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29• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 29/2012
ATA DA 29ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2012. Aos seis
de junho de 2012 (06/06/2012), †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 nona desta Quarta Sess…o 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 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: DEN†NCIA DE AUTORIA DO SENHOR JORGE
RODRIGUES DA SILVA FILHO EM FACE DO ILUSTR‡SSIMO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL DE BANANAL SOLICITANDO INSTALAˆ€O DE COMISS€O
PROCESSANTE POR PR‰TICA DE INFRAˆŠES POLITICO ADMINISTRATIVAS.
PROJETO DE LEI N.ƒ 006/2012, de autoria do Poder Executivo, que “Insere parŠgrafo
’nico na Lei Municipal n.€ 031 de 22/06/2006”. PROJETO DE LEI N.ƒ 007/2012, de
autoria do Poder Executivo, que “Concede a reduŒ‚o da jornada de trabalho para
servidores municipais que possuem filhos com necessidades especiais”. PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N.ƒ 003/2012, de autoria do Vereador Antonio Carlos Ramos
da Silva, que “Disp”e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal – Sr.
Dr. Amir Delfino Ferreira Leite”. VEREADORA L†CIA HELENA NADER GONˆALVES:
Requerimento n.€ 103/12= solicita do Exmo. Sr. Cel. Sandro Afonso do Rego, DD.
Comandante da Policia Militar Ambiental, realizaŒ‚o de estudos visando a criaŒ‚o da
“guarda ambiental mirim” em Bananal-SP; MoŒ‚o n.€ 044/12= de aplausos, ao Exmo. Sr.
Dr. Eduardo Sarmento de A Sardinha, DD. Delegado de Policia; IndicaŒ‚o n.€ 118/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de serviŒos de reforma na passarela
de ferro que liga o bairro Cer‡mica ao Paulo Macedo; VEREADORA ‹RIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 104/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŽpias de
cheques ou comprovantes de depŽsitos com relaŒ‚o ao pagamento da dupla “J‰ e
Samuel” e da “Banda Puro Encanto”; Requerimento n.€ 105/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, relaŒ‚o nominal dos ocupantes dos cargos comissionados e de
confianŒa; Requerimento n.€ 106/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ”es
quanto ao b‰nus salarial dos professores; Requerimento n.€ 107/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, cŽpia dos contratos de locaŒ‚o de imŽveis firmados pela Prefeitura
Municipal de Bananal, no per•odo de jan/2009 † mai/2012; IndicaŒ‚o n.€ 119/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos no sentido de integrar Bananal no Programa
“Melhor Viagem SP”; VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 108/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ”es com relaŒ‚o ao Sr. Sebasti‚o Pereira de
Andrade Neto; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento n.€
109/12= solicita da Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, informaŒ”es sobre freq•entes
faltas de professores da rede municipal de ensino (6.€ ao 9.€ ano); VEREADOR ROBSON
DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 110/12= solicita da ELEKTRO, remoŒ‚o
de poste localizado na rua Ayres de Ara‹jo Azevedo; MoŒ‚o n.€ 045/12= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Dr. Kleber Henrique Basso, DD. Promotor de JustiŒa; MoŒ‚o n.€ 046/12= de
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aplausos, aos funcionŠrios do Banco Santander, pelos relevantes serviŒos prestados;
MoŒ‚o n.€ 047/12= de aplausos, aos funcionŠrios do Banco do Brasil, pelos relevantes
serviŒos prestados; MoŒ‚o n.€ 048/12= de aplausos, aos funcionŠrios da Elektro S/A de
Bananal, pelos relevantes serviŒos prestados; MoŒ‚o n.€ 052/12= de aplausos, aos
funcionŠrios do Banco Bradesco, pelos relevantes serviŒos prestados; IndicaŒ‚o n.€
120/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, calŒamento da parte interna do
Condom•nio Mario Covas e a implantaŒ‚o de uma academia ao ar livre e tamb•m uma
Šrea de lazer para os moradores; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
MoŒ‚o n.€ 049/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Samuel Moreira da Silva J‹nior, DD.
Deputado Estadual, pela liberaŒ‚o de uma “Academia do Idoso” e “calŒamento” para o
Condom•nio MŠrio Covas em Bananal-SP; MoŒ‚o n.€ 050/12= de aplausos, ao “Sr.
