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

4ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 22/2012
ATA DA 22ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2012 aos
dezesseis dias do m•s de fevereiro de 2012 (16/02/2012), †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 segunda desta Quarta
Sessƒo 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; Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade, Eliane Nogueira do Prado, Robson do Amaral Rodrigues e …lvaro Luiz Nogueira
Ramos. Ausente o vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz. 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 procedeu-se a
leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: Veto a Emenda n„
01 de 2012, de autoria da Vereadora L…cia Helena Nader Gon†alves que alterou o
inciso III do artigo 4„ do Projeto de Lei 027/2011 e Projeto de Emenda ‡ Lei Orgˆnica
n„ 01 de 2012 de autoria da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade,
acrescenta o Inciso XXXI ao artigo 74 da Lei Orgˆnica Municipal – VEREADORA
LŠCIA HELENA NADER GON‹ALVES: Requerimento n.€ 016/12= solicita da Vigil‡ncia
Sanit‰ria de Bananal, mobiliza‹‚o urgente de mutir‚o a fim de colher os caramujos no
bairro Laranjeiras; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
017/12= solicita do D.E.R., servi‹os de patrolamento e melhorias na SP-247 nos trechos
km6 ao km12 e km21 ao km35; Indica‹‚o n.€ 017/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, constru‹‚o de escadaria e novo acesso em locais que especifica; Indica‹‚o n.€
018/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implanta‹‚o em nosso munic•pio de
curso de corte e costura; Indica‹‚o n.€ 019/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
constru‹‚o de uma cocheira em nosso munic•pio; Indica‹‚o n.€ 020/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, projeto de cal‹amento e coloca‹‚o de lumin‰rias na rua Sebasti‚o
Antunes, na Vila B. Jardim; Indica‹‚o n.€ 021/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
recoloca‹‚o da pedra contendo os dez mandamentos da Igreja Adventista do SŽtimo Dia
na Pra‹a Rubi‚o Jr.; Indica‹‚o n.€ 022/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
implanta‹‚o de lumin‰rias na rua Manoel Ricardo Fonseca; Indica‹‚o n.€ 023/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhorias com rela‹‚o a identifica‹‚o dos logradouros
em nosso munic•pio; Indica‹‚o n.€ 024/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
servi‹os de tapa-buracos, limpeza de capina e cal‹amento na rua Recanto Feliz na Vila B.
Jesus; Indica‹‚o n.€ 025/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‹‚o de
cal‹ad‚o na rua Pres. Washington Luiz; Indica‹‚o n.€ 026/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, elabora‹‚o de projeto, visando o cal‹amento da rua Manoel Ricardo
da Fonseca; VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 018/12= solicita do
D.E.R., instala‹‚o de dois “guard-rail” na SP-68, nos kms. 324 e 329,8; Requerimento n.€
019/12= solicita do D.E.R., constru‹‚o de uma ciclovia em Rancho Grande, em local que
especifica; Requerimento n.€ 020/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‹’es quanto ao uso dos tratores e m‰quinas da Prefeitura Municipal de Bananal;
Indica‹‚o n.€ 016/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, coleta de lixo urbano no
Distrito de Rancho Grande, trˆs vezes por semana; VEREADOR ANTONIO CARLOS
RAMOS DA SILVA (GODO): Requerimento n.€ 021/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‹’es quanto ao processo licitatŒrio para transporte escolar, ocorrido no
fim do ano de 2011; VEREADORA ŒRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
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022/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹’es quanto ao valor repassado
para o munic•pio de Bananal, referente ao “Royalties do Gasoduto”; Requerimento n.€
023/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹’es quanto as tendas montadas
na Pra‹a Rubi‚o Jr. para realiza‹‚o do Carnaval 2012; Requerimento n.€ 024/12= solicita
