Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

27ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nº 27/2012
ATA DA 27ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2012. Aos três dias
do mês de maio de 2012 (03/05/2012), †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 Vigésima Sétima desta Quarta Sessão
Legislativa, sob a Presidˆncia do Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, Presentes os
Vereadores (as): LŠcia Helena Nader Gon‹alves (2€ Secretario), Œrika Tereza Coitinho
Affonso, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade convidada para compor a mesa, Robson do
Amaral Rodrigues, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz e Eliane Nogueira do Prado.
Ausentes os vereadores Vilmar da Silva e …lvaro Luiz Nogueira Ramos A Ata da sess‚o
anterior dos mirins realizada no dia 10 de abril foi aprovada por unanimidade. A Ata da
sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. Ap•s a chamada, havendo nŠmero
regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta † sess‚o. Na
seqŽˆncia procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual
constaram: VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 092/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es sobre o pagamento da banda “Puro
Encanto”, que tocaram no Carnaval 2012 em Bananal-SP; Requerimento n.€ 093/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es sobre o pagamento da dupla J‰ e
Samuel, que tocaram no Carnaval 2012 em Bananal-SP; Requerimento n.€ 094/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es quanto aos aprovados em concurso
pŠblico da Prefeitura Municipal de Bananal no ano de 2012; Requerimento n.€ 095/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‹•es quanto a emenda parlamentar no
valor de R$150.000,00 do Dep. Helio Nishimoto; Requerimento n.€ 096/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal c•pia das portarias de exonera‹‚o dos cargos
comissionados e de confian‹a desde 2009; Mo‹‚o n.€ 036/12= de aplausos, ao Grupo
Teatral “Arte em Cena”, pela apresenta‹‚o do teatro “Ele me disse que Ela falou”;
Indica‹‚o n.€ 095/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providˆncias quanto aos
cavalos soltos no bairro Laranjeiras; Indica‹‚o n.€ 096/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, cal‹amento no condom“nio M”rio Covas, no Laranjeiras; VEREADOR
ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 097/12= solicita da Secretaria
Estadual de Transportes, c•pia de documentos referentes a obra de recupera‹‚o da
Estrada Estadual SP-64 (…lvaro Brasil); Indica‹‚o n.€ 097/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, constru‹‚o de lixeiras nos bairros da cidade; VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES: Mo‹‚o n.€ 037/12= de aplausos, aos jovens do Teatro
da Encena‹‚o da Paix‚o de Cristo em Bananal; Mo‹‚o n.€ 038/12= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Jos• Renato Bruno Carvalho, DD. Prefeito Municipal de Barra Mansa-RJ, e
demais envolvidos, pelo projeto do aterro sanit”rio de B. Mansa; Mo‹‚o n.€ 039/12= de
aplausos, a Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues, DD. Sec. Mun. de Esportes de
Bananal; Mo‹‚o n.€ 040/12= de pesar, pelo falecimento do Jovem Renan Gon‹alves
Sciotta; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Indica‹‚o n.€
098/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, regulariza‹‚o da servid‚o que une os
logradouros rua Carlos Francisco Correa e “Subida do Fabiano”, no Educand”rio, em ”rea
pertencente † Sociedade Amigos de Bananal, onde residem dezenas de fam“lias;
Indica‹‚o n.€ 099/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conclus‚o das obras de
cal‹amento da rua Carlos Francisco Correa, no Educand”rio; Indica‹‚o n.€ 100/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, funcionamento do consult•rio oftalmol•gico, para
que os alunos da rede municipal do ensino fundamental sejam beneficiados; Indica‹‚o n.€
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101/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‹‚o de obras de urbaniza‹‚o no
morro da Caixa D’”gua;
Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados,
solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora Œrika Tereza
Coitinho Affonso iniciou sua fala solicitando as portarias de exonera‹•es de todos os
cargos de confian‹a da Prefeitura de Bananal que foram exonerados desde o ano de
2009. Disse a vereadora que segundo o contador da Prefeitura Municipal de Bananal a
folha de pagamento est” em cerca de 50%(cinqŽenta por cento) devido †s exonera‹•es
ocorridas na administra‹‚o municipal. Requereu do Senhor Prefeito Municipal
informa‹•es h” cerca da verba no valor de R$150.000.00(cento e cinqŽenta mil reais)
liberados pelo Deputado Helio Nishimoto para o morro do Irineu. Relatou que entrou em
contato com a pessoa de Solange da Seplan no dia 02/04/2012 e a mesma informou que
o Projeto foi devolvido † Prefeitura por falta de alguns documentos. No tocante aos
aprovados em concurso pŠblico realizado pela Prefeitura de Bananal, a vereadora disse
que est” sendo abordada por pessoas na rua que a questionam sobre a data em que
ser‚o chamados. Outro requerimento feito pela vereadora diz respeito aos valores pagos
para a Dupla J‰ e Samuel que tocou em 2 (dois) dias de carnaval na caminhada
alcoologica. Solicitou o processo licitat•rio, a c•pia do cheque ou dep•sito banc”rio e a
nota de empenho. Fez o mesmo pedido com rela‹‚o ao pagamento feito a Banda Puro
Encanto que tocou nos 5 dias de carnaval em Bananal. Com a palavra vereador Robson
do Amaral Rodrigues disse que enviou um requerimento ao propriet”rio da Empresa de
–nibus Penedo solicitando do mesmo a realiza‹‚o de um estudo visando a altera‹‚o do
trajeto feito pelo coletivo. Citou que v”rios moradores do bairro Vila Bom Jardim
questionam o valor pago entre o bairro e o centro da cidade. O Correto seria o ‰nibus
descer a vila, passar pela boa morte, laranjeiras, chegando † cer‡mica e retornando no
mesmo sentido. Nos dias de chuva as pessoas que descem da vila para no centro e ai
como v‚o at• os bairros?? Aparte vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves disse que a
coloca‹‚o do vereador Robson foi muito bem feita, podendo o tema ser discutido no
Projeto do Plano Diretor. Outro requerimento feito pelo vereador Robson foi endere‹ado a
Secretaria de Transporte do Estado de S‚o Paulo solicitando c•pia do memorial
descritivo, or‹ament”rio e financeiro, al•m da c•pia do contrato firmado entre a Secretaria
e a Empresa S.O Pontes. Pediu tamb•m c•pia dos comprovantes de pagamentos e c•pia
do recolhimento do ISS ao munic“pio de Bananal. Posto em vota‹‚o os 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. Com a palavra
vereador LŠcia Helena Nader Gon‹alves apresentou uma mo‹‚o de Pesar pelo
falecimento do jovem Renan Gon‹alves Filho que nos deixou prematuramente. O Renan
era filho do seu primo Fernando Sciotta dizendo que todos n•s passaremos por isso. Com
rela‹‚o †s mo‹•es de aplausos que concedeu, teceu coment”rio sobre a mo‹‚o dada ao
Grupo Teatral que encenou a Paix‚o e Morte do Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que
o or‹amento municipal deve haver uma verba destinada para esse fim. Com rela‹‚o †
Mo‹‚o de aplausos ao Senhor Prefeito de Barra Mansa Jos• Renato, disse que participou
da inaugura‹‚o do aterro sanit”rio. Disse que teve conhecimento que o lixo do munic“pio
seria levado para o munic“pio de Resende, aduzindo que esteve na Prefeitura Municipal e
indicou para que o mesmo fosse levado para o aterro de Barra Mansa que fica cerca de
10 Km de Bananal ao inv•s de levar para Resende que fica cerca de 140 km de distancia.
Teceu coment”rios sobre a mo‹‚o de aplausos dada a Senhora Karyna Dign“ssima
Secretaria de Esportes do Munic“pio de Bananal pelo bel“ssimo trabalho realizado a frente
do esporte no munic“pio. Disse que as pessoas no inicio n‚o acreditavam no seu trabalho,
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mas com a ajuda do Heleno e com o apoio do Presidente da Casa, o trabalho dela est”
cada vez melhor. Aparte solicitado pelo vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse
que hoje o campeonato municipal da seria A possui 7 clubes e o da serie B 10 clubes.
Continuando vereadora LŠcia Helena Nader disse que a escolinha do Zico 10 est” vindo
para o munic“pio e ser” de muito bom grado. Com a palavra vereadora Œrika Tereza
Coitinho Affonso disse que concedeu mo‹‚o de aplausos para o Grupo Arte e Cena que
apresentou a pe‹a ‘” Ela me disse que ela me falou”. Colocado em vota‹‚o foram †s
mo‹•es aprovados por unanimidade. Franqueada a palavra aos Senhores vereadores,
solicitou e fez uso da palavra a vereadora LŠcia Helena Nader Gon‹alves dizendo que
encontram-se abertas as vagas para a contrata‹‚o de estagi”rios pela C‡mara Municipal
de Bananal, sendo uma vaga para alunos do Ensino M•dio, uma vaga para aluno do
Curso de Direito e uma vaga de cadastro de reserva para o curso de Comunica‹‚o Social.
Outro requerimento diz respeito † situa‹‚o do bairro Recanto Verde. J” existe a
ilumina‹‚o pŠblica no bairro, mas ”gua e esgoto at• a presente data n‚o tem. Os
moradores do bairro pagam IPTU e devido a isso tem o direito a ”gua e esgoto. Aparte
vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que a ilumina‹‚o pŠblica do bairro foi feita de
forma particular pelos moradores. Continuando a vereadora LŠcia Helena Nader
Gon‹alves disse que a ilumina‹‚o foi feita pela ent‚o prefeita Mirian em parceria com a
elektro. Sobre a SP 247 disse que a situa‹‚o est” horr“vel, muito matagal, cheio de barro,
†s vezes n‚o consegue se ver a estrada. S‚o lugares perto de curvas com muitos riscos
para os motoristas e pedestres. Aparte vereadora Œrika Tereza disse que conversou com
o Dr. Silas sobre a situa‹‚o. Segundo relato do cidad‚o Paulo Jaime os moradores da
localidade que ro‹aram o mato, sendo dito ainda pelo mesmo que se n‚o forem tomadas
providencias, entraram com a‹‚o judicial. Passou a vereadora LŠcia a comentar suas
indica‹•es. Pediu inicialmente ao Senhor Prefeito para que o munic“pio participe do
Projeto Gibi de basquete infantil. Pratiquei o esporte durante 10 anos e sei da import‡ncia
do mesmo. Indicou tamb•m a coloca‹‚o de quebra-molas no bairro da cer‡mica, pois os
carros passam a 100km/h. Pediu tamb•m a coloca‹‚o de quebra molas no bairro das
laranjeiras pr•ximo a casa da Dona Maria do “Salgado”. Pediu a constru‹‚o de uma pista
de Skate no Distrito do Rancho Grande, salientando que h” •poca em que foi Secretaria
de Turismo realizava campeonatos de Skate. Indicou a coloca‹‚o de Zeladores em todas
as escolas municipais, o que facilitaria a abertura das escolas em finais de semana e
feriados. Citou que o Deputado Gondim liberou uma verba no valor de
R$300.000.00(trezentos mil reais) para reforma da Escola Zen•bia. Comentou que
comenta h” muito tempo sobre a necessidade de uma parceria entre a Sab e a Prefeitura
Municipal para constru‹‚o de ”rea de Lazer no bairro do Educand”rio. Sobre a Rua
Arnaldo de Souza entende que se n‚o h” possibilidade de coloca‹‚o de Postes pela
Elektro, que a Prefeitura coloque postinhos no local, programando os mesmos para
ascenderem apenas quando escurecer. Com a palavra vereadora Œrika Tereza Coitinho
Affonso disse que fez indica‹‚o para o condom“nio Mario Covas. Relatou que o Prefeito
Municipal pretende utilizar o Cac do condom“nio para coloca‹‚o do PSF. Disse que os
moradores do condom“nio s‚o propriet”rios do local, s‚o 128 donos e n‚o o vereador
…lvaro e o Vil. Os moradores concordam com a coloca‹‚o do PSF no Cac, mas querem
como contrapartida a coloca‹‚o de bancos para uso dos idosos, al•m do cal‹amento do
local. Comentou tamb•m a situa‹‚o dos animais no munic“pio. Disse que existem muitos
cavalos que ficam entrando no condom“nio, al•m de transitarem pela rua causando risco
de acidente. Que na 2ƒ feira contou 10 cavalos entrando no condom“nio. Aparte vereadora
Lucia Helena Nader Gon‹alves disse que existe o c•digo de Postura do Munic“pio e cabe
a prefeitura fazer o recolhimento dos animais soltos. Continuando a vereadora Œrika disse
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que em resposta a um requerimento feito ao Prefeito, o mesmo disse que a Ch”cara
Para“so estava cedido a titulo de comodato para ser usado como abrigo dos animais.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou parabenizando a vereadora
Œrika pela indica‹‚o sobre animais soltos. Indicou a constru‹‚o de lixeiras nos bairros da
cidade, citando que os cachorros est‚o bagun‹ando o lixo em todos os locais. A
Prefeitura tem a inten‹‚o de construir 11 lixeiras padronizadas, Disse ainda que o
munic“pio busca parceria com a UBM para realizar a castra‹‚o dos cachorros da cidade.
Sobre a mo‹‚o da Secretaria Karyna, disse que s‚o 17 equipes disputando o campeonato
local entre seria A e B, totalizando quase 400 atletas. Dentre as inova‹•es a frente da
Secretaria de Esporte, a Secretaria Karyna fez o regulamento do campeonato desse ano
conforme determina as Leis da CBF e da FIFA. Como exemplo citou o uso obrigat•rio de
caneleiras, a proibi‹‚o de uso de brincos e an•is, al•m de proibir que jogador que esteja
sangrando permane‹a em campo. Disse que no dia 01 de maio teve o Projeto Zico 10
contando com a participa‹‚o inŠmeras crian‹as, sendo que destas crian‹as ser‚o
selecionados 150 jovens. Sugeriu a constru‹‚o de uma piscina ol“mpica pr•ximo a quadra
de esportes. Disse ainda que o munic“pio receber” uma verba de R$ 100.000.00(cem mil
reais), al•m de informar que os jovens do munic“pio ir‚o participar de um torneio de Futsal
na cidade de Areias. Parabenizou os jovens pela apresenta‹‚o da pe‹a teatral citada pela
vereadora Œrika. Sobre a SP 247 o D.E.R teve fiscaliza‹‚o da Empresa. Tenho
informa‹•es que os o D.E.R n‚o gosta muito de ouvir dizer o nome do vereador Robson.
Fiz um requerimento para o •rg‚o para a realiza‹‚o de servi‹os de patrolamento na SP
247 e n‚o obtive resposta. Houve uma denuncia de um vereador da cidade de Arape“
sobre o transporte dos funcion”rios do D.E.R. Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos
Ramos da Silva comunicou os vereadores do recebimento do Projeto de Lei que trata das
Diretrizes Or‹ament”rias para o ano de 2013, disponibilizando c•pia aos mesmos e
dando publicidade ao ato. 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. N‚o haviam Projetos de Lei
para serem discutidos e votados na presente Sess‚o Ordin”ria. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou sobre a
situa‹‚o da saŠde no munic“pio de Bananal. Disse que a administra‹‚o municipal est”
preocupada com a saŠde em Bananal. O ex Prefeito Dr. Wilton Nery tem sido muito bom
para os cidad‚os de Bananal, ajudando sempre que poss“vel. Citou um caso recente em
que a pessoa possui problemas de diabetes e pedra nos rins, tendo levado o mesmo para
consultar em Barra Mansa e ap•s ficar horas esperando a secretaria disse que o m•dico
n‚o viria e remarcou as consultas. Os outros munic“pios da Federa‹‚o est‚o passando
pelo mesmo problema que Bananal. Passou a fazer leitura de um texto publicado no
Jornal Classe L“der. Por fim disse que a advogada da Prefeitura informou que haver” um
Leil‚o da frota municipal, visando com o dinheiro obtido † compra de novos ve“culos. Com
a palavra vereadora Lucia Helena Nader Gon‹alves discordou do vereador Robson do
Amaral, aduzindo que se o PSF funcionasse corretamente, o problema no atendimento
das pessoas seria diminu“do. O PSF n‚o tem realizado as visitas nos bairros. Citando
como exemplo os bairros da Bocaina e da Bela Vista. A SaŠde do munic“pio n‚o est” “†s
mil maravilhas” como disse o vereador, a popula‹‚o de Bananal precisa ser atendida com
respeito e de uma forma mais receptiva. Com rela‹‚o † farm”cia localizada na parte de
cima da Unidade Mista de SaŠde, j” fiz inŠmeros pedidos, dia desses um senhor quase
caiu de l”. Sobre a convoca‹‚o que eu havia feito ao Secretario de SaŠde para uma
reuni‚o no dia 26/04, o mesmo no dia da reuni‚o quase †s 17h00min informou que n‚o
viria, pois j” possui compromisso anteriormente agendado. Sobre a inaugura‹‚o do centro
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de fisioterapia e o atendimento em varias ”reas de saŠde, disse que a Dra que atende os