Zezinho Sabino” e a “Sra. Aninha”, pelo sucesso da Festa de Sta. Cruz realizada no dia
26/05/2012, na Serra do IndaiŠ; MoŒ‚o n.€ 051/12= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Maria Jos•; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€
121/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que solicite do Exmo. Sr. Deputado
Estadual Fernando Capez, a inclus‚o de emenda parlamentar para o munic•pio de
Bananal, objetivando a aquisiŒ‚o de uma patrol (motoniveladora); IndicaŒ‚o n.€ 122/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que solicite do Exmo. Sr. Deputado Federal
Jos• Carlos Vaz de Lima, inclus‚o de emenda parlamentar para o munic•pio de Bananal,
objetivando a aquisiŒ‚o de uma ambul‡ncia UTI; IndicaŒ‚o n.€ 123/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, construŒ‚o de uma praŒa no bairro Laranjeiras; IndicaŒ‚o n.€
124/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de obras de calŒamento e
acessibilidade na localidade denominada Loteamento Mirian Lima; IndicaŒ‚o n.€ 125/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, elaboraŒ‚o de decreto-lei visando oficializar o
“hino de Bananal” e a obrigatoriedade de sua execuŒ‚o em eventos oficiais; Quando da
discuss‚o dos requerimentos apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves teceu comentŠrios sobre
o requerimento feito ao Comandante da Policia Ambiental solicitando a realizaŒ‚o de
estudos visando a criaŒ‚o da “Guarda ambiental mirim” em Bananal. Disse que hŠ •poca
do ent‚o Prefeito Dr. Wilton N•ri existiam muitos projetos com relaŒ‚o ao tema. O pedido
vem de encontro com o solicitado pelo Vereador Mirim Pedro Enrico Nader GonŒalves.
Citou como exemplo a realizaŒ‚o do Rio + 20 que serŠ realizada no Brasil na semana que
vem. A quest‚o ambiental • muito importante para o munic•pio. Na discuss‚o do Plano
Diretor temos que nos adequar a todas as legislaŒ”es. Com a palavra Vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que alguns meses atrŠs os estudantes estavam ficando sem
aulas. A direŒ‚o me respondeu dizendo que iria tomar providˆncias. Ocorre que a
providˆncia foi deixar as crianŒas presas quando hŠ aulas vagas. AgradeŒo ao Diretor
Rafael que me respondeu. PeŒo na sess‚o de hoje ao SecretŠrio de EducaŒ‚o a lista de
freq•ˆncia dos professores. Aparte vereadora L‹cia Helena disse que os professores
assinam ponto e nome desse documento • atestado de freq•ˆncia. Com a palavra
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso solicitou cŽpia dos cheques ou comprovantes de
pagamentos da dupla J‰ e Samuel e da Banda Puro Encanto que tocaram no carnaval de
Bananal. Em resposta ao requerimento que enviei anteriormente a Prefeitura informou os
valores pagos para as atraŒ”es, sendo R$63.700,00(sessenta e trˆs mil e setecentos
reais) para a Dupla J‰ e Samuel que tocou em 2 dias de carnaval e o valor de
R$73.000,00 (setenta e trˆs mil reais) para a Banda Puro Encanto que tocou nos 5 dias
de carnaval. O valor pago a dupla J‰ e Samuel • ofensivo † populaŒ‚o Bananalense. Fiz
requerimento solicitando do Prefeito Municipal relaŒ‚o dos cargos de confianŒa com nome
e funŒ‚o que exercem. Outro requerimento diz respeito ao pagamento do B‰nus dos
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Professores aprovados por essa Casa de Leis. Primeiro jogaram a culpa no vereador
Vilmar alegando que ele n‚o havia assinado o autŽgrafo. Aparte vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que o b‰nus foi depositado na data de hoje e jŠ deve estar na
conta dos professores. Continuando a vereadora •rika disse que o dinheiro tem que
aparecer, at• porque a culpa antes era do vereador Vilmar. Outro requerimento que faŒo
diz respeito aos imŽveis locados pela Prefeitura Municipal. JŠ pedi por 4 vezes cŽpia dos
