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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 20/2011
ATA DA 20ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2011 aos
quinze dias do m„s de dezembro de 2011 (15/12/2011), †s vinte horas, na Sala Nobre
da C‡mara Municipal de Bananal, situada † Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta cidade de
Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a Vig…sima desta Terceira Sess†o Legislativa,
sob a Presidˆncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva. Presentes os Vereadores
(as): Vilmar da Silva (1€ Secret‰rio), LŠcia Helena Nader Gon‹alves (2€ Secretario); Erika
Tereza Coitinho Affonso; Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade e Eliane Nogueira do Prado. Ausentes os vereadores …lvaro Luiz Nogueira
Ramos e Robson do Amaral Rodrigues. A ata da Sess‚o dos Vereadores Mirins
realizada no dia 8 de dezembro de 2011 foi aprovada por unanimidade. A ATA da sess‚o
anterior foi aprovada por unanimidade. ApŒs a chamada, havendo nŠmero regimental, o
Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta † sess‚o. Na seq•ˆncia procedeuse a leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: EMENDA
Nƒ01 DE Autoria da Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves AO PROJETO DE LEI
027 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe do Poder Executivo “Disp•e
sobre o Or‹amento Geral do Munic‘pio para o exerc‘cio de 2011.PROJETO DE LEI 027
DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe do Poder Executivo “Disp•e sobre
o Or‹amento Geral do Munic‘pio para o exerc‘cio de 2011, Vota‹‚o em Primeiro Turno.
PROJETO DE LEI 028 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria da Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Declara Patrim’nio Cultural e Imaterial do Munic‘pio
de Bananal a Festa de Folia de Reis realizada pela comunidade do Sert‚o da Brastel.
PROJETO DE LEI 029 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria da Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Disciplina a instala‹‚o de Parques Infantis e
Similares no Munic‘pio. PROJETO DE LEI 030 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz – Denomina “Galeria de Fotos
Vereador JosŽ Milton Gon‹alves Filho” Galeria de Fotos dos Ex-Prefeitos e ExPresidentes de C‡mara Municipal de Bananal, localizado na prŒpria sede da C‡mara
Municipal. PROJETO DE LEI 031 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe
do Poder Executivo – Autoriza a Municipalidade a celebrar convˆnio com o Centro Social
Azurra. REQUERIMENTOS E MO”•ES: VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA
SILVA (GOD‰): Requerimento n.€ 234/11= solicita da CETESB, informa‹•es quanto a
“licen‹a prŽvia de instala‹‚o” referente a AAAB (Associa‹‚o de Areeiros Artesanais de
Bananal); Requerimento n.€ 235/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es
quanto ao pagamento de precatŒrios requisitŒrios de pequeno e grande valor – exerc‘cio
2011; Requerimento n.€ 236/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, revis‚o em
partes, do sistema de tr‡nsito adotado recentemente pelo Poder Executivo; Mo‹‚o n.€
106/11= de apoio, † ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Se‹‚o S‚o Paulo, com
rela‹‚o † transferˆncia da gest‚o do Convˆnio de Assistˆncia Judici‰ria, da Def. PŠblica
para a Secretaria de Justi‹a e Defesa da Cidadania; Indica‹‚o n.€ 237/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala‹‚o de corrim‚o em escadaria localizada na Vila Bom
Jardim; VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 237/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es quanto aos pagamentos de insalubridade
aos funcion‰rios pŠblicos municipais de Bananal; Mo‹‚o n.€ 107/11= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Cel. PM Marco AurŽlio Alves Pinto, DD. Diretor do Depto. da Defesa Civil de