do Secret‰rio Municipal de Educa‹‚o, informa‹’es quanto a atribui‹‚o de “salas de
refor‹o” e “salas do EJA”; Requerimento n.€ 025/12= solicita do Secret‰rio Municipal de
Educa‹‚o, informa‹’es quanto a “nova atribui‹‚o” de salas de aulas do Ensino Infantil e
B‰sico; Requerimento n.€ 026/12= solicita do Secret‰rio Municipal de Educa‹‚o,
informa‹’es quanto ao Processo Seletivo do Ensino Infantil e Ensino B‰sico (1.€ ao 5.€
ano); Indica‹‚o n.€ 015/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reparo urgente de
buraco localizado na rua JosŽ Bastos Cabral, no Laranjeiras; VEREADORA HERCÍLIA
DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‹‚o n.€ 027/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, para solicitar da SABESP, vistoria e obras em tubula‹’es de esgotos do Rio
LavapŽs; Indica‹‚o n.€ 028/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma ou
substitui‹‚o dos bancos instalados no cal‹ad‚o da Cer‡mica; Indica‹‚o n.€ 029/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‹‚o de obras para recupera‹‚o dos
cal‹amentos das ruas do bairro Cer‡mica; Indica‹‚o n.€ 030/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, realiza‹‚o de obras de recapeamento nos cal‹amentos das ruas
Otaviano Vani e Antonio Gerv‰sio do Nascimento, na Vila B. Jardim; Indica‹‚o n.€
031/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‹‚o de obras nas arquibancadas
do Est‰dio Jo‚o Avelar, danificadas por deslizamento de barreira; Quando da discuss‚o
dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‹‚o nesta fase da sess‚o,
solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves tecendo
coment‰rio sobre o requerimento que fez † Vigil‡ncia Sanit‰ria de Bananal solicitando da
mesma uma mobiliza‹‚o urgente, em forma de mutir‚o com a finalidade de colher os
caramujos no bairro laranjeiras. Citou ainda que h‰ Žpoca em que foi presidente da Casa
organizou um mutir‚o junto a comunidade. Com a palavra o vereador Robson do Amaral
Rodrigues, iniciou sua fala desejando boas vindas aos demais vereadores pelo aos
trabalhos, uma vez que devido ao falecimento do Sr. Darge filho do Dr. Luiz Carlos os
edis em forma de respeito abdicaram de usar o tempo dedicado aos debates. Comentou
seu requerimento endere‹ado ao D.E.R onde solicita servi‹os de patrolamento e
melhorias na SP 247. Com a palavra vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso passou a
tecer coment‰rios sobre seus requerimentos. Iniciou pedindo ao Secret‰rio de Educa‹‚o
informa‹’es sobre a atribui‹‚o das aulas na “Sala de refor‹o” e na “sala do Eja”,
solicitando do mesmo as raz’es pelas quais n‚o foram colocadas na atribui‹‚o no dia da
escolha das aulas. Em seu segundo requerimento tambŽm endere‹ado ao secret‰rio de
educa‹‚o, pediu informa‹’es sobre as atribui‹’es de aulas na educa‹‚o infantil e ensino
b‰sico. Citou o exemplo do Professor Felix. Disse ainda que pelo que entende, os
professores foram prejudicados, citando como exemplo a pessoa de Inˆs m‚e do Rafael
funcion‰rio da Casa. Comentou que em abril haver‰ concurso para professores e que
houve prorroga‹‚o do processo seletivo, indagando como ficar‰ essa situa‹‚o?. Passou a
comentar o outro requerimento que fez endere‹ado ao Prefeito Municipal, solicitando
informa‹’es quanto †s tendas montadas para realiza‹‚o do carnaval, requerendo o nome
da empresa que prestou o servi‹o, o nŠmero de CNPJ, os valores recebidos, bem como a
cŒpia da nota fiscal de pagamento. Ao comentar a realiza‹‚o do prŽ carnaval, a
vereadora disse que a festa foi uma bagun‹a sŒ, acontecendo inŠmeras desordens no
munic•pio. Ao comentar o requerimento que fez sobre os valores recebidos de Royalties
pela Prefeitura Municipal de Bananal, citou que participou de uma reuni‚o junto com
algumas pessoas ligadas a obra do gasoduto e ouviu dos mesmos que o valor recebido
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deve ser aplicado em estradas vacinais, R$ 15.000.00(quinze mil reais) recebidos por
mˆs, e as estradas vacinais continuam uma porcaria. Com a palavra Vereador Vilmar da
Silva requereu ao D.E.R a constru‹‚o de uma ciclovia no Distrito do Rancho Grande.