contratos de locaŒ‚o dos imŽveis e n‚o obtenho resposta. PeŒo ao Departamento
Jur•dico que se n‚o houver resposta que impetre mandado de seguranŒa. Com a palavra
Vereador Vilmar da Silva entrou com requerimento pedindo a funŒ‚o exercida pelo senhor
Sebasti‚o Andrade no munic•pio de Bananal. Ressaltou que desde o inicio de seu
mandato vem lutando para que em cada canto da cidade haja a colocaŒ‚o de energia
el•trica. Disse que passados quase 4 anos de governo, n‚o haviam sido colocadas nem
uma ‹nica l‡mpada, um poste se quer sem ser os jŠ existentes no munic•pio. Todavia
para nossa surpresa foi realizada uma ligaŒ‚o cheia de emendas, partindo do relŽgio da
escola municipal para colocaŒ‚o de 2 refletores nas citadas ruas do Distrito do Rancho
Grande. Aduziu que sempre brigou pela iluminaŒ‚o das ruas em discuss‚o. A Prefeitura
apesar de inadimplente com a Elektro n‚o deixou de ser cliente. Em momento algum do
meu requerimento eu pedi para tirar os refletores, o que pedi foi para que se fizesse de
forma legal. N‚o entendo a omiss‚o da empresa Elektro no caso. Passou a fazer leitura
da resposta encaminhada pela Prefeitura. O motivo desse requerimento vem de encontro
ao fato de que • sabido por todos que o senhor Sebasti‚o Andrade se afastou do cargo
de secretŠrio para poder se candidatar nas prŽximas eleiŒ”es. Sendo assim estŠ claro
que o motivo • pol•tico, pois uma soluŒ‚o simples desta poderia ser tomada no primeiro
dia de mandato. No munic•pio de Bananal existem in‹meras ruas na mesma condiŒ‚o.
Aparte vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que fez algumas indicaŒ”es para
que a Prefeitura iluminasse por conta prŽpria a Rua Arnaldo de Souza. Continuando o
vereador Vilmar disse que os vereadores devem dar o exemplo e n‚o fazer gambiarras.
Fica a seguinte indagaŒ‚o: Toda Rua de Bananal que n‚o tiver iluminaŒ‚o p‹blica,
baseada na resposta assinada pelo Prefeito, tem o direito de exigir a ligaŒ‚o na sua rua
atrav•s de Žrg‚os p‹blicos. Usar o dinheiro da educaŒ‚o para pagar iluminaŒ‚o publica •
errado. Na escola de Rancho Grande, a Diretora estŠ fazendo “Vaquinha” para comprar
l‡mpadas e alguns outros materiais. Finalizando existe um documento assinado pelos
moradores agradecendo o vereador …lvaro pela iniciativa para colocaŒ‚o dos refletores.
Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que fez requerimento a
empresa Elektro S/A solicitando a remoŒ‚o de um poste existente na Rua Ayres de Ara‹jo
Azevedo prŽximo a casa da senhora Marinha da Bocaina, no bairro Recanto Feliz. O
motivo do requerimento se dŠ uma vez que os moradores da residˆncia quando v‚o
guardar o veiculo tem muita dificuldade sendo necessŠrio fechar os retrovisores. . Posto
em votaŒ‚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 moŒ”es apresentadas e sujeitas a deliberaŒ‚o
nesta fase. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou as MoŒ”es
que apresentou na presente Sess‚o OrdinŠria. Parabenizou todos os funcionŠrios do
Banco Santander S/A pelo bom atendimento a populaŒ‚o Bananalense. Fez o mesmo
agradecimento aos funcionŠrios do Banco do Brasil de Bananal pela igual forma de
tratamento aos mun•cipes. Disse que havia esquecido do Banco Bradesco, e apesar de
n‚o ter feito a MoŒ‚o pediu para que constasse na ata. Teceu comentŠrio a moŒ‚o de
aplausos aos funcionŠrios da empresa Elektro S/A de Bananal pela rapidez e eficiˆncia.
Disse que quando acaba a energia todos os moradores ficam irritados, mas eu trabalhei
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na empresa e sei o quanto • trabalhoso. Os funcionŠrios precisam correr todas as linhas
para saber onde ocorreu o problema. Passou a comentar a MoŒ‚o de Aplausos que fez
ao Promotor Dr. Kleber Henrique Basso. Disse que teve a honra de conhecer o Promotor
jogando futebol no clube campestre de Bananal, tendo sido apresentado pelo Samir.
