra melhorou as ruas. Continuou dizendo que
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entende que a fiscalizaˆ‚o deve acontecer desde o inicio da obra, analisando o memorial
descritivo e as demais especificaˆ•es do Projeto. Acha que nessa altura das obras, Œ
invi†vel parar com a mesma. Com relaˆ‚o ƒ adequaˆ‚o do tr„nsito, disse que
propriet†rios de ve•culos devem saber as obrigaˆ•es ao adquiri-los. Sendo assim, se a
pessoa possui o carro com a documentaˆ‚o correta n‚o ter† problema com a fiscalizaˆ‚o.
Passou a discorrer sobre a Comiss‚o Especial de InquŒrito instalada pelo Poder
Legislativo que visava apurar supostas irregularidades na aquisiˆ‚o de merenda escolar
e no transporte. Na opini‚o do vereador, o mesmo entende que a CEI deveria ter apurado
tambŒm os transportes, e n‚o sugerir a abertura de outra. Com a palavra vereadora L‡cia
Helena Nader Gonˆalves, disse que n‚o pediu para embargar a obra do centro histŠrico.
Comentou que estavam presentes desde a abertura da licitaˆ‚o e que pediram para ser
tomada as devidas provid…ncias. No tocante ao que diz o vereador Robson sobre a
apuraˆ‚o da CEI, disse que n‚o houve tempo h†bil para apurar os 2 temas devido ƒ
quantidade de documentos. Continuou a vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves
dizendo que foi procurada pelas pessoas de “Vaguinho e Guto”, com a intenˆ‚o de
conseguir uma Patrol para o munic•pio atravŒs de Emenda Parlamentar. Disse ainda que
o Poder Executivo n‚o realizou as Audi…ncias P‡blicas necess†rias, descumprindo a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Aproveitou a oportunidade para agradecer ao Presidente da
Casa pela possibilidade de se discutir o orˆamento de 2012. Finalizou dizendo que far†
um Projeto de Lei para tornar obrigatŠrio o hasteamento da bandeira e a execuˆ‚o do
hino nacional nas escolas municipais de Bananal. Com a palavra Vereadora Eliane
Nogueira Do Prado disse que reforˆa o que havia dito, e que n‚o votou pela aprovaˆ‚o do
Projeto do Tr„nsito. Disse que agora aparecem policiais, Tenentes, mas na hora do
Projeto n‚o apareceu ninguŒm. Com a palavra vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
disse que o vereador Robson fez o requerimento para arrumar os canais de televis‚o e se
o mesmo encontrasse consertado na cidade de Pindamonhangaba, basta um pouco de
vontade do Prefeito. No que diz respeito ao Projeto de Tr„nsito, eu votei a favor e n‚o me
arrependo. Existem algumas ruas que n‚o ficaram com o tr„nsito legal, estou pedindo as
mudanˆas. Com relaˆ‚o ao Plano de Carreira dos Professores, foram pedidas mudanˆas
pela classe, cabendo ao Prefeito acat†-las. Se ele n‚o mudar, meu voto Œ contr†rio. Com
a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso, comentou o requerimento feito sobre
a Ponte do bairro das Laranjeiras, fazendo leitura de resposta dada pelo Governo do
Estado de S‚o Paulo. No referido documento o Governo Estadual citou a autorizaˆ‚o
para construˆ‚o de uma ponte no bairro, bastando o Poder Executivo enviar a
documentaˆ‚o necess†ria ao Šrg‚o. No tocante ao Projeto dos Professores, se n‚o forem
acatados os pedidos dos professores, meu voto ser† contra. Com a palavra Vereador
‰lvaro Luiz Nogueira Ramos, disse que votou favor†vel ao Projeto do Tr„nsito e n‚o se
arrepende. Entende que o Projeto veio a calhar devido ao aumento do fluxo de ve•culos
no munic•pio. Disse ainda que o Projeto sobre o tr„nsito foi discutido com o “Guinho” na
C„mara Municipal. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente, determinou ao
Diretor de Secretaria a leitura dos projetos que ser‚o apreciados na prŠxima sess‚o,
encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŠxima sess‚o
ordin†ria dia 15 (quinze) de dezembro 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, 01 de dezembro de 2011.

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