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25ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 25/2012
ATA DA 25ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2012. Aos quatro
dias do m•s de abril de 2012 (04/04/2012), †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 - se a Vig‚sima Quinta desta Quarta Sessƒo Legislativa,
sob a Presidˆncia do Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, Presentes os Vereadores
(as): Vilmar da Silva (1€ SecretŠrio), L‹cia Helena Nader GonŒalves (2€ Secretario), •rika
Tereza Coitinho Affonso, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Robson do Amaral
Rodrigues, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz e Eliane
Nogueira do Prado. A ATA da Sess‚o do dia 06 de marŒo dos vereadores mirins foi
aprovada por unanimidade. A Ata da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. ApŽs
a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus
declarou aberta † sess‚o. Na seq•ˆncia procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N„ 02 DE 05
DE MAR…O DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO “ Disp‡e
sobre a criaˆƒo de cargos de provimento em comissƒo junto ‰ Secretaria Municipal
de Educaˆƒo, autoriza o pagamento de bŠnus aos profissionais do Magist‚rio,
institui piso salarial para os professores da educaˆƒo b‹sica e d‹ outras
provid•ncias; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N„ 001 DE 15 DE MAR…O DE
2012 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTŒNIO CARLOS RAMOS DA SILVA, “Disp‡e
sobre a concessƒo do Diploma da Ordem do M‚rito Municipal ao Senhor Luiz
AntŠnio Moura de Souza, VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO:
Requerimento n.€ 062/12= solicita da DireŒ‚o da E.M.E.F. "PROF. JOS• LUIZ F.
GUIMAR„ES", informaŒ‘es a respeito de in‹meras “aulas vagas” que est‚o sendo
concedidas aos alunos do Ens. Fundamental; IndicaŒ‚o n.€ 071/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, atendimento odontolŽgico no bairro da Palha; IndicaŒ‚o n.€ 072/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, soluŒ‚o para transtorno causado pelas Šguas de
chuva em “vala” localizada na Av. Bom Jesus; VEREADORA L•CIA HELENA NADER
GON…ALVES: Requerimento n.€ 063/12= solicita do Conselho Municipal de Assistˆncia
Social, viabilizaŒ‚o junto a Secretaria Municipal de Assistˆncia Social, a inclus‚o de
projetos do Centro ComunitŠrio; Requerimento n.€ 064/12= solicita do SecretŠrio
Municipal de Assistˆncia Social, cŽpia da relaŒ‚o nominal dos integrantes do atual
Conselho Mun. de Assistˆncia Social e do Conselho Mun. dos Direitos da CrianŒa e do
Adolescente, e ainda cŽpia da portaria de nomeaŒ‚o; Requerimento n.€ 065/12= solicita
do SecretŠrio Municipal de Sa‹de, reuni‚o com a Comiss‚o de Sa‹de, EducaŒ‚o, Cultura
Lazer e Turismo da C‡mara Municipal; Requerimento n.€ 066/12= solicita do Presidente
da Melhor Idade, cŽpia do Estatuto e CNPJ da Melhor Idade; Requerimento n.€ 067/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providˆncias urgentes com relaŒ‚o ao transporte
escolar dos alunos do Ensino M•dio; Requerimento n.€ 068/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informaŒ‘es com relaŒ‚o a EstaŒ‚o FerroviŠria de Bananal;
MoŒ‚o n.€ 023/12= de aplausos, ao M‹sico e Compositor, Sr. Marcos Leal, pelo
lanŒamento de seu CD; MoŒ‚o n.€ 024/12= de aplausos, a funcionŠria p‹blica municipal,
Sra. NŠdia L‹cia de Souza Neiva, pelos seus 25 anos de serviŒo p‹blico, com muita
dedicaŒ‚o e trabalho; MoŒ‚o n.€ 025/12= de pesar, pelo falecimento da Sra. Simone
Teixeira da Silva Oliveira; IndicaŒ‚o n.€ 065/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
busca de parceria junto ao INSS para construŒ‚o de um PEX em Bananal; IndicaŒ‚o n.€
066/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, iluminaŒ‚o p‹blica nas ruas S‚o
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Francisco de Assis e Arnaldo de Souza Alves; IndicaŒ‚o n.€ 067/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, implantaŒ‚o de APM (Banco 24 horas) em praŒa municipal; IndicaŒ‚o
n.€ 068/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, poda de Šrvores e reforma de
bancos, na Av. Cesar Augusto GonŒalves e Av. Jo‚o Godoy Macedo; IndicaŒ‚o n.€
069/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaŒ‚o de parcerias com empresas e
associaŒ‘es do turismo no nosso munic”pio; IndicaŒ‚o n.€ 070/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, regulamentaŒ‚o de “parada de ‰nibus” para excurs‘es que chegam a
Bananal; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Requerimento n.€
069/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŽpia do projeto t•cnico de construŒ‚o
da ponte de acesso ao bairro Laranjeiras; MoŒ‚o n.€ 022/12= de CongratulaŒ‘es, ao Ilmo.