Disse que o Promotor fez vŠrias den‹ncias contra a AdministraŒ‚o P‹blica, o processo
que responde contra a den‹ncia da Dona Mirian e essa • a funŒ‚o dele n‚o podendo
deixar de fazer sob pena de prevaricar. Citou que todas as vezes que procurou o
Promotor sempre foi bem recebido e atendido. Usou como exemplo o dia em que ganhou
uma camisa do partido PDT em Angra dos Reis e comeŒou a usar sendo informado por
alguns colegas que isso poderia me causar problemas. Falou com o Promotor e o mesmo
disse que n‚o era correto o uso me aconselhando a n‚o usar. Falei para o prŽprio
Prefeito Davi Morais que o Dr. Kleber ajudou Bananal. Com a palavra vereador …lvaro
Luiz Nogueira Ramos teceu comentŠrios sobre a MoŒ‚o de aplausos dada ao senhor
“Zezinho Sabino” pela realizaŒ‚o da Festa de Santa Cruz na serra do indaiŠ. Outra
MoŒ‚o de Aplausos foi dada ao Deputado Samuel Moreira. O vereador disse que esteve
com o mesmo no dia 09 de setembro de 2011 e na presente data pediu muitas emendas
ao deputado. Disse que no ano de 2009 o Deputado liberou R$120.000,00(cento e vinte
mil reais) para o condom•nio Mario Covas. Pedi tamb•m o calŒamento do condom•nio
Mario Covas e uma academia ao ar livre. Com a palavra Vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves comentou a MoŒ‚o de Aplausos feita ao Dr. Delegado de Pol•cia Eduardo
Sarmento A. Sardinha pelo profissionalismo e dedicaŒ‚o. Por fim desejou ao Dr. Kleber
tudo de melhor. Colocado em votaŒ‚o foram †s moŒ”es aprovados por unanimidade
exceto a MoŒ‚o apresentada pelo vereador Robson do Amaral Rodrigues ao Dr. Kleber
Henrique Basso que foi votada em separado e foi aprovada por maioria absoluta votando
contra apenas o vereador …lvaro Luis Nogueira Ramos. Franqueada a palavra aos
Senhores vereadores, solicitaram e fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores:
L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou indicaŒ‚o feita ao Prefeito Municipal para
realizaŒ‚o de reforma da passarela de ferro no bairro cer‡mica para o bairro do Paulo
Macedo. Ficou sabendo atrav•s de alguns vereadores que algumas pessoas que n‚o
fazem parte do seu partido est‚o lhe ameaŒando. Deixou claro que se hoje faŒo parte do
partido Democratas, agradece ao Senhor Vassoler, a Vereadora •rika, a Tatiane e ao
Deputado Rodrigo Garcia. A ameaŒa estŠ gravada, fui at• a Ju•za hoje e n‚o vou admitir
que pessoas sem carŠter fiquem ameaŒando as pessoas. Tenho minha postura e sou
l•der do Democratas na Casa hoje. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso indicou ao Secretario de Assistˆncia Social para que Bananal passe a integrar o
Programa Melhor Viagem, podendo propiciar as pessoas da 3ƒ idade viagens para outras
cidades do estado. Aparte Lucia Helena Nader GonŒalves disse que jŠ existe o Projeto
Interior na Praia onde os alunos viajavam para praia. Continuando a vereadora •rika
disse que o que busca • a melhoria para os idosos do munic•pio. Sobre a MoŒ‚o dada ao
Deputado Samuel Moreira pelo vereador …lvaro disse que vem lutando pelo calŒamento
do condom•nio junto ao CDHU. Disse que estŠ em tramitaŒ‚o a liberaŒ‚o do recurso.
Vereador …lvaro possui imŽvel lŠ e todos devem buscar a melhoria do local. Esse
empenho todo sŽ estŠ acontecendo porque o Prefeito quer usar o CAC do condom•nio
para colocar o PSF. Deixei bem claro que o condom•nio sŽ cederia o espaŒo para o
Prefeito se houvesse uma contraprestaŒ‚o. Com a palavra Vereador …lvaro Luiz Nogueira
Ramos disse a vereadora •rika que o CAC n‚o tem nada haver com o calŒamento, isso
foi uma iniciativa da associaŒ‚o e do sindico. Sobre os apartamentos, disse que possui 01
apartamento no condom•nio. Sobre a MoŒ‚o de Pesar esqueceu de comentar. O
falecimento da Tia da Eres. Sobre o b‰nus dos professores disse que foi entregue a
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documentaŒ‚o no Banco e na sexta feira jŠ deve estar na conta dos vereadores. Informou
tamb•m que foi iniciado o trabalho de asfalto do turvo. Disse que o Prefeito Municipal
assinou na segunda feira a autorizaŒ‚o para realizaŒ‚o dos serviŒos no morro do Irineu.