SP; VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 238/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, rela‹‚o de todas as estradas vicinais (BNN), e ainda cŒpia do mapa;
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Requerimento n.€ 239/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŒpia de todo o
processo licitatŒrio 44/2011 (ref. Festa Santana R. Grande); Requerimento n.€ 240/11=
solicita da 259.ƒ CIRETRAN de Bananal, informa‹•es quanto a ve‘culos cadastrados
nesta CIRETRAN, como “ve‘culos escolares”; VEREADOR CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA CRUZ: Indica‹‚o n.€ 236/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
constru‹‚o de “passeio pŠblico” no bairro Paulo Macedo; VEREADORA HERCÍLIA DE
JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‹‚o n.€ 238/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realiza‹‚o de obras de recupera‹‚o do cal‹amento do bairro da Cer‡mica;
Indica‹‚o n.€ 239/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‹‚o de vistorias,
pelo Œrg‚o da Defesa Civil, de todas as encostas localizadas em ‰reas da zona urbana,
com concentra‹‚o de residˆncias; Indica‹‚o n.€ 240/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, implanta‹‚o de uma creche municipal no bairro da Vila Bom Jardim; Indica‹‚o
n.€ 241/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, complementa‹‚o dos trabalhos de
urbaniza‹‚o do bairro Laranjeiras, com o cal‹amento das demais vias pŠblicas existentes
no mencionado bairro;Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
delibera‹‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Ant’nio
Carlos Ramos da Silva refor‹ou o teor de seus requerimentos. Iniciou sua oratŒria
solicitando ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a revis‚o do tr‡nsito local, uma
vez que as altera‹•es feitas pela Municipalidade est‰ causando algumas complica‹•es
para os moradores. Fez a leitura das ruas que segundo os populares deveria retornar ao
sentido anterior. Passou a discorrer sobre o requerimento feito solicitando os valores de
precatŒrios pagos, os de pequeno e o de grande valor. Citou ainda que a Lei que
regulamenta o pagamento de precatŒrios sofreu altera‹‚o no ano de 2010 e devido a
essa mudan‹a gostaria de saber como andam os pagamentos feitos pelo Munic‘pio. Citou
ainda que obteve informa‹•es de que existem cerca de R$ 300.000.00(trezentos mil
reais) depositados para pagamentos dos precatŒrios. Ato continuo, passou a comentar o
requerimento que fez † CETESB sobre a autoriza‹‚o definitiva para retirada de areia dos
rios. Citou que existe no munic‘pio uma associa‹‚o representativa, a AAAB, Associa‹‚o
de Areeiros Artesanais de Bananal que tem gerado muitos empregos no munic‘pio,
sendo que muitas dessas pessoas sobrevivem desse dinheiro. Disse tambŽm que buscou
or‹ar o valor para emiss‚o de um documento que falta, sendo dado o pre‹o pela Empresa
L.O Carraro no valor de R$6.000.00. Com a palavra vereadora –rika Tereza Coitinho
Affonso teceu coment‰rios sobre o requerimento que fez sobre o pagamento de adicional
de insalubridade para os funcion‰rios da Prefeitura Municipal. Disse que fez visita “In
Loco” e pode observar no documento existente que os funcion‰rios possuem direito ao
adicional citado. Por fim, disse que o adicional n‚o est‰ sendo pago pelo Executivo. Com
a palavra vereador Vilmar da Silva refor‹ou o teor de seus requerimentos. O primeiro
requerimento trata das estradas vacinais, o Edil solicitou a rela‹‚o de cada estrada
municipal, bem como do mapa das mesmas. Segundo o vereador, o motivo para a
proposi‹‚o do requerimento Ž o de que o Poder Executivo alega que as estradas rurais
n‚o s‚o pŠblicas, mas sim particulares. Disse o vereador que todas as estradas s‚o
pŠblicas, exceto a SP 247 que Ž de do Estado. Continuando sua fala reiterou
requerimento ao Diretor da 259ƒ Ciretran Dr. Eduardo Sardinha solicitando a rela‹‚o dos
ve‘culos cadastrados no —rg‚o como escolares.