Sr. Ricardo Luis Reis Nogueira, pelo dia do jornalista, comemorado em 07 de abril;
IndicaŒ‚o n.€ 073/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŒ‚o do calŒad‚o
da Vila Bom Jardim e realizaŒ‚o de obras para a contenŒ‚o de encostas nos trechos onde
ocorrem desmoronamentos constantes; IndicaŒ‚o n.€ 074/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, implantaŒ‚o de uma creche municipal no bairro da Vila B. Jardim;
IndicaŒ‚o n.€ 075/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de reparos no
calŒamento da Travessa Fragoso; IndicaŒ‚o n.€ 076/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŒ‚o de obras para recuperaŒ‚o do calŒamento da rua Jos• Moreira de
Andrade, no NiterŽi; IndicaŒ‚o n.€ 077/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
instalaŒ‚o de gradil nas laterais da ponte no inicio da rua Otaviano Vani, na Vila Bom
Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 078/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŒ‚o do
calŒamento da travessa localizada no final da Av. Pelegrino Sciotta, no EducandŠrio;
VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GODÔ): Requerimento n.€
070/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es e a elaboraŒ‚o de estudos
para a efetiva implantaŒ‚o do 14.€ salŠrio dos profissionais do Magist•rio de Bananal;
Requerimento n.€ 071/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es sobre o
fechamento das instalaŒ‘es do Conselho Tutelar de Bananal; Requerimento n.€ 072/12=
reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaŒ‚o pret•rita (Req. n.€ 180/11), que solicita
cŽpia de todas as notas fiscais pagas pela Prefeitura Municipal de Bananal ao
estabelecimento Maia Pneus Auto Center; Requerimento n.€ 073/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, os percentuais pagos a titulo de gratificaŒ‚o para os cargos de chefia,
direŒ‚o e assessoramento da Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 074/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es ainda pendentes do Req. n.€ 021/12,
quanto ao processo licitatŽrio para transporte escolar, ocorrido no fim do ano de 2011;
VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 075/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ‘es sobre convˆnio da Secretaria Estadual de Agricultura e a
Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 076/12= solicita da CODASP –
GuaratinguetŠ, informaŒ‘es sobre convˆnio da Secretaria Estadual de Agricultura e a
Prefeitura Municipal de Bananal; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO:
Requerimento n.€ 077/12= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaŒ‘es pret•ritas,
datadas em 15/03/12 (Requerimentos 044, 045, 046, 047, 050, 051, 052, 053, 054 e 055);
Requerimento n.€ 078/12= solicita do SecretŠrio Municipal de Assistˆncia Social, relaŒ‚o
nominal do Conselho Municipal de Assistˆncia Social; Requerimento n.€ 079/12= solicita
do DER, serviŒos de limpeza †s margens da estrada do Sert‚o da Bocaina (SP-247), e
reparo de ponte; MoŒ‚o n.€ 026/12= de pesar, pelo falecimento da Sra. Simone Teixeira
da Silva Oliveira; MoŒ‚o n.€ 027/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Dr. Geraldo Alckmin, DD.
Governador do Estado de S‚o Paulo, por sua visita em Bananal, no dia 23/03/12; Quando
da discuss‚o dos requerimentos apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves iniciou comentando
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sobre o requerimento feito ao Presidente do Conselho Municipal de Assistˆncia Social
visando viabilizar junto a Secretaria Municipal de Assistˆncia Social a inclus‚o dos
projetos sociais do Centro ComunitŠrio Ayres Ara‹jo de Azevedo como sempre acontecia
desde do ano de 1977. Solicitou do Secretario de Assistˆncia Social Sr. Laerte Jos•
Miranda a relaŒ‚o nominal dos conselheiros e se est‚o cumprindo a determinaŒ‚o legal.
Sobre o requerimento feito para o Secretario de Sa‹de, o objetivo e obter informaŒ‘es
sobre a reforma e ampliaŒ‚o da Unidade Mista de Sa‹de. Disse a vereadora que pediu
vista do Processo LicitatŽrio e ficou por cerca de 2 horas aguardando, sendo que ao
solicitar a extraŒ‚o de cŽpias, foi negado o pedido pela Advogada da Prefeitura. Solicito
uma reuni‚o com o Secretario de Sa‹de uma vez que a Lei Org‡nica Municipal confere
essa atribuiŒ‚o ao Vereador para Convocar SecretŠrios para prestar esclarecimentos.
Solicitou do Presidente do Clube da Melhor idade documento que especificou, visando
obter verbas para o clube. Com relaŒ‚o † EstaŒ‚o FerroviŠria dizem que voltou para os
Correios, sempre fiz requerimentos sobre o assunto. Em nosso Munic”pio os cart‘es
postais est‚o desaparecendo, e isso n‚o pode acontecer. Bananal • cidade Tur”stica. Por
fim, solicitou providencias com relaŒ‚o ao transporte escolar de alunos do Ensino M•dio.
Citou que os alunos estavam indo embora exprimidos em Kombis. Finalizou dizendo que
jŠ fez visita “In Loco” e conversou com a DireŒ‚o. Com a palavra Vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso reiterou requerimentos pret•ritos respondidos pelo Poder Executivo de
forma insatisfatŽria. Relatou que jŠ encaminho para o Minist•rio P‹blico o caso. Requereu
a relaŒ‚o dos professores que foram exonerados e os que foram contratados. Solicitou
cŽpia do convenio Viva Leite, fazendo breve leitura de sua justificativa. Solicitou tamb•m o
gasto do Poder Executivo com combust”vel de janeiro de 2011 at• a presente data.
Requereu cŽpia da folha de pagamento dos funcionŠrios efetivos e dos cargos de
confianŒa, fazendo leitura dos motivos que levaram a fazer o pedido. Requereu ainda
cŽpia de todos os Processos LicitatŽrios de 2011 e 2012. Pediu cŽpia do Processo
LicitatŽrio onde sagrou-se vencedora do certame a empresa La•rcio Nogueira cujo o
objeto era fornecimento de uniformes para as escolas. Requereu cŽpia de todas as
compras realizadas no ano de 2011 e 2012 de todas as secretarias. CŽpia de contratos
de locaŒ‚o dos ve”culos terceirizados pelo munic”pio. Pediu cŽpia do demonstrativo de
aplicaŒ‚o na sa‹de nos anos de 2009,2010,2011 e 2012. Requereu ainda informaŒ‘es
sobre o convenio entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a ONG GASE. Solicitou do
Secretario de Assistˆncia Social, Laerte Miranda, relaŒ‚o nominal dos membros do
conselho Municipal de Assistˆncia Social. Por fim, solicitou do D.E.R atrav•s da pessoa
do Sr. Jorge Jobram a realizaŒ‚o de limpeza na SP 247, pois a visibilidade †s margens da
Rodovia estŠ precŠria. Finalizando a vereadora disse que a Prefeitura em resposta de
seus requerimentos indaga qual a motivaŒ‚o dos pedidos. Disse a vereadora que a
motivaŒ‚o • a de fazer valer a funŒ‚o fiscalizadora de vereadora que exerce. Com a
palavra Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse † vereadora •rika que a
motivaŒ‚o jŠ estŠ dada, pois foi o povo quem a elegeu para exercer a funŒ‚o de
vereadora. Com relaŒ‚o ao Conselho Tutelar, informo a todos que os conselheiros est‚o
atendendo em suas residˆncias, uma vez que n‚o possuem local em condiŒ‘es para
trabalharem. O descaso da Prefeitura • enorme, nas cidades onde temos o prazer de
visitar, os conselheiros Tutelares possuem o m”nimo de estrutura para desempenharem
essa t‚o importante funŒ‚o. No tocante ao suposto 14€ aos Professores, • preciso deixar
claro que n‚o • 14€ salŠrio, mas sim res”duo do Fundeb. Baseado nisso, envio um anti
projeto ao Prefeito Municipal para que o mesmo faŒa por Lei a criaŒ‚o do 14 € salŠrio aos
Professores de Bananal. O que o Prefeito fez foi usar esse pagamento dos professores
para aprovar outras coisas. Aparte vereadora •rika disse, n‚o • 14€ • abono.