Disse que tem or‹ado para o Distrito 3 milh’es de reais. Comentou ainda o requerimento
feito tambŽm ao D.E.R onde solicita a coloca‹‚o de 2 “guard rails”na Sp 68, uma no
Kilometro 324 apŒs a ‰gua cumprida, na localidade chamada como subida no menesi, e
outra no kilometro 329, citando que recentemente houve outra acidente no local. Passou a
tecer coment‰rios sobre o uso das maquinas da prefeitura, indagando do Secretario de
Agricultura os valores da hora cobrados e como o trator chega aos locais para executar os
servi‹os. Perguntou se vai rodando ou se vai transportado? A vereadora disse que a
fun‹‚o do trator agr•cola Ž trabalho agr•cola, dizendo que no caso do mesmo ir aos locais
de trabalho rodando, estaria sendo cometidas 2 infra‹’es, uma seria o gasto com dinheiro
pŠblico, e outra que h‰ um desgaste com o pneu, salientando ainda que o CTB n‚o
permite que maquinas agr•colas transitem em rodovias. Com a palavra Vereador Ant”nio
Carlos Ramos da Silva teceu coment‰rios sobre o requerimento que fez Prefeito
Municipal solicitando informa‹’es sobre a Licita‹‚o de linha escolar ocorrida no final de
dezembro de 2011. Requereu o nome do vencedor, as linhas, valor de cada linha e o
valor anterior que era pago por linha. Disse ainda que foi junto dos vereadores “rika e
LŠcia Nader fiscalizar “In loco” a licita‹‚o, sendo proibidos pelo funcion‰rio da prefeitura
de obter vista do procedimento licitatŒrio. Ato continuo disse que a linha foi direcionada
para o Senhor Quintanilha, usando um testa de ferro de Barra Mansa. Citou que existem
pessoas que fazem as linhas h‰ 5 anos e nem ficaram sabendo da licita‹‚o. Disse
tambŽm que o valor da linha era R$ 1,20 por km e agora a empresa vencedora passou
a receber R$ 1,40 por km. Comentou que dias atr‰s uma van foi buscar o filho de uma
pessoa que preferiu n‚o se identificar, sendo dito pelo motorista da mesma que o Senhor
Quintanilha havia mandado buscar a crian‹a. O que Ž engra‹ado Ž o fato de que o
mesmo Quintanilha era o fiscal do povo, tinha cartilha, era honesto e agora que esta junto
com o prefeito fraudando o dinheiro pŠblico ele n‚o preza a moralidade. Na minha opini‚o
n‚o passa de um idiota, ot‰rio, que est‰ sendo usado e n‚o percebe. O vereador citou
que o Quintanilha fez denuncias da C‡mara, e que ele n‚o teria como saber esses
detalhes, na minha opini‚o foi alguŽm aqui de dentro que passou a informa‹‚o para ele.