Disse que necessita saber a
identifica‹‚o dos ve‘culos que prestam servi‹o de transporte para a Secretaria de
Educa‹‚o, uma vez que para a realiza‹‚o do servi‹o Ž necess‰rio o cadastro, ter sido
vistoriado, adesivado e possuir monitor. Passou a discorrer sobre o requerimento de
n€44/2011 sobre a festa de Santana no ano de 2011 realizada no distrito do Rancho
Grande. Disse que o valor gasto na festa foi o de R$ 39.400.00, valor este que causa
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muita estranheza. Sustentou o vereador que para a realiza‹‚o do servi‹o se faz
necess‰ria a pesquisa de mercado com a obten‹‚o de pelo menos 3 or‹amentos. Disse
que a empresa vencedora do certame ganhou tudo, palco, som, ilumina‹‚o. 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 teceu coment‰rios sobre a mo‹‚o de apoio que apresentou ao Projeto de Lei
Complementar que visa alterar a gest‚o do Convˆnio de Assistˆncia Judici‰ria que hoje Ž
gerida pela Defensoria PŠblica do Estado de S‚o Paulo passando o controle do convˆnio
para a Secretaria de Justi‹a e Defesa da Cidadania. Pediu para que o Diretor de
Secretaria Dr. Tadeu Nogueira explicasse a justificativa para apresenta‹‚o da referida
Mo‹‚o. Com a Palavra a Vereadora –rika Tereza Coitinho Affonso teceu coment‰rios
sobre a mo‹‚o de aplausos que apresentou para o Tenente Coronel PM Marco AurŽlio
Alves Pinto pela libera‹‚o de recursos para constru‹‚o da Ponte no bairro das laranjeiras.
Relatou ainda que recebeu uma liga‹‚o para acompanhar a assinatura do convˆnio, n‚o
podendo estar presente na data citada. 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 LŠcia Helena Nader Gon‹alves solicitou e
fez uso das palavras. Iniciou sua oratŒria dizendo que estava muito feliz, pois um projeto
que sempre sonhou se tornou realidade para o munic‘pio. Trata-se do Projeto CartŒrio
Mais, que possibilitar‰ ao cidad‚o local a obten‹‚o de servi‹os notariais junto aos outros
cartŒrios do pa‘s. Passou a comentar as reuni•es realizadas com os professores sobre o
Plano de Carreira. Disse que as reuni•es n‚o foram em v‚o e atingiram a finalidade que
era a de apoiar a classe. Citou ainda que participou do encerramento do Projeto MŠsica,
parabenizando todos os envolvidos no Projeto. Com a palavra vereadora –rika Tereza
Coitinho Affonso passou a fazer uso da palavra, concordando com as palavras da
vereadora LŠcia Nader sobre o Projeto MŠsica. Passou a tecer coment‰rios sobre o valor
gasto na festa de Rancho Grande, aduzindo que com o valor gasto, 39.400.00, daria para
melhorar a saŠde de nosso munic‘pio. Disse que recebeu uma denŠncia dizendo que os
pacientes n‚o puderam ir ao INCA realizar suas sess•es de quimioterapia porque o
veiculo municipal n‚o possu‘a pneus. Disse ser um verdadeiro absurdo essa situa‹‚o, as
pessoas entram na administra‹‚o publica para serem servidas e n‚o para servir o povo.
Passou a comentar que a Caixa Econ’mica Federal vem repassando verbas para o
munic‘pio, mas devido † m‰ administra‹‚o os recursos s‚o perdidos. Aparte solicitado
pela vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves disse que a verba perdida seria utilizada
na rua onde existe uma pousada, com moradores que possuem deficiˆncia. Com a
palavra vereador Vilmar da Silva disse que as constantes perdas de verbas federais Ž
devido a falta de equipe e vontade pol‘tica para trazer benef‘cios para cidade. No que diz
respeito ao Projeto do Plano de Carreira dos Professores disse que o que for de interesse
da categoria estar‰ junto apoiando. Passou a comentar a obriga‹‚o de adquirir 30% dos
alimentos atravŽs da agropecu‰ria familiar. Indagou onde est‰ a Secretaria de Agricultura
do Munic‘pio? Disse que j‰ estamos no 3€ ano de mandato e nada de concreto foi feito
pela mesma. Disse que conseguiu atravŽs do Deputado Ricardo Berzoini mais um trator
agr‘cola para o munic‘pio. Na qualidade de membro da mesa diretora da C‡mara
Municipal de Bananal disse ter a honra de informar que j‰ consta no site da c‡mara as
Leis Municipais com suas devidas emendas desde o ano de 1997 atŽ agosto do presente
ano. Disse ainda que as Leis Municipais de 2005 em diante j‰ est‚o em PDF. Passou a
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fazer leitura de um texto postado no Blog da C‡mara Municipal sobre a R. M Vale.