Com a palavra Vereador Vilmar da Silva disse que apŽs quase 4 anos fizeram limpeza
urbana no Distrito do Rancho Grande. A impress‚o que deu • que o mandato estŠ
comeŒando essa semana. O encarregado atual “Paulinho” me garantiu que segunda feira
vai fazer limpeza da vala negra. Sobre a festa de Santana, no ano de 2010 e 2011 foram
previstos o gasto de R$ 10.000,00(dez mil reais) por ano. Todavia, no ano de 2011 foram
gastos R$39, 400,00(trinta e nove mil e quatrocentos reais) sem a aprovaŒ‚o da C‡mara
e ainda pagos com o dinheiro da EducaŒ‚o. Talvez isso explique o motivo para a
construŒ‚o do muro que caiu no ano de 2010 sŽ tenha se iniciado nesta segunda feira. No
tocante a educaŒ‚o, brigo pelo categoria. Quando comeŒou a discuss‚o de criaŒ‚o de
cargos, 14€ salŠrio, n‚o queria discutir isso, na minha opini‚o deveria se cumprir e
pronto. Mas foi colocado o Projeto para os vereadores discutirem e votarem. Consegui
com a ajuda de funcionŠrios da casa votar em destaque a criaŒ‚o de cargos, uma vez que
o momento • inoportuno. A sess‚o que foi aprovada o res•duo foi no dia 17 de maio e
dois dias depois a Prefeitura colocou em todos os col•gios que n‚o estava pagando
porque o vereador Vilmar n‚o assinou o autŽgrafo. Ocorre que existe um procedimento
antes de ir para o Prefeito. O Executivo atrav•s de seus “aspones” estavam dizendo que o
vereador Vilmar n‚o assinou e por isso os professores n‚o estavam recebendo. Agora
entendo o motivo para tentar prorrogar a votaŒ‚o para outra sess‚o, serŠ que n‚o tinha
dinheiro? Agradeceu resposta do DER sobre limpeza da SP 68. Comentou a MoŒ‚o de
Aplausos dada pelo vereador Robson ao Dr. Kleber, Promotor de JustiŒa. Achei
lamentŠvel que no ultimo dia de trabalho do Promotor algumas pessoas optaram por
soltar fogos comemorando. Isso • faltar com respeito com a InstituiŒ‚o Minist•rio P‹blico.
EstŠ ocorrendo uma invers‚o de valores, ao inv•s de se lamentar a sa•da de uma
autoridade que t‚o bem exerceu seu papel no munic•pio, est‚o comemorando. Aparte
vereadora •rika disse que essa Casa de Leis concedeu a uma delegada exonerada um
t•tulo de cidad‚ Bananalense. Aparte vereadora L‹cia Helena disse que deveria se fazer
um projeto de Lei proibindo fogos na cidade. Continuando vereador Vilmar disse que n‚o
chega a tanto, pois os fogos s‚o motivos de alegria †s vezes. Sobre o CDHU disse que foi
conseguida uma verba para o condom•nio Mario Covas, mas teve que ser usado no
condom•nio das formigas. Mas se houver obra do governo do Estado em um condom•nio
fechado, darŠ o direito para que outros cidad‚os tamb•m exijam obras em suas
residˆncias. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou que fez
indicaŒ‚o do calŒamento do condom•nio Mario Covas no mesmo teor dos vereadores
…lvaro e •rika. Disse que briga pela obra desde a gest‚o do ent‚o Prefeito Wilton N•ri.