Aparte vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves, disse que no dia 13 estava na Apae
com sua m‚e e disse que o veiculo citado pelo vereador estava sendo dirigido por um
funcion‰rio da prefeitura. Aparte vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso disse que os
prŒprios motoristas que dirigem o carro dizem que s‚o pagos pelo Quintanilha. Eu
denunciei que foi enterrado mais de 100 kg de carne no lix‚o da zenŒbia. Finalizando o
vereador Ant”nio Carlos Ramos da Silva disse que vai continuar a correr atr‰s em busca
da moralidade na cidade de Bananal. Com a palavra Vereadora Eliane Nogueira do Prado
disse que vˆ o Quintanilha sempre na Kombi, e que tem que tirar as coisas sujas que
existem em nossa cidade. Aparte vereador Vilmar da Silva disse que tem todo o seu apoio
para esclarecer essa quest‚o dos valores pagos por kilometro nas linhas citadas, onde
era R$ 1,20 e passou para R$ 1,40. . 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. Na presente Sess‚o n‚o
houve apresenta‹‚o de Mo‹’es. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Com a palavra Vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso, disse que a
obra da Sabesp realizada na Rua Jo‚o Bastos Cabral no bairro das laranjeiras, esta um
perigo, o ch‚o est‰ afundando, existindo um buraco enorme. Passou a comentar sobre o
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oficio que recebeu do locutor Edivaldo Silva convidando para uma entrevista na r‰dio
comunit‰ria. Disse que na entrevista vinha falando de todos os temas, requerimentos,
projetos, momento em que o Locutor disse que uma pessoa do bairro do laranjeiras havia
ligado e nesse momento a vereadora deu a noticia da constru‹‚o da ponte no bairro. A
vereadora disse que mora no bairro e que havia recebido uma liga‹‚o do Tenente
Coronel convidando para a participar da assinatura do convˆnio. O prefeito Municipal foi
atŽ o MinistŽrio PŠblico e fez uma representa‹‚o contra minha pessoa por propaganda
enganosa. Eu havia feito uma Mo‹‚o de Aplausos para Tenente e acabei de receber a
resposta de agradecimento e parabŽns pela minha dedica‹‚o junto ao munic•pio. Passou
a vereadora a ler na Integra a resposta recebida. Com a palavra vereadora Hercilia de
Jesus Ramos Andrade pediu ao Diretor de Secretaria Dr. Tadeu dos Santos Nogueira
que fizesse a leitura da justificativa apresentada para as indica‹’es que fez. Com a
palavra Vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves, parabenizou a vereadora “rika pelas
palavras, dizendo que a ponte das laranjeiras foi uma luta de todos os vereadores e atŽ
que enfim vai sair. Comentou que est‚o acontecendo muitas coisas no munic•pio, e o
executivo n‚o aceita fiscaliza‹‚o, est‰ tudo errado Ž um absurdo. Disseram que eu era
funcion‰ria fantasma, fui trabalhar com c‡ncer, n‚o preciso puxar saco de ninguŽm, estou
aqui para defender o que for bom para a cidade. Finalizando disse que participou junto
com o Manolo, vereadora “rika, Jobinho de uma reuni‚o do Plano de Manejo da est‡ncia
ecolŒgica, ressaltando a import‡ncia da sustentabilidade. Com a palavra Vereador Vilmar
da Silva disse que devido ao ocorrido na sess‚o passada n‚o pode comentar seus
requerimentos, passando a faze isso nesse momento. Teceu coment‰rios sobre a Escola
Dirce Beck, solicitando o CNPJ, Estatuto Social e autoriza‹‚o dos bombeiros. Com
rela‹‚o ao outro requerimento feito, solicita ao Prefeito Municipal limpeza de vala, pois o
esgoto est‰ a cŽu aberto. Comentou tambŽm a necessidade de uma constru‹‚o de
escada do morro do cruzeiro, promessa de dŽcadas da prefeitura. Ano passado a Casa
aprovou uma emenda para realizar obra no Distrito e atŽ agora nada. Indicou 2009, 2010,
2011 e 2012 a constru‹‚o da Capela Mortu‰ria no Distrito do Rancho Grande. Indicou
tambŽm a limpeza do campo de futebol no Rancho Grande e uma limpeza geral no bairro.
Requereu ainda a reforma da escola do Rancho Grande, o muro caiu h‰ 1 ano e houve
outra inunda‹‚o. Pediu a coloca‹‚o de ilumina‹‚o na Rua Ant”nio Nunes da Silva.