Parabenizou o funcion‰rio Ricardo. Aparte solicitado pelo vereador Ant’nio Carlos Ramos
da Silva disse que antes de contratar o Ricardo havia consultado alguns escritŒrios
especializados para fazer esse servi‹o, sendo que o pre‹o mais barato que encontrou foi
o de R$ 15.000.00. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que n‚o fez
Projeto, aproveitando para desejar um feliz natal e um prospero ano novo, convidando a
toda popula‹‚o para visitar o bairro Boa Esperan‹a. N‚o havendo quem quisesse fazer
uso da palavra, determinou o Senhor. Presidente que se passasse para a ORDEM DO
DIA. Por consenso dos Srs (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada regimental.
Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constou:EMENDA Nº01 DE Autoria da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves AO
PROJETO DE LEI 027 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe do Poder
Executivo “Disp•e sobre o Or‹amento Geral do Munic‘pio para o exerc‘cio de
2011.PROJETO DE LEI 027 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe do
Poder Executivo “Disp•e sobre o Or‹amento Geral do Munic‘pio para o exerc‘cio de 2011,
Vota‹‚o em Primeiro Turno. PROJETO DE LEI 028 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de
autoria da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Declara Patrim’nio Cultural e
Imaterial do Munic‘pio de Bananal a Festa de Folia de Reis realizada pela comunidade do
Sert‚o da Brastel. PROJETO DE LEI 029 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria da
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Disciplina a instala‹‚o de Parques Infantis
e Similares no Munic‘pio. PROJETO DE LEI 030 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de
autoria do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz – Denomina “Galeria de Fotos
Vereador JosŽ Milton Gon‹alves Filho” Galeria de Fotos dos Ex-Prefeitos e ExPresidentes de C‡mara Municipal de Bananal, localizado na prŒpria sede da C‡mara
Municipal. PROJETO DE LEI 031 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 de autoria do Chefe
do Poder Executivo – Autoriza a Municipalidade a celebrar convˆnio com o Centro Social
Azurra. Quando da discuss‚o da EMENDA Nº01 DE Autoria da Vereadora Lúcia
Helena Nader Gonçalves AO PROJETO DE LEI 027/ DE 28 DE SETEMBRO DE 2011
de autoria do Chefe do Poder Executivo “Disp•e sobre o Or‹amento Geral do Munic‘pio
para o exerc‘cio de 2011, solicitou e fez uso da palavra a Vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves, iniciando sua fala dizendo que prop’s emenda ao Projeto de Lei que disp•e
sobre o Or‹amento Geral para o munic‘pio no exerc‘cio de 2012. Disse que Ž relatora da
Comiss‚o de Or‹amento, Finan‹as e Contabilidade, concluindo pela realiza‹‚o de uma
emenda visando alterar o inciso III do art. 4 da referida Lei, reduzindo de 100% para 50%
a porcentagem para suplementa‹‚o pelo Poder Executivo. Disse que entende ser uma
boa porcentagem, passando a ler sua justificativa. Em aparte solicitado o vereador Vilmar
da Silva disse concorda com a emenda apresentada pela vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves reduzindo de 100 % para 50% a suplementa‹‚o e abertura de crŽditos
adicionais. Disse ainda que o or‹amento podendo ser mudado em 100% n‚o Ž razo‰vel,
Ž falta de planejamento. Posto em vota‹‚o nominal a emenda n€ 01 ao Projeto de Lei
027/2011 obtivemos os seguintes votos: Pela aprova‹‚o da emenda votaram † favor os
vereadores Vilmar da Silva, Carlos Eduardo de Oliveira, –rika Tereza Coitinho Affonso e
Lucia Helena Nader Gon‹alves. Pela rejei‹‚o da emenda votaram os vereadores Hercilia
de Jesus Ramos de Andrade e Eliane Nogueira do Prado. Dessa forma, a emenda foi
rejeitada. ApŒs a rejei‹‚o da emenda, foi solicitado pela vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves a suspens‚o da Sess‚o por 5 minutos. Pedido aceito pelo Presidente da Casa.
Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI 027 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011 de
autoria do Chefe do Poder Executivo “Disp•e sobre o Or‹amento Geral do Munic‘pio para
o exerc‘cio de 2011, Vota‹‚o em Primeiro Turno, nenhum vereador quis fazer uso da
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palavra. Posto em vota‹‚o Nominal o Projeto de Lei 027/2011 votaram da seguinte forma
os vereadores: Votaram pela aprova‹‚o do Projeto de Leis os vereadores Hercilia de
Jesus Ramos de Andrade e Eliane Nogueira do Prado. Pela rejei‹‚o do Projeto de Lei
votaram os vereadores Vilmar da Silva, Carlos Eduardo de Oliveira, –rika Tereza Coitinho
Affonso e Lucia Helena Nader Gon‹alves. Projeto Rejeitado. Quando da discuss‚o do
PROJETO DE LEI 028 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria da Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Declara Patrim’nio Cultural e Imaterial do Munic‘pio
de Bananal a Festa de Folia de Reis realizada pela comunidade do Sert‚o da Brastel. A
Vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves questionou a autora do Projeto se h‰ alguma
ajuda financeira para a Festa de Folia de Reis, sendo respondido pela vereadora Hercilia
que n‚o existe ajuda financeira. Na seq•ˆncia a vereadora Hercilia de Jesus Ramos
Andrade solicitou que o Diretor de Secretaria Dr. Tadeu Nogueira fizesse a leitura de
suas justificativas. Posto em vota‹‚o foi o Projeto aprovado por unanimidade. Quando da
discuss‚o do PROJETO DE LEI 029 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria da
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade que Disciplina a instala‹‚o de Parques
Infantis e Similares no Munic‘pio n‚o houveram vereadores que quisessem fazer uso da
palavra. Posto em vota‹‚o foi o Projeto aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o
do PROJETO DE LEI 030 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011 de autoria do Vereador
Carlos Eduardo de Oliveira Cruz – Denomina “Galeria de Fotos Vereador JosŽ Milton
Gon‹alves Filho” Galeria de Fotos dos Ex-Prefeitos e Ex-Presidentes de C‡mara
Municipal de Bananal, localizado na prŒpria sede da C‡mara Municipal. A Vereadora
LŠcia Helena Nader Gon‹alves fez a leitura da Justificativa do Projeto de Lei. A Vereadora
LŠcia Helena Nader Gon‹alves agradeceu ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz
pela homenagem feita ao seu pai, pessoa digna e honesta. Com a palavra o vereador
Ant’nio Carlos Ramos da Silva parabenizou o vereador Carlos Eduardo pela iniciativa e
comentou que o Senhor JosŽ Milton n‚o faltava uma Sess‚o de C‡mara, cumprindo
muito bem o seu papel de vereador. Posto em vota‹‚o Nominal votaram os vereadores da
seguinte forma: Pela aprova‹‚o vereadores Vilmar da Silva, –rika Tereza Coitinho
Affonso, LŠcia Helena Nader Gon‹alves, Hercilia de Jesus Ramos Andrade e Ant’nio
Carlos Ramos da Silva. Pela Rejei‹‚o votou a vereadora Eliane Nogueira do Prado.
Projeto Aprovado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as): A vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves fez uso da
palavra iniciando pedindo desculpas ao vereador Mirim Pedro Enrico Nader Gon‹alves de
Freitas por n‚o ter feito o Projeto de Lei sobre as solicita‹•es que haviam sido pedidas
pelo vereador Mirim. Citou que a festa dos motociclistas que Ž um sucesso no munic‘pio
passou a fazer parte do calend‰rio municipal devido a um Projeto de Lei por ela proposto.