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Continuando o vereador Antonio Carlos Ramos da Silva disse que o Poder Executivo n‚o
sabe qual o valor a ser pago, nem qual o crit•rio serŠ utilizado. Aparte vereadora Lucia
Helena Nader GonŒalves disse que no plano de carreira dos Professores deve constar
isso. Seguindo o vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que n‚o sŽ os
professores devem receber aumento, mas sim todos os funcionŠrios p‹blicos, preciso que
as pessoas passem as reivindicaŒ‘es para todas as classes. Sobre a licitaŒ‚o dos
transportes, sŽ apareceu uma pessoa no dia. Fomos fiscalizar In loco o procedimento
licitatŽrio e fomos impedidos de entrar, ocasionando em um Boletim de Ocorrˆncia. O
valor pago por km • o de R$ 1,40, sendo que antes os valores pagos por km era de
R$1,20. A licitaŒ‚o visa buscar o menor preŒo, fez as escuras para uma pessoa ganhar.
Sobre os pneus, o processo estŠ correndo no Minist•rio P‹blico. O que causa estranheza
• o fato de que 90% dos carros da prefeitura estar com pneus careca. Antes as respostas
da prefeitura eram baseadas no •1do artigo 56 da Lei Org‡nica Municipal, agora • a
motivaŒ‚o. Assim fica dif”cil trabalhar. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
disse que no Col•gio Jos• Luiz que fica localizado ao lado do Col•gio S‚o Laurindo, estŠ
acontecendo muitas aulas vagas, alunos entram 13h00min e saem †s 15h00min. Gostaria
de saber o motivo dessas aulas vagas. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva disse
gostaria de saber informaŒ‘es sobre o convˆnio realizado entre a Prefeitura Municipal de
Bananal e o Codasp no tocante †s estradas vicinais no Distrito do Rancho. Os moradores
daquela localidade pagam seus impostos no munic”pio de Bananal e estudam em Barra
Mansa. A Prefeitura n‚o busca os alunos que moram no Pouso Seco. Citou que a estrada
que liga o Distrito do Rancho Grande a comunidade dos forros • precŠria. Qual a largura
da estrada? Deve haver doaŒ‚o dos terrenos? Qual serviŒo serŠ feito nessa estrada? O
serviŒo serŠ feito at• a comunidade dos forros?Tempo de duraŒ‚o da obra e valor?.
Quem farŠ as pontes, a Prefeitura ou a Codasp. Requeiro cŽpia do Convˆnio. O Vereador
Vilmar da Silva apresentou verbalmente um requerimento de destaque para votaŒ‚o em
separado dos artigos 1€ e 2€ do Projeto de Lei Complementar n€ 02 de 05 de marŒo de
2012 de autoria do Chefe do Poder Executivo. No artigo 4€ do Projeto • pagamento de
res”duo do Fundeb e n‚o 14€ salŠrio. Fui parado na rua e um professor me disse que era
preciso que os vereadores aprovassem o 14€ salŠrio. • preciso que os Profissionais do
Magist•rio saibam que n‚o se trata de 14€ salŠrio, mas sim de pagamento do restante na
conta do Fundeb. N‚o sabemos qual o valor do res”duo existentes. O artigo 222, inciso
VIII do Regimento Interno autoriza o pedido de destaque de votaŒ‚o. PeŒo destaque para
ser discutido e votado os artigos 1€ e 2€ separados dos demais artigos. A mat•ria •
complexa, tem 3 temas em 1. Com a aprovaŒ‚o do destaque cada vereador pode mostrar
para sociedade seu perfil e sua posiŒ‚o. Posto em votaŒ‚o os requerimentos
apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. Posto em discuss‚o o pedido de
destaque apresentado pelo Vereador Vilmar da Silva solicitaram e fizeram uso da palavra
os seguintes vereadores: Vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que aprovaria o
pedido de destaque para que cada vereador possa sustentar o seu voto, possa fazer sua
defesa. Vereadora Eliane Nogueira do Prado pediu ao Departamento Jur”dico da Casa
explicaŒ‘es sobre a possibilidade de se for separada a votaŒ‚o se pode acontecer de
aprovar uma parte e rejeitar outra. O Jur”dico da Casa Dr. Flaviano Hoth disse que s‚o
aut‰nomas as votaŒ‘es, pode acontecer de aprovar os 2, rejeitar os 2, aprovar 1 e rejeitar
outro. O procedimento continua o mesmo, sŽ serŠ votado separado. Posto em votaŒ‚o o
requerimento de pedido de destaque feito pelo vereador Vilmar da Silva, votaram
favorŠvel ao destaque os vereadores, •rika Tereza Coitinho Affonso, Lucia Helena Nader
GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Hercilia de Jesus Ramos Andrade Vilmar da
Silva, Robson do Amaral Rodrigues e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz. Contrario apenas
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a vereadora Eliane Nogueira do Prado. Requerimento aprovado por maioria absoluta. N‚o
havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou a Senhora Presidente que
se passasse para a discuss‚o das moŒ‘es apresentadas e sujeitas a deliberaŒ‚o nesta
fase. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso, disse que entrou com 2
moŒ‘es na presente sess‚o. A primeira moŒ‚o de pesar • pelo falecimento de Simone
Teixeira da Silva Oliveira ocorrido recentemente. A outra moŒ‚o feita foi de Aplausos para
o Governador do Estado de S‚o Paulo Dr. Geraldo Alckmin pelas obras realizadas no
munic”pio e pela visita ocorrida no dia 23 de marŒo de 2012. Com a palavra vereadora
L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou a moŒ‚o de aplausos que fez para o Sr. Marcos
Leal pelo lanŒamento do CD que aconteceu no cube da melhor idade. Devemos trabalhar
para divulgar o nome do artista local. S‚o m‹sicas bonitas de raiz. Outra moŒ‚o que fiz foi
para senhora NŠdia L‹cia de Souza Neiva pelo Žtimo trabalho desempenhado na Unidade
Mista de Sa‹de. Comentou a moŒ‚o de pesar pelo falecimento da Senhora Simone
Teixeira da Silva Oliveira. Disse que o c‡ncer • um mal que atormenta as fam”lias. Eu jŠ
passei por isso, sei o que e como • doloroso para fam”lia. O vereador Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz fez 2 moŒ‘es, uma para o Senhor Sergio Gomes Diretor da Santa Casa de
Barra Mansa e outra para o Rodrigo Drable, ambas pelo tratamento dado ao Presidente
da Casa quando o mesmo passou por problemas de sa‹de. Quando da votaŒ‚o das
moŒ‘es, foram as mesmas aprovadas de forma un‡nime. Franqueada a palavra aos
Senhores (as) Vereadores (as). Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
disse que n‚o apresentou requerimentos nem indicaŒ‘es na presente sess‚o. Passou a
comentar as proposiŒ‘es feitas na sess‚o anterior. Estou desde o ano de 2001 buscando
atender toda populaŒ‚o de Bananal. Fico feliz em fazer parte de um munic”pio que vem
crescendo. Foram 3 mandatos de vereador e nenhum foi fŠcil. Mesmo quando fazia parte
da oposiŒ‚o eu entendendo que o projeto era o melhor para Bananal aprovava. Hoje terŠ
um projeto em discuss‚o sobre assuntos de interesse do munic”pio. Na sess‚o anterior fiz
um requerimento para o Prefeito Municipal solicitando estudos do setor de contabilidade
da Prefeitura estudando uma possibilidade de reajuste dos funcionŠrios p‹blicos
municipais para o ano de 2009 a ser incorporado na data do vencimento dos subs”dios
dos mesmos em 01 de maio. No ano de 2008 foi aprovado um Projeto de Lei
Complementar que tratava de reestruturaŒ‚o de cargos da administraŒ‚o municipal. HŠ
•poca do projeto era um valor diferenciado para cada cargo, ent‚o era ben•fico no
momento. O Prefeito entrou no ano de 2009 e deu 15% de aumento para o funcionalismo.
Em 2008 existia funcionŠrio que ganhava R$510,00 e passou para R$622,00 e hoje o
valor continua o mesmo. Existe uma comiss‚o na Prefeitura para fazer avaliaŒ‚o e
reajustar os subs”dios dos vereadores. Aparte L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que
trabalhou 30 anos na prefeitura e com a reestruturaŒ‚o o salŠrio aumentou, mas se n‚o
houver acompanhamento dos reajustes eles ser‚o prejudicados. Aparte •rika Tereza
Coitinho Affonso, na reestruturaŒ‚o citada pelo senhor os Professores n‚o foram
beneficiados. Continuando o vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que os
professores recebem por outro recurso. Eu iria tirar cŽpia do requerimento para toda a
populaŒ‚o. Fui alertado que n‚o poderia, pois configuraria campanha antecipada.
Perguntei ao Membro do Minist•rio P‹blico sobre a possibilidade de entregar cŽpia do
requerimento para os populares, sendo dito pelo Promotor que n‚o hŠ problemas, cabe
ao vereador dar satisfaŒ‚o † populaŒ‚o. PeŒo que a prefeitura faŒa esse reajuste e
atualize os valores dos funcionŠrios. Os ”ndices s‚o anuais e devem ser repassados para
o funcionalismo. Sobre a estrada Sp 247 trecho do km 06 ao 11 e km 21 ao 35 estŠ
completamente intransitŠvel. Pedi ajuda ao Minist•rio P‹blico. O Governo do Estado disse
que serŠ feita a pavimentaŒ‚o desses trechos. Fiz requerimento para o D.E.R para
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serviŒo de patrolamento da estrada, fazendo leitura de justificativa. PeŒo torre receptora
para ser colocado no Sert‚o da Bocaina, Vivo, Tim, Nextel, Claro e n‚o obtive resposta.