Disse ainda que foi o primeiro vereador a pedir a individualizaŒ‚o dos hidr‰metros junto a
Sabesp. Sobre o seu partido PDT disse que foi eleito em 2008. Disse que com a mudanŒa
do PFL n‚o quis ir para o Democratas e optou por ir para o PDT. O partido pertence ao
Paulinho da ForŒa Sindical que apŽia a Presidente Dilma. Em Bananal nas ultimas
eleiŒ”es teve 400 votos. Houve por parte do PDT alguns problemas e n‚o faŒo parte da
provisŽria. Tenho bons relacionamentos com todos os partidos pol•ticos. Tivemos atritos e
vamos continuar tendo. • mais fŠcil ser oposiŒ‚o. O PDT tinha a tendˆncia de apoiar o
PSB. Com o problema ocorrido, disse que pegaria a presidˆncia do partido. Disse ao
Prefeito que se pegar o partido vou coligar onde tivermos condiŒ”es de ganhar a eleiŒ‚o.
Fiz um comentŠrio com um cidad‚o e que disse que existia a possibilidade de n‚o coligar
com o prefeito. Esse cidad‚o ligou para o PDT em SP dizendo interessado em pegar o
partido e que jŠ teria conversado comigo para fazer uma coligaŒ‚o com o PSDB. Fiquei
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sentido com a atitude tomada por essa pessoa, ele poderia ter me procurado e expor o
que estava acontecendo. Esse rapaz • uma das pessoas que ajudam na campanha do
pr• - candidato Peleco. Fui a S‚o Paulo na data de hoje e determinei ao partido que o
senhor Valdir Quintanilha tamb•m serŠ candidato onde o PDT estiver. O PSDB atrav•s
desse cidad‚o disse que n‚o aceita o Valdir. LŠ em S‚o Paulo recebemos a ligaŒ‚o
desse cidad‚o e o Sandoval foi † loucura com ele. Quinta vou com esse cidad‚o em SP
para decidir isso. O PDT n‚o coliga na chapa proporcional com o PSDB em Bananal. 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. Constaram na pauta para a Ordem do dia os
seguintes Projetos: DEN†NCIA DE AUTORIA DO SENHOR JORGE RODRIGUES DA
SILVA FILHO EM FACE DO ILUSTR‡SSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE BANANAL
SOLICITANDO INSTALAˆ€O DE COMISS€O PROCESSANTE POR PR‰TICA DE
INFRAˆŠES POLITICO ADMINISTRATIVAS;
PROJETO DE LEI NŒ 006 DE 03 DE MAIO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO, “Insere parŽgrafo •nico na Lei Municipal, nŒ 031 de
22/06/2006”; PROJETO DE LEI NŒ 007 DE 03 DE MAIO DE 2012, DE AUTORIA DO
CHEFE DO PODER EXECULTIVO, “ Concede a redu‘…o da jornada de trabalho para
servidores municipais que possuem filhos com necessidades especiais”;
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NŒ 003 DE 16 DE MAIO DE 2012 DE
AUTORIA DO VEREADOR ANT’NIO CARLOS RAMOS DA SILVA, “Disp“e sobre a
concess…o do DIPLOMA DA ORDEM DO M‹RITO MUN‡CIPAL AO SENHOR AMIR
DELFINO FERREIRA LEITE”. O Presidente da C‡mara fez a leitura completa da
den‹ncia, colocando em seguida para discuss‚o e votaŒ‚o sobre o recebimento da
mesma. Posto em discuss‚o a DEN†NCIA DE AUTORIA DO SENHOR JORGE
RODRIGUES DA SILVA FILHO EM FACE DO ILUSTR‡SSIMO PREFEITO MUNICIPAL
DE BANANAL SOLICITANDO INSTALAˆ€O DE COMISS€O PROCESSANTE POR
PR‰TICA DE INFRAˆŠES POLITICO ADMINISTRATIVAS; solicitaram e fizeram uso da
palavra os seguintes vereadores: Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que a
Comiss‚o Especial de Inqu•rito foi aberta em abril de 2011 perdurando at• novembro de
2011. Disse que o mesmo processo estŠ sendo apurado pelo Minist•rio P‹blico. Se
existia a den‹ncia de algu•m, porque esperou ir para o Minist•rio P‹blico, porque a
C‡mara n‚o se antecipou. O Processo Judicial estŠ em fase de per•cia ainda, n‚o houve
julgamento. A Comiss‚o levou 180 dias para concluir os trabalhos da CEI. Entendo que
caberia a qualquer vereador ou qualquer cidad‚o fazer a den‹ncia, e agora devido ao
mau assessoramento tomou essa atitude. Faltam quatro meses para as eleiŒ”es
municipais, e isso dŠ a entender que • jogada pol•tica, perseguiŒ‚o. Por que esperou
chegar nessa •poca de campanha, por que n‚o fez a den‹ncia logo que se encerrou a
CEI? EleiŒ‚o ganha-se na urna e n‚o no tapet‚o. O problema • o momento, se tivesse
chegado antes eu teria aceitado a den‹ncia. Enquanto o Minist•rio P‹blico n‚o provar
que o Prefeito • culpado eu n‚o casso. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que como relatora da Comiss‚o Especial de Inqu•rito comprovou as
irregularidades para aquisiŒ‚o de gˆneros aliment•cios pela Prefeitura. Disse que houve
fraude, mŠ intenŒ‚o do Prefeito na composiŒ‚o da Comiss‚o de LicitaŒ‚o. Disse que ficou
com pena do funcionŠrio Ernani que n‚o sabia que fazia parte da comiss‚o. A
testemunha Ana Maria tamb•m ficou em uma situaŒ‚o muito dif•cil perante a comiss‚o.