Passou a tecer coment‰rios sobre o problema ocorrido na Prefeitura Municipal. Disse que
se dirigiu † Prefeitura Municipal junto com a Vereadora –rika que faz parte da comiss‚o
de SaŠde, Educa‹‚o, Cultura, Turismo e Lazer, e com o Presidente da Casa, vereador
Ant’nio Carlos Ramos da Silva, no intuito de fiscalizarem “In Loco” a Licita‹‚o sobre as
linhas para presta‹‚o do servi‹o de transporte escolar que havia sido realizado no dia 05
de dezembro. Relatou que ao chegar a Prefeitura solicitou a presen‹a do Presidente da
Comiss‚o de Licita‹‚o Senhor Jandair. Ao chegar e ser informado sobre o motivo da
visita dos vereadores, o Senhor Jandair negou acesso dos mesmos ao Processo
LicitatŒrio, dizendo que recebe ordens e que a ata da licita‹‚o ainda n‚o havia sido
terminada. O Senhor Jandair disse ainda que seria necess‰rio um requerimento para ter
acesso aos documentos. Os vereadores solicitaram junto aos funcion‰rios da C‡mara o
requerimento que foi feito e entregue aos vereadores que prontamente protocolaram,
sendo novamente negado pelo Senhor Jandair. Dessa forma, a vereadora disse que se
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dirigiu a delegacia de policia e lavrou um Boletim de Ocorrˆncia, citando o artigo 77 do
Regimento Interno que d‰ esse direito aos vereadores. Enfatizou que o Executivo est‰
impedindo o Legislativo de fiscalizar, fun‹‚o essa que Ž a principal de todos os
vereadores. Hoje a Comiss‚o de SaŠde, Educa‹‚o, Cultura, Lazer e Turismo que Ž
formada por mim, pelo vereador Vilmar e pela vereadora –rika, no dia de hoje assinamos
um requerimento para abertura de uma Comiss‚o Especial de InquŽrito para apurar o
transporte escolar. Fez a leitura do teor do requerimento apresentado. Justificou o motivo
pelo qual n‚o foram apurados na outra CEI que se encerrou. Disse que as pessoas
estavam questionando o porquˆ da n‚o abertura da Processante da merenda escolar,
citou que o vereador que denuncia n‚o vota devendo chamar o suplente. Na verdade o
bom seria que a popula‹‚o fizesse a denuncia. Opinou sobre o absurdo o que foi relatado
pela vereadora –rika sobre a Kombi que n‚o levou os pacientes ao INCA devido † falta de
pneus. O carro sai para todo lado e nessas horas de doen‹a deixar os pacientes na “m‚o”
por falta de pneus, isso n‚o existe, Ž humilhante essa situa‹‚o. Eu tive c‡ncer e sei o
quanto Ž ruim para a pessoa e para a fam‘lia. Muitas das vezes a pessoa tem que
mendigar um carro para ir se tratar, Ž deplor‰vel. Pediu para que o Prefeito n‚o olhe para
quem est‰ fazendo o pedido, se Ž a vereadora –rika, LŠcia, hercilia, mas sim que olhe
pelo povo que est‰ sofrendo. N‚o adianta a administra‹‚o ficar fazendo obras para
levantar e colocar paralelep‘pedos no mesmo local e n‚o dar o que realmente o povo
precisa. Finalizou dizendo que n‚o tem nada pessoal contra o Prefeito David Morais,
apenas discorda de suas decis•es pol‘ticas. Com a palavra vereadora –rika Tereza
Coitinho Affonso, comentou o constrangimento que os vereadores passaram ao tentar
fazer uma visita “In Loco” na Prefeitura Municipal. Disse que existem mais de 15
requerimentos que o Prefeito n‚o responde, sendo entregues ao MinistŽrio PŠblico para
instaura‹‚o de inquŽrito Civil. Disse ainda que devido a essa postura do Prefeito
Municipal, ligou para o Tribunal de Contas da Uni‚o em Bras‘lia e l‰ lhe foi dito que n‚o
existe a alega‹‚o que o Executivo vem dando para n‚o responder os requerimentos.