Temos parceria com Deputados, com o Estado, mas cabe ao Poder Executivo acatar ou
n‚o nossos pedidos. Temos pessoas que amam Bananal, exemplo Dr. Wilton Nery
Pereira. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que realizou
reuni‚o nessa Casa de Leis com o Superintendente do Inss e com o representante da
Prefeitura Municipal de Bananal, tendo convidados todos os vereadores, sendo que
apenas os Edis •rika, Ant‰nio Carlos e Robson e Vilmar compareceram. O comentŠrio
que existia na cidade era que o Prev cidade, postinho do Inss local iria fechar. Entramos
em contato com o Inss devido aos comentŠrios oriundos da criaŒ‚o da Regi‚o
Metropolitana do Vale do Para”ba. Ficou acordado nessa reuni‚o que 1 vez por mˆs serŠ
realizada per”cias no munic”pio. Surgiu o comentŠrio de construŒ‚o de um Pex em
Bananal. Plano de expans‚o, para construir um pr•dio do Inss na cidade. Comentou
sobre a moŒ‚o de aplausos feita pelo vereador Carlos Eduardo sobre a atenŒ‚o dada
pelo Dr. Sergio e pelo Rodrigo Drable ao Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva. Sobre
o transporte escolar dos alunos do ensino m•dio. Pediu implantaŒ‚o de um Banco 24
horas. Bananal o caixa eletr‰nico fecha †s 22h00min. Os turistas vem para o munic”pio e
necessitam ir at• o munic”pio de Barra Mansa sacar dinheiro. Solicita pode de arvores no
bairro da cer‡mica. O asfalto estŠ ficando bom lŠ, mas poderia ser melhor. Tem um poste
colocado prŽximo a casa de moradores e hŠ um risco grande. Pede ainda a criaŒ‚o de
parcerias entre a Secretaria de Turismo e as agencias. N‚o hŠ paisagismo, infraestrutura. Temos vŠrios alunos formados pela Etec e sem oportunidades de trabalho. Tem
a Abratur e mais 2 agˆncias de turismo no munic”pio. O Munic”pio precisa de organizaŒ‚o,
trabalhei sempre no turismo da cidade. O portal da cidade estŠ abandonado, acabado. O
Aguiar Valim • reformado pela populaŒ‚o. Solicito tamb•m regulamentaŒ‚o para paradas
de ‰nibus de excurs‚o. Fui monitora, recebia e acompanhava os turistas mostrando o
munic”pio. A minha sugest‚o • que o ‰nibus seja parado na estaŒ‚o ferroviŠria ou na
prŽpria rodoviŠria. Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que o
munic”pio estŠ muito ruim. Pesquisa realizada pelo jornal O Estado de S‚o Paulo retrata a
situaŒ‚o de nossa cidade. Fez leitura da mat•ria publicada pelo jornal. A qualidade da
administraŒ‚o financeira da cidade de Bananal estŠ entre as 7 piores do Estado de S‚o
Paulo. Com relaŒ‚o † sa‹de do munic”pio, foi criado um indicador pelo Governo Federal
para avaliar a qualidade do atendimento do Sistema –nico de Sa‹de, o ”ndice ideal •
acima de 7%, mas † media nacional • de 5,47%. O per”odo analisado • 2008,2009 e
2010, Bananal obteve o pior ”ndice do vale do HistŽrico. Dentre as 39 cidades do Vale do
Para”ba, Bananal estŠ entre as 11 piores. Com todo respeito aos demais munic”pios do
Vale HistŽrico, mas n‚o • admiss”vel. A administraŒ‚o atual estŠ pior em tudo. Disse que
fez requerimento solicitando as contas da Prefeitura Municipal de Bananal dos anos de
2009 e 2010, recebendo a resposta que no ano de 2009 as contas da foram reprovadas,
parecer desfavorŠvel. Um dos itens de reprovaŒ‚o foi o gasto com pessoal que atingiu a
quantia de 64,87 %. A alegaŒ‚o do Prefeito foi que a ex Prefeita Senhora Mirian teria
enchido a prefeitura, mas faŒo a seguinte pergunta: E o que ele estŠ fazendo atualmente?
Esvaziando? Com relaŒ‚o ao que foi dito pelo vereador Robson sobre o aumento dado
pelo Prefeito em 2009 no patamar de 15%, disse o vereador Ant‰nio Carlos que ao
mesmo tempo que ele deu o aumento ele cortou hora extra de funcionŠrio. Deu com uma
m‚o e tirou com outra. Sobre a MoŒ‚o feita para o Governador Geraldo Alckmin, esse
provou que realmente gosta do munic”pio, mesmo com tanta coisa errada, com tanto
”ndice ruim do munic”pio, o Governador liberou 2 milh‘es para Bananal. Com a palavra
vereador Vilmar da Silva disse que n‚o fez indicaŒ‘es na presente sess‚o, passando a
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comentar indicaŒ‘es feitas na sess‚o anterior. Fiz uma indicaŒ‚o solicitando informaŒ‘es
sobre a base da Pm no Distrito do rancho Grande, sobre o n‚o patrulhamento na
localidade durante o per”odo de f•rias do Cabo Oliveira. A prefeitura municipal respondeu
que n‚o tem informaŒ‘es sobre ocorrˆncia de crimes no Distrito. Fiz uma outra indicaŒ‚o,
na verdade reiterando indicaŒ‚o de 2009, solicitando informaŒ‘es sobre as pontes das
estradas rurais, nas antinhas, na serra carioca, na mangueira. —nibus foi proibido de ir lŠ,
mas caminh‚o com outros produtos podem passar por lŠ. A prefeitura disse que faz
estudos sobre a possibilidade de obter recursos. Sobre a indicaŒ‚o que fiz em 2009 para
colocaŒ‚o de um bebedouro no Posto m•dico do Rancho Grande, a prefeitura disse que
estŠ elaborando estudo para compra de um bebedouro. Observe como • caŽtica a
situaŒ‚o do munic”pio. O dentista em Rancho Grande n‚o comparece, n‚o tem
equipamento, as pessoas est‚o sendo mandadas para Bananal. Em resposta a prefeitura
disse que encaminhou para o setor competente para regularizar a situaŒ‚o. Sobre o
campo de futebol do Rancho Grande, o mesmo estŠ abandonado. A ultima vez que
mandaram trator lŠ no mˆs de fevereiro, deixaram pior que jŠ estava. Outra indicaŒ‚o que
fiz diz respeito a colocaŒ‚o de bebedouros e uma tv na rodoviŠria de Bananal. O
Passageiro paga taxa rodoviŠria. A arrecadaŒ‚o com essa taxa gira em torno de
R$150,000,00 em 4 anos e ainda n‚o tem dinheiro? Por fim aproveito para falar sobre
pesquisa publicada na data de hoje em que a Presidente Dilma tem ”ndice de aprovaŒ‚o
de 77% da populaŒ‚o brasileira. Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade pediu para que o Diretor de Secretaria Dr. Tadeu dos Santos fizesse leitura de