Houve fraude sim, e n‚o temos o que discutir. Acho muito triste o Poder Legislativo se
compactuar com sujeira, o dinheiro • da EducaŒ‚o, foi tirado merenda da boca de aluno.
Nos col•gios a merenda • horr•vel, de p•ssima qualidade. Houve fraude sim, caso de
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Policia Federal, de sair todo mundo algemado e preso. Os vereadores devem julgar com
impessoalidade. Parab•ns ao Peleco pela coragem para denunciar, tiveram pessoas com
interesse de denunciar, mas n‚o os fizeram. Com a palavra vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves disse que foi Presidente da Comiss‚o e que trabalhou duramente junto
com os demais vereadores. Ocorre que na den‹ncia consta que a assinatura de um dos
membros foi falsificada. EstŠ errado fazer essa colocaŒ‚o, n‚o houve por parte da
Comiss‚o a realizaŒ‚o de per•cia para comprovaŒ‚o da falsificaŒ‚o. Fizemos o pedido de
abertura da Comiss‚o Especial de Inqu•rito, trabalhos e se esta den‹ncia tivesse
chegado hŠ 8 meses atrŠs eu aceitaria. Ningu•m quis se sujar, agora • per•odo pol•tico, •
politicagem. Voto de acordo com meu carŠter e minha posiŒ‚o. Sobre o pedido feito para
fazer a CEI dos transportes, chegou-se a um consenso e foi retirado o pedido. Todos os
vereadores s‚o candidatos † reeleiŒ‚o, tem um trabalho, por que agora?Para prejudicar
quem, como por quˆ? Admiro o Peleco, mas nesse momento n‚o tem nada haver. Com a
palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que • contra a cassaŒ‚o, uma vez que
houve muito tempo para se fazer isso e ningu•m fez. Entende que se a den‹ncia tivesse
partido de um popular aceitaria, mas como vem de um pr• - candidato n‚o acha certo.
Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que o vice - prefeito historicamente •
ignorado pelos Prefeitos. O vice faz parte da chapa, as pessoas votam nele tamb•m.
Sobre a den‹ncia entende que o vereador n‚o • eleito para ser oposiŒ‚o ou situaŒ‚o. Fui
o primeiro vereador a pedir acompanhamento do Inqu•rito, sendo dito pelo Jur•dico da
Casa que n‚o havia possibilidade. Do recebimento das cŽpias at• a assinatura para
abertura da Cei chegamos ao mˆs de abril de 2012. O objetivo da CEI n‚o • dizer se o
Prefeito • culpado ou n‚o, visa † mesma apurar supostas irregularidades. AO final da
CEI, chegou-se a conclus‚o que qualquer cidad‚o, partido pol•tico, vereador, entidade
pol•tica poderia pedir a abertura da Comiss‚o Processante. N‚o tomei essa atitude
porque se denunciasse ficaria impedido de votar. Se o partido fizesse essa den‹ncia
tentaria desqualifica - lŠ como est‚o fazendo agora. Entendo e concordo que estŠ sendo
colocado em uma hora dif•cil. Gostaria que tivesse sido feito por um cidad‚o. A Casa e o
Prefeito foram eleitos para 4 anos. O mandato n‚o se interrompe. Aceitar a den‹ncia n‚o
quer dizer se vai cassar o Prefeito ou n‚o, mas sim dar uma resposta para sociedade de
Bananal. Colocado em votaŒ‚o, votaram favorŠvel ao recebimento da den‹ncia os
vereadores: Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, Vilmar da Silva, •rika Tereza Coitinho
Affonso, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz.