Comentou que a popula‹‚o do bairro est‰ pensando em entrar com uma a‹‚o civil pŠblica
contra a prefeitura para n‚o pagar IPTU. Pediu o Vereador † coleta de lixo pelo menos 3
vezes por semana, citando que faz indica‹‚o dos moradores e n‚o de cunho pessoal.
Com rela‹‚o ao PSF disse que o bairro est‰ h‰ um bom tempo sem mŽdico porque o
mŽdico pediu exonera‹‚o por falta de estrutura. N‚o Ž a pintura que diz que est‰ bom,
mas sim o que se faz. Citou que conseguiu R$200.000,00 para a saŠde e que a Prefeitura
vai perder a verba. Disse que para o ano de 2012 conseguiu mais R$ 200.000,00. N‚o h‰
dentista no PSF do Rancho Grande. Comentou a reuni‚o com o secretario de educa‹‚o
do munic•pio para a cria‹‚o de cargos, sal‰rios e Fundeb. Somos 9 vereadores para
debater Leis Municipais, pois as leis federais n‚o cabem discuss‚o, mas sim
cumprimento. O res•duo do Fundeb Ž Lei e n‚o precisa passar pela C‡mara. Piso salarial
dos Professores Ž Lei e n‚o precisa passar pela C‡mara. Aparte Vereadora Lucia Helena
Nader disse que esteve na secretaria de educa‹‚o e j‰ existe um decreto regulamentando
a matŽria e que foi pago desde agosto de 2011. 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. Na
presente Sess‚o constaram os seguintes Projetos para serem discutidos e votados na
presente Sess‚o: Veto a Emenda nº 01 de 2012, de autoria da Vereadora Lúcia
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Helena Nader Gonçalves que alterou o inciso III do artigo 4º do Projeto de Lei
027/2011 e Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01 de 2012 de autoria da Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos Andrade, acrescenta o Inciso XXXI ao artigo 74 da Lei
Orgânica Municipal. Quando da discuss‚o do Veto a emenda n€ 01 de 2012, solicitaram
e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Com a palavra vereadora LŠcia Helena
Nader Gon‹alves disse que a Casa aprovou a emenda reduzindo para 50% o percentual
para abertura de crŽditos adicionais e suplementares, sendo vetada pelo Prefeito
Municipal. A vereadora passou a fazer a leitura na integra do Parecer Jur•dico elaborado
pelo Procurador Jur•dico da Casa constando 11 laudas. ApŒs ler todo o teor do parecer
jur•dico, a vereadora ressaltou a possibilidade dos vereadores proporem emendas ao
projeto de lei or‹ament‰ria. Aparte solicitado pelo vereador Vilmar da Silva, disse que
usurpar Ž tirar, roubar, cometer delito, subtrair. Esses termos devem ser utilizados para
descrever o Legislativo ou o Executivo??. Com a palavra Vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que respeita a posi‹‚o da vereadora Lucia Helena Nader Gon‹alves.
Disse que entende que a emenda Ž legal e cabe ao Legislativo propor as emendas. Sobre
a abertura de crŽditos referentes ao or‹amento disse que est‰ na Casa de Leis desde
2001 e sempre o or‹amento foi 100%. Disse ainda que o fato de estar autorizado a
abertura de crŽdito no patamar de 100% n‚o tira a obrigatoriedade da administra‹‚o
pŠblica enviar para a C‡mara o pedido de autoriza‹‚o. Finalizou dizendo que se a casa
votou assim em 2009,2010 e 2011 porque mudar agora?. Com a palavra vereador Vilmar
da Silva disse que o or‹amento Ž feito pelo Executivo, mas que depende do Legislativo a
aprova‹‚o. A emenda n‚o mexe no or‹amento, foi aprovado como chegou. A discuss‚o
existe apenas sobre o patamar para abertura de crŽditos, entendendo o vereador que o
limite de 20% j‰ estaria de bom tamanho. Se o executivo com o quadro de pessoal que
possui, com setor tŽcnico, com prazo de 1 ano para elabora‹‚o do or‹amento n‚o
conseguir se programar, dar a liberdade de alterar 100% Ž muito perigoso. Qualquer
mudan‹a passa pela Casa, se a emenda Ž inoportuna, mas ainda Ž o veto. Com a palavra
vereadora “rika Tereza Coitinho Affonso, disse que concorda com as palavras do
vereador Vilmar da Silva. Disse que s‚o novos na casa e com o primeiro mandato
adquiriu muita experiˆncia. Se para suplementar tem que passar pela C‡mara porque n‚o
pode emendar? Para finalizar disse que a C‡mara Municipal de Arapei vai pedir o
afastamento do Prefeito. Quando da vota‹‚o Nominal, votaram pela manuten‹‚o do veto
os vereadores Robson do Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Hercilia de
Jesus Ramos Andrade e Eliane Nogueira do Prado. Contrario ao veto votaram os
vereadores Vilmar da Silva, “rika Tereza Coitinho Affonso e LŠcia Helena Nader
Gon‹alves. Quando da discuss‚o do Projeto de Emenda † Lei Org‡nica n€ 01 de 2012 de
autoria da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade, acrescenta o Inciso XXXI ao
artigo 74 da Lei Org‡nica Municipal solicitaram e fizeram uso da os seguintes vereadores:
A vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade pediu ao Diretor de Secretaria Dr. Tadeu
dos Santos Nogueira para fazer leitura da justificativa do Projeto apresentado. Com a
palavra Vereador Vilmar da Silva parabenizou a vereadora Hercilia de Jesus Ramos
Andrade pela Emenda, dizendo que se o executivo n‚o quer informar Ž porque existe algo
de errado. N‚o duvido nada se o prefeito n‚o vetar. Com a palavra vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que concorda com o projeto de emenda apresentado, devido †
falta de respostas e a dificuldade de obter informa‹‚o. Colocado em vota‹‚o foi aprovado
por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as): Solicitou a palavra † vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves dizendo que est‰ no seu 2€ mandato e que com o passar dos anos vai
evoluindo. Disse que nenhum vereador veio discutir o or‹amento com o Contador da
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Prefeitura e com o Presidente da C‡mara. Fiz quest‚o de ler o Parecer Jur•dico, pois o
Procurador da Casa passou dias trabalhando encima do tema, para os vereadores n‚o
darem a m•nima import‡ncia. Ano passado †s emendas foram votadas e n‚o houve
problema nenhum. Conseguiu junto ao Deputado Estevam Galv‚o uma emenda
parlamentar no valor de R$ 50.000,00(cinq•enta mil reais) para o Centro Social Azurra,
sendo que o Projeto desenvolvido pela ONG Ž muito bem feito, atendendo inŠmeros
meninos, passando agora a atender as meninas. Com a palavra Vereadora “rika Tereza
Coitinho Affonso Iniciou sua fala dizendo que ela junto dos vereadores Vilmar da Silva e
LŠcia Helena Nader Gon‹alves fazem parte da comiss‚o de educa‹‚o e que por essa
raz‚o precisam ir mais a fundo com rela‹‚o aos 100 kg de carne jogados fora. Disse
ainda que o MinistŽrio PŠblico j‰ est‰ ciente do ocorrido e vai tomar as atitudes cab•veis,
devendo os vereadores fazerem a mesma coisa. Como vereadora me sinto impedido
pelo Poder Executivo de exercer minha fun‹‚o fiscalizadora, inŠmeros requerimentos por
mim feitos e aprovados pelo plen‰rio n‚o s‚o respondidos pelo Chefe do Poder
Executivo. Devido a isso, as pessoas ficam falando pelas ruas que os vereadores n‚o
trabalham, n‚o fazem nada. Com rela‹‚o † GASE, a situa‹‚o est‰ critica na saŠde, na
Žpoca do Dr. Wilton Nery as gestantes possu•am todo o amparo necess‰rio. Hoje em dia
n‚o faz exames importantes, n‚o d‰ assistˆncia necess‰ria as gestantes, l‰ virou um
cabide de emprego, chega de improbidades. Outro fato muito triste que tive noticia, foi a
perda da realiza‹‚o da COPA ZICO que poderia ser realizada em Bananal, mas devido a
falta de empenho da Prefeitura o evento n‚o acontecer‰. Com a palavra vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que vem cobrando dos vereadores h‰ muito tempo, disse que
ao seu entender os culpados s‚o os prŒprios vereadores. Disse tambŽm que o Poder
Legislativo tem seus meios de defesa e precisam de mais a‹‚o. Passaram - se 3 anos e
nada foi feito. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o quis
desfazer de nenhum vereador quando disse que era mais experiente. Disse que o
vereador Vilmar da Silva tem muito mais experiˆncia na ‰rea pol•tica, com, mas
competˆncia do que a minha. Indicou ao Prefeito Municipal a constru‹‚o de cal‹ad‚o na
Rua Manoel Ricardo Fonseca. Indicou tambŽm a coloca‹‚o de lumin‰rias no mesmo
bairro acima citado. Solicita ainda a melhoria nos logradouros do munic•pio. Pediu junto
ao Poder Executivo a recoloca‹‚o da Pedra contendo os 10 mandamentos da Igreja
Adventista do 7€ Dia. Pelo quarto ano seguido pede a constru‹‚o de uma cocheira
municipal na cidade, devido ao elevado numero de cavalos no munic•pio. Indica tambŽm a
necessidade de constru‹‚o de uma escada no bairro Recanto Feliz alŽm de realizar o
cal‹amento do bairro. Indico a necessidade de realiza‹‚o do curso de corte e costura
para qualificar os mun•cipes. Solicitou a constru‹‚o de um cal‹ad‚o na Rua Washington
Luiz prŒximo † casa da Dona Ila atŽ a casa do Orlando. Com rela‹‚o ao prŽ carnaval,
soube que ocorreram muitos fatos desagrad‰veis, e em conversa com o Prefeito
Municipal o mesmo disse que n‚o esperava o pŠblico que veio. O Prefeito Municipal disse
que n‚o ir‰ mais fazer a Micareta no munic•pio devido aos problemas ocorridos. Com a
palavra Vereador Vilmar da Silva Agradeceu ao pŠblico e tambŽm ao vereador Robson do
Amaral Rodrigues pelos elogios tecidos a sua pessoa, e disse que respeita o tempo de
cada um nessa casa. Com rela‹‚o ao Curso de Corte e Costura, disse que esteve
conversando com um Diretor do Sesi e que o mesmo lhe disse que a Prefeitura n‚o ir‰
realizar o curso. Com rela‹‚o † retirada da pedra contendo os 10 mandamentos
pertencentes a Igreja Adventista do 7€ dia, disse que respeita todas as religi’es. No pa•s a
maioria Ž CatŒlica, mas quando trabalhou no IBGE constatou que existem todas os tipos
de religi‚o no nosso pais. Sobre o or‹amento de 2012, disse que os vereadores n‚o
compareceram para reuni‚o com o Contador da Prefeitura, pois no or‹amento de 2011
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saiu do Rancho Grande veio atŽ a C‡mara Municipal se reuniu com o Contador Edson e
com o Senhor Guinho e apŒs aprovaram o or‹amento. Disse que ao aprovar o or‹amento
foram colocadas emendas para cobertura do ColŽgio Nogueira Cobra, Escada do Morro
do Cruzeiro, fechamento da quadra do Rancho Grande, e para o vesti‰rio. Citou o gasto
com a festa do Rancho Grande no valor de R$ 39.400,00(trinta e nove mil e quatrocentos
reais), sendo que o previsto para a festa no or‹amento era de R$ 10.000,00 (dez mil
reais). 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. ApŒs a leitura
dos Projetos de Leis que ser‚o apreciados na prŒxima Sess‚o, o Presidente da Casa
encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o
ordin‰ria dia 01 de mar‹o de 2012, 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, 16 de fevereiro de 2012.

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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