suas indicaŒ‘es, dentre elas instalaŒ‚o de creche municipal no bairro da Vila Bom Jardim,
al•m de recuperaŒ‚o e contenŒ‚o das encostas que d‚o acesso ao bairro. Solicitou
tamb•m calŒamento em Ruas do NiterŽi, Centro e Vila Bom Jardim. Por fim pediu a
instalaŒ‚o de “Guard Rail” na Rua Otaviano Vani, salientando que vem pedindo hŠ
tempos essa pequena obra, mas n‚o encontramos disposiŒ‚o do Prefeito para realizaŒ‚o
da obra. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado indicou a necessidade de
colocaŒ‚o de Dentistas no PSF, principalmente dos bairros. N‚o sei o motivo pelo qual foi
suspens‚o o serviŒo † populaŒ‚o. Sobre o cŽrrego na Avenida Bom Jesus, prŽximo †
casa da Dona Leopoldina. Prop‘e a colocaŒ‚o de manilha ou a instalaŒ‚o de bocas de
lobo. 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. VOTA…€O EM DESTAQUE DOS ARTIGOS 1„ E 2„
DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N„ 02 DE 05 DE MAR…O DE 2012, DE
AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N„ 02 DE 05 DE MAR…O DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO “
Disp‡e sobre a criaˆƒo de cargos de provimento em comissƒo junto ‰ Secretaria
Municipal de Educaˆƒo, autoriza o pagamento de bŠnus aos profissionais do
Magist‚rio, institui piso salarial para os professores da educaˆƒo b‹sica e d‹ outras
provid•ncias; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N„ 001 DE 15 DE MAR…O DE
2012 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTŒNIO CARLOS RAMOS DA SILVA, “Disp‡e
sobre a concessƒo do Diploma da Ordem do M‚rito Municipal ao Senhor Luiz
AntŠnio Moura de Souza. Em discuss‚o DESTAQUE DOS ARTIGOS 1€ E 2€ DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N€ 02 DE 05 DE MAR˜O DE 2012, DE AUTORIA
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que a situaŒ‚o do munic”pio estŠ complicada. O Vereador Robson disse
que fez requerimento na Sess‚o passada sobre o reajuste dos funcionŠrios p‹blicos,
todavia, no ano passado que n‚o era ano eleitoral e que n‚o havia quase ningu•m
presente † sess‚o eu jŠ estava lutando pelo direito de vocˆs. Fez a leitura do
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requerimento de n€ 112/2011. Em resposta dada pelo Prefeito Municipal datada 27 de
junho de 2011, o mesmo disse que a Lei de Responsabilidade Fiscal quando o percentual
estiver acima dos 51% n‚o permite aumento despesa, e de acordo com o relatŽrio do 1€
quadrimestre estamos al•m do ”ndice. No dia 15 marŒo de 2012 fiz requerimento sobre a
folha de pagamento, n‚o obtendo resposta. N‚o teve impacto financeiro dizendo que a
folha estŠ abaixo. Em 2009, 2010 e 2011 a folha estava acima, em 2012 n‚o estŠ? Ao
meu ver n‚o hŠ necessidade de criar esses cargos. N‚o existe a escola Dirce Beck, n‚o
hŠ CNPJ conforme oficio assinado pelo Secretario de EducaŒ‚o. Porque hŠ •poca do
plano de carreira dos Professores batemos nessa tecla de falta do CNPJ da Escola Dirce
Beck, e agora vamos aprovar criaŒ‚o de cargos para ela?N‚o hŠ na grade curricular a
mat•ria ambiental, ent‚o para que coordenador ambiental? O Projeto tem interesse, •
cabide de emprego porque • ano eleitoral. O meu voto • n‚o. Temos que respeitar os
funcionŠrios efetivos da Prefeitura, eles que merecem aumento. N‚o tenho parente na
Prefeitura. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que a
vereadora •rika tem o direito de fazer sua colocaŒ‚o. Disse a vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves que • favorŠvel a criaŒ‚o dos cargos. Fizemos vŠrias reuni‘es para
criaŒ‚o do plano de carreira dos professores. Trabalhei no Poder Executivo e sei da
dificuldade, algumas pessoas est‚o em desvio de funŒ‚o. Citou o nome da Professora
MŠrcia Rimuli que atualmente exerce a funŒ‚o de diretora da creche, estŠ errado. O cargo
de supervisor de escola • necessidade, vai ficar para qualquer prefeito que exercer o
cargo. A Prefeitura para construir a creche precisa de local, tem que desapropriar Šrea.
Professor coordenador, as escolas rurais est‚o sem, sempre houve, mas com
denominaŒ‚o diferente. Se a informaŒ‚o do contador for inver”dica, quem vai responder •
ele. No caso do coordenador ambiental, a Professora Michele fez um trabalho muito bom,
falando da histŽria da cidade. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
parabenizou os professores que buscam a melhoria da classe. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues teceu comentŠrios sobre as palavras ditas pela vereadora
•rika sobre o reajuste dos subs”dios dos funcionŠrios p‹blicos. A criaŒ‚o dos cargos tem
a finalidade de regularizar a situaŒ‚o do setor de educaŒ‚o. Disse que fez sua parte esse
ano de 2012, em 2011 foi † vereadora •rika em 2009 o vereador Vilmar, todos fazem a
sua parte. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que • louvŠvel a atitude pelo
reajuste dos funcionŠrios. Agora nada disso teria valor se n‚o houvesse aprovaŒ‚o
un‡nime de todos os vereadores, todos s‚o favorŠveis a esse reajuste. Existe uma Lei
que prevˆ o reajuste para maio, estamos em abril e n‚o hŠ discuss‚o sobre o assunto.
Entende ser incoerente a atitude da prefeitura, se n‚o hŠ dinheiro para reajuste dos
funcionŠrios como que prop‘e a criaŒ‚o dos cargos? O projeto cria cargo de confianŒa,
sendo livre ao Poder Executivo nomeŠ-los. Estamos em 2012, e desde 2009 a discuss‚o
sobre a Escola Dirce Beck existe. Qualquer cidad‚o que queira abrir um estabelecimento
empresarial primeiro precisa legalizŠ-lo para depois comeŒar a funcionar. A Prefeitura
deve dar exemplo, e criar primeiro a escola com CNPJ, Estatuto. O Poder Executivo cria
cargos para uma escola que n‚o existe. Na justificativa do projeto o Prefeito destaca o
carŠter de urgˆncia para votar o projeto, pergunto em 2009, 2010,2011 n‚o era urgente?
O prŽprio Poder Executivo completa sua justificativa dizendo que • ano eleitoral e precisa
atender os prazos de lei. Se no primeiro ano do mandato eu tivesse o conhecimento que
tenho hoje, eu colocaria uma emenda na Lei Org‡nica proibindo a criaŒ‚o de cargos de
confianŒa em ano eleitoral. Agradeceu ao Ex Prefeito Washington Luiz Carvalho Bruno
que quando exercia a vereanŒa prop‰s uma emenda † Lei Org‡nica passando a ter voto
aberto. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos acha que o vereador Vilmar
• incoerente, pois segundo o mesmo a C‡mara estŠ criando cargos. At• a presente data
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n‚o foi criado o projeto, mas agora hŠ a necessidade. Al•m de vereador sou funcionŠrio
p‹blico e preciso ver meu lado. Aparte vereador Vilmar disse que a c‡mara atende a
orientaŒ‚o do Minist•rio P‹blico para realizaŒ‚o de concurso p‹blico. O Projeto foi
colocado para discuss‚o e foi votado nessa casa. Sempre defendi a realizaŒ‚o de
concurso p‹blico. Aparte Elaine Nogueira do Prado disse que a creche que serŠ
constru”da na cer‡mica atenderŠ muitas pessoas. Jamais deixarei de atender 150
crianŒas por causa de 10 cargos de confianŒa. Com a palavra vereador Carlos Eduardo
de Oliveira Cruz disse que a prefeitura colocou os vereadores entre a cruz e a espada,
pois o Projeto • 3 em 1. GraŒas ao vereador Vilmar da Silva o projeto foi destacado e
com isso cada vereador pode colocar suas posiŒ‘es. Vou votar favorŠvel ao Projeto se
houver uma reuni‚o com todos os funcionŠrios e der o reajuste previsto na citada emenda
a Lei Org‡nica. De ante m‚o jŠ deixo claro que se n‚o for reajustado os subs”dios dos
vereadores eu votarei contrario em segundo turno. Quero uma reuni‚o com todos sobre o
reajuste. A populaŒ‚o estŠ sendo colocado contra nŽs. A Lei desde 2003 diz que tem que
dar aumento. Aparte vereador Vilmar da Silva disse que o cargo de confianŒa n‚o tem
nada haver com reajuste dos funcionŠrios existe Lei prŽpria, n‚o depende da criaŒ‚o de
cargos de confianŒa. Continuando o vereador Carlos Eduardo disse que se o Prefeito n‚o
der o reajuste voto contra, o aumento • para todos. Aparte vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves disse que o aumento dos funcionŠrios estŠ na Lei, nos que n‚o fizemos nada.
Aparte •rika Tereza Coitinho Affonso disse que o povo n‚o tem memŽria curta, n‚o me
encaixo dentre os vereadores que nunca fizeram nada. Eu desde que assumi a vereanŒa
faŒo as coisas para o povo. N‚o me corrompo. COLOCADO EM VOTAÇÃO EM
PRIMEIRO TURNO A VOTAÇÃO DOS ARTIGOS 1º E 2º ATRAVÉS DE DESTAQUE,
votaram favorŠveis os vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, L‹cia Helena Nader
GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Robson do Amaral Rodrigues e Eliane Nogueira
Prado. ContrŠrio a aprovaŒ‚o vereador Vilmar da Silva, •rika Tereza Coitinho Affonso e
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Destaque aprovado em primeiro turno. EST… EM
DISCUSS„O EM PRIMEIRO TURNO O RESTANTE DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N€ 02 DE 05 DE MAR˜O DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. Solicitou e fez uso da palavra a vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves disse que com essa Lei os Professores passaram a receber os res”duos. Disse
que sempre houve res”duo e que os Prefeitos e SecretŠrios anteriores n‚o fizeram os
pagamentos. Meu voto • favorŠvel. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que o
Executivo trouxe um projeto com duplo sentido, onde pede a autorizaŒ‚o para pagar
res”duo do Fundeb e instituir Piso salarial para os Professores. No meu entender esses
temas jŠ s‚o Leis Federais cabendo apenas cumprir. Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso disse que na primeira vez que o secretario de educaŒ‚o se
reuniu com os vereadores na C‡mara Municipal, o res”duo estava previsto para ser pago
no ano de 2013. Todavia, o vereador Vilmar da Silva conseguiu junto ao SecretŠrio de
EducaŒ‚o que esse res”duo fosse pago esse ano ainda. Com relaŒ‚o ao b‰nus ele terŠ
que pagar para todos os profissionais do magist•rio. Fui procurado por alguns professores
que s‚o do Estado, e os mesmos me informaram que n‚o receberam o b‰nus que • pago
pelo Estado. Entrei em contato com a Secretaria de GuaratinguetŠ indagando a raz‚o
pela qual o b‰nus do Estado n‚o foi pago aos professores, sendo me respondido que o
pagamento n‚o foi feito porque a Prefeitura Municipal de Bananal n‚o estŠ pagando o
convenio com o Estado. ESTÁ EM VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO O PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. Projeto aprovado por unanimidade. EST… EM DISCUSS„O O
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N€ 001 DE 15 DE MAR˜O DE 2012 DE
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AUTORIA DO VEREADOR ANT—NIO CARLOS RAMOS DA SILVA, “DISP™E SOBRE A
CONCESS„O DO DIPLOMA DA ORDEM DO M•RITO MUNICIPAL AO SENHOR LUIZ
ANT—NIO MOURA DE SOUZA. Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva
disse que fez o Projeto de Decreto Legislativo para concess‚o da medalha do m•rito
municipal ao Senhor Luiz Ant‰nio Moura de Souza, “Totonho da Vila”, fazendo leitura de
justificativa do projeto. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
parabenizou o presidente pela iniciativa do Projeto de Decreto Legislativo dizendo que o
“Totonho” • uma grande pessoa, companheiro. Aprendi a conhecer a pessoa de
“Totonho”, • firme, de carŠter, honesto. Ele participa de todas as festas, apŽia os grupos
de pagode do munic”pio, a escola de samba. A Vila Bom Jardim • outra depois do
“Totonho”. Foi o vereador mais votado da cidade. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues parabenizou vereador Antonio Carlos Ramos da Silva pela concess‚o
da medalha da ordem do m•rito municipal. Sempre foi um cara presente, que ajuda todos,
sem distinŒ‚o de partido, classe. Muitas coisas aconteceram em sua vida e nada atingiu
sua imagem. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que vota
favorŠvel ao Projeto, salientando que a “Totonho” • uma pessoa muito humana. Ele n‚o •
candidato a nada e mesmo assim ajuda as pessoas. Trata-se de uma pessoa que
merecer o recebimento dessa medalha de ordem ao m•rito municipal. Colocado em
votaŒ‚o nominal foi aprovado de forma un‡nime. EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): Solicitou a palavra o vereador
Robson do Amaral Rodrigues dizendo que n‚o se abalou com as vaias que aconteceram.
Alguns da plat•ia s‚o pr•-candidatos. Fiquei um pouco quieto para que cada colega
respeite quando o outro estiver falando. PeŒo que os colegas leiam o Regimento Interno
para que saibam o que est‚o falando e quando falar. Se eu falasse tornaria ainda mais
pol”tica a situaŒ‚o em respeito aos internautas fiquei calado. Procuro fazer o melhor para
a cidade, independente quem seja o Prefeito. šs vezes o Prefeito agrada mais os que s‚o
da oposiŒ‚o do que os que s‚o da base. Com relaŒ‚o ao vereador Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz disse que o vereador precisa se decidir, ou voto a favor, ou vota contra.
Entende que o mesmo pegou carona no requerimento apresentado por mim, sobre o
reajuste dos funcionŠrios p‹blicos. Entendo que o colega se colocou sem transparˆncia. A
Lei Federal dŠ autorizaŒ‚o para passar a diferenŒa para o funcionŠrio p‹blico. Entendo
que na prŽxima sess‚o devemos ser mais respeitador aos colegas, mais transparentes.
Fizemos reuni‚o com o Secretario de EducaŒ‚o e alguns vereadores. Foi mudado o que
pediram os vereadores, sem que nenhum deles tenha tido qualquer tipo de d‹vida. Senti
que vereador tem medo de press‚o de p‹blico, se n‚o houvessem essas pessoas a
sess‚o jŠ teria se encerrado hŠ muito tempo. JŠ participei de vŠrios projetos polˆmicos
nessa casa. Sobre a pousada do brejal de propriedade do Sr. “Carlinhos”, disse que o
mesmo paga imposto no nosso munic”pio e • atendido por Angra dos Reis no Estado do
Rio de Janeiro. Vamos batalhar por uma torre receptora no KM 19. Com a palavra
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que o vereador Robson solicitou uma
reuni‚o para tratar de subsidio de vereadores, sendo designada a prŽxima terŒa feira †s
10 horas da manh‚. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse gosta
muito do vereador Robson, mas o mesmo antes da TV Web era o primeiro a deixar a
sess‚o antes do encerramento. Relatou que na data de hoje recebeu um telefonema da
Sabrina contemplando Bananal com a caravana da literatura. Com a palavra vereadora
…lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou o Prefeito Municipal dizendo que o Governador
gosta de Bananal, mas se o Projeto n‚o estiver pronto ele n‚o tem como atender. Citou
que na visita ocorrida no dia 23 de marŒo assinou na cidade de S‚o Luiz do Paraitinga um
convenio para asfaltar do inicio da Estrada do Ti‚o Fabiano at• na Ponte do Geraldo
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

Siqueira. AgradeŒo e parabenizo o Deputado Samuel Moreira, que vem ajudando muito o
munic”pio de Bananal. Citou que na data de hoje o Deputado assinou um convˆnio
consentido uma ambul‡ncia melhor que atual que temos na cidade. Foi um pedido do
Prefeito feito ano passado, e o mesmo me ligou para que eu desse essa noticia. Com
relaŒ‚o ao bairro da cer‡mica sempre tenho ido lŠ para acompanhar o andamento das
obras. Sobre a reuni‚o com os representantes do INSS disse que n‚o pode comparecer
porque estava com um compromisso com o Prefeito. Acho melhor ligarmos para os
representantes do INSS para esclarecermos alguns pontos da reuni‚o. Com a palavra
vereadora Eliane Nogueira do Prado deu boa noite a todos e disse que seu voto pela
aprovaŒ‚o dos cargos serŠ muito ‹til no futuro. Com a palavra vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves disse que havia esquecido de comentar as indicaŒ‘es que fez. Pediu
iluminaŒ‚o na Rua Arnaldo de Souza Alves e Rua S‚o Francisco de Assis. PeŒo que seja
enviado um oficio para a Defesa Civil do Estado de S‚o Paulo com relaŒ‚o † situaŒ‚o da
Ponte do Zez‚o. A obra • uma barbaridade, n‚o sou leiga. Foi † defesa civil que liberou o
dinheiro e gostaria que a mesma nos explicasse o que estŠ acontecendo. Casa caindo,
maquinŠrio, mexeram no rio, cortaram arvores, se isso • feito por qualquer cidad‚o •
chamada a Policia Ambiental. N‚o tenho conhecimento t•cnico, mas estŠ sendo feito nas
“coxas”. Sobre o requerimento da sa‹de coloquei esse pedido porque tem que haver
explicaŒ‚o por parte do SecretŠrio de Sa‹de. Com relaŒ‚o † colocaŒ‚o do vereador
Robson sobre a posiŒ‚o do vereador Carlos Eduardo, entendo que o vereador Carlos foi
inteligente em sua colocaŒ‚o, observou a fala de todos e encontrou uma soluŒ‚o. Tem
que haver respeito, estamos na democracia. O presidente determinou que o SecretŠrio
fizesse a leitura dos projetos que ser‚o apreciados na prŽxima sess‚o. ApŽs a leitura dos
Projetos de Leis que ser‚o apreciados na prŽxima Sess‚o, a Presidente da Casa
encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima sess‚o
ordinŠria dia 19 (dezenove) de abril de 2012, quinta feira, em horŠrio regimental. E, para
constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 04 de abril de 2012.

Presidente: ________________________________________
Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva

1€ SecretŠrio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ SecretŠrio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves
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