Segundo o Dr. Henrique do TCU a situa‹‚o de Bananal Ž uma situa‹‚o tr‰gica. O Prefeito
ao fazer isso desrespeita o Poder Legislativo, s‚o poderes diferentes, mas harm’nicos.
Se tudo Ž o Tribunal de Contas que fiscaliza, podemos fechar o Senado Federal, a
C‡mara dos Deputados e as C‡maras Municipais e voltar a ditadura. Finalizou dizendo
que desde o 1€dia de Sess‚o se posicionou da mesma forma, tendo entrado na pol‘tica
para servir e n‚o para ser servido. Com a palavra Vereador Ant’nio Carlos Ramos da
Silva, disse que recebeu uma denŠncia an’nima sobre a licita‹‚o para as linhas escolares
do ano de 2012. Citou que a pessoa que denunciou disse que a Licita‹‚o estava sendo
direcionada para o Senhor Valdir Quintanilha, sendo usado † pessoa de Jordani do
Rancho Grande para n‚o aparecer Valdir Quintanilha. O Valdir Quintanilha Ž aquele
cidad‚o que vivia perseguindo os vereadores e a C‡mara Municipal. O Senhor Valdir †
Žpoca lan‹ou uma cartilha chamada “de olho no dinheiro pŠblico”, que ensinava como
fiscalizar os administradores pŠblicos, e hoje n‚o fiscaliza mais o Prefeito, uma vez que Ž
“Testa de Ferro“ do David Morais, acobertando seus erros e fazendo parte dos mesmos.
Disse que o ano que vem ser‰ de muito trabalho pelo Poder Legislativo e que n‚o medir‰
for‹as para buscar a moralidade na cidade, sendo o caso se preciso pedir o afastamento
do Prefeito. Citou ainda h‰ dificuldade de acontecer esse afastamento, pois se na vota‹‚o
de um simples projeto j‰ faltaram 2 vereadores, imagina quando for votar a Cassa‹‚o do
Prefeito? Pediu para que os vereadores n‚o se acovardem, n‚o finjam estar doentes para
n‚o comparecer † Sess‚o, sejam homens. Quem n‚o tiver coragem pede afastamento.
Com a palavra Vereador Vilmar da Silva passou a comentar sobre o episodio ocorrido na
prefeitura, sobre a Licita‹‚o Tomada de Pre‹o para as linhas escolares do munic‘pio. O
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

que causa estranheza Ž o fato de que o Presidente da Licita‹‚o, Senhor Jandair ter dito
que a “ainda n‚o est‰ pronto”, a licita‹‚o foi dia 05 e os vereadores foram na Prefeitura
dia 08. O Vereador Vilmar da Silva disse que se ficou alguma coisa pendente no Processo
LicitatŒrio, essa pendˆncia deve constar em ata. N‚o existe ficar dias para depois
terminar a ata, isso Ž suspeito. Tomamos conhecimento atravŽs do Tribunal de Contas
que houve um problema com a licita‹‚o sobre o cart‚o alimenta‹‚o, sendo determinado
pelo TCE/SP que n‚o realizasse o certame atŽ que seja solucionado o problema. Passou
a tecer coment‰rios sobre a RM Vale, enfatizando que na prŒxima Sess‚o de C‡mara em
fevereiro de 2012 ir‰ fazer uma Mo‹‚o de Aplausos para o Deputado Carlinhos de
Almeida. Finalizou agradecendo a todos que acreditaram no seu trabalho, aos colegas
vereadores e por fim disse que continuar‰ defendendo seu Distrito, local onde mora com
sua fam‘lia, bem como de toda minha cidade. 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 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, 15 de dezembro de 2011.

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

1€ Secret‰rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ Secret‰rio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader Gon‹alves
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