pacientes com catarata j” fazia esse servi‹o desde o ano de 2000 levando os pacientes
daqui para operarem em Barra do Pira“. Conversei com a propriet”ria da ˜tica Modelo e a
mesma me disse que investiu na empresa e realiza diversos tipos de exame. Aproveitou a
oportunidade e como relatora da Comiss‚o de Or‹amento e Finan‹as para convidar a
todas as pessoas, associa‹•es, entidades para participar da Audiˆncia PŠblica para
discuss‚o da L.D.O para 2013. Por fim disse ao vereador Carlos Eduardo que o Prefeito
ir” fazer a revis‚o Geral Anual dos servidores no patamar de 5%(cinco por cento), al•m
de aumentar o cart‚o alimenta‹‚o. Com a palavra vereadora Œrika Tereza Coitinho
Affonso sobre a coloca‹‚o do vereador Robson com rela‹‚o ao caos na saŠde em todo o
pais, aduzindo que foi at• o Hospital Vita na Cidade de Volta Redonda e o tratamento
recebido l” foi muito bom. O Problema na saŠde n‚o • recurso financeiro que o munic“pio
ou o Estado recebe, mas sim a corrup‹‚o que existe. Dentro da Unidade Mista de SaŠde
existe uma ONG chamada Gase e que recebe mensalmente a quantia de
R$140.000.00(cento e quarenta mil reais). Trabalhei com o ex Prefeito Dr. Wilton e com a
Dra Cristina e aprendi muito com eles. Na •poca existia parceria entre os munic“pios.
Com rela‹‚o a compra dos equipamentos odontol•gicos, desde o ano de 2010 que existia
a verba de R$200.000.00(duzentos mil reais). Recebi denuncia sobre a marca‹‚o de
dentistas na Unidade Mista de SaŠde, pois n‚o h” equipamentos. Com rela‹‚o † revis‚o
geral anual, o Prefeito ir” conceder a porcentagem de 5% (cinco por cento) para que os
vereadores aprovem os cargos de confian‹a. No col•gio Zen•bia, as pessoas est‚o
fugindo, vai criar cargo de diretor de escola para escola que n‚o existe. Na minha opini‚o
s‚o cargos eleitoreiros. Aproveitou ainda para informar que neste s”bado haver” uma
nova apresenta‹‚o de teatro †s 21h00min. Com rela‹‚o † creche, eu e a vereadora
Hercilia fizemos indica‹‚o para constru‹‚o da mesma no bairro da Vila Bom Jardim. O
Bairro da vila possui muito mais pessoas, sendo menor o gasto de deslocamento para o
munic“pio. Sobre o citado pelo vereador Robson com rela‹‚o † constru‹‚o de Lixeira no
KM 15 da Estrada do Sert‚o da Bocaina, isso n‚o • verdade, quem conseguiu a
constru‹‚o da lixeira foi o pessoal da esta‹‚o ecol•gica. Sobre o Projeto Zico 10, em
todos os munic“pios do vale hist•rico estava acontecendo o projeto, faltava apenas
Bananal. Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade fez leitura de
suas indica‹•es. N‚o havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente
determinou que o Secret”rio fizesse a leitura dos projetos que ser‚o apreciados na
pr•xima sess‚o. Ap•s a leitura dos Projetos de Leis que ser‚o apreciados na pr•xima
Sess‚o, o Presidente da Casa encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordin”ria dia 17 (dezessete)de maio de 2012,
quinta feira, em hor”rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade, 1€ Secret”ria, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser”
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 03 de maio de 2012.

Presidente: ________________________________________
Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva
1€ Secret”rio: _____________________________________________
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade
2€ Secret”rio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader Gon‹alves
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