ContrŠrios ao recebimento da den‹ncia votaram os vereadores: L‹cia Helena Nader
GonŒalves, Robson do Amaral Rodrigues, Eliane Nogueira do Prado e …lvaro Luiz
Nogueira Ramos. Den‹ncia n‚o recebida. Posto em discuss‚o o PROJETO DE LEI NŒ
006 DE 03 DE MAIO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,
“Insere parŽgrafo •nico na Lei Municipal, nŒ 031 de 22/06/2006” N‚o houveram
vereadores que quisessem fazer uso da palavra. Posto em votaŒ‚o foi o Projeto aprovado
por unanimidade. Posto em discuss‚o o PROJETO DE LEI NŒ 007 DE 03 DE MAIO DE
2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, “Concede a redu‘…o da
jornada de trabalho para servidores municipais que possuem filhos com
necessidades especiais”, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores:
Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso questionou a necessidade de especificaŒ‚o de
quais seriam as necessidades especiais. Com a palavra o Departamento Jur•dico da Casa
disse que depende de laudo emitido por profissional especializado. Posto em votaŒ‚o foi
o Projeto aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NŒ 003
DE 16 DE MAIO DE 2012 DE AUTORIA DO VEREADOR ANT’NIO CARLOS RAMOS
DA SILVA, “Disp“e sobre a concess…o do DIPLOMA DA ORDEM DO M‹RITO
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MUNÍCIPAL AO SENHOR AMIR DELFINO FERREIRA LEITE. Colocado em discuss‚o
solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: O vereador Ant‰nio Carlos
Ramos da Silva autor do projeto passou a tecer comentŠrios sobre a pessoa do
homenageado. Ato continuo fez a leitura da justificativa do Projeto de Decreto Legislativo.
Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves parabenizou o presidente pela
iniciativa. Citou uma passagem quase no final da vida de Dona Julieta onde pode ser
muito ‹til. Tem a pessoa do Dr. Amir como um exemplo de homem. Busca sempre ajudar
a todos os advogados sem distinŒ‚o. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues tamb•m parabenizou o Presidente da Casa pela iniciativa. Disse que o Dr.
Amir mesmo morando fora nunca deixou suas ra•zes Bananalense. Por fim citou uma
passagem vivida com o homenageado. Posto em votaŒ‚o foi o Projeto aprovado por
unanimidade. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado parabenizou o
presidente pela iniciativa. Com a palavra vereador Vilmar da Silva tamb•m parabenizou o
Presidente pela iniciativa. EXPLICA–—ES PESSOAIS. Passando para a fase das
explicaŒ”es pessoais, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores:
Eliane Nogueira do Prado pediu desculpas pela gafe cometida, pois confundiu o Ernani
vice e o Ernani “Pica Pau”. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse
que a situaŒ‚o do partido serŠ resolvida na quinta feira. Pode ser que fazemos coligaŒ‚o
com qualquer partido, vamos buscar a melhor coisa pelo partido. Eu vereador Robson n‚o
participo na chapa proporcional com o PSDB devido †s atitudes tomadas pelo assessor
do pr•-candidato Peleco. Esse senhor que se fazia presente me ameaŒou dizendo que eu
seria obrigado a votar pelo recebimento da den‹ncia contra o Prefeito. AmeaŒou a
vereadora L‹cia Helena. Vocˆs podem ter certeza que se eu estivesse aqui durante a
semana e soubesse disso anteriormente a coisa n‚o ficaria boa. PeŒo a ele que se
poss•vel esqueŒa da minha pessoa. O PDT farŠ a convenŒ‚o municipal em SP no dia 16
de junho de 2012. O vereador ainda citou a filiaŒ‚o dos membros que comp”em a
provisŽria do partido. Aproveitou a oportunidade para agradecer ao Prefeito pela busca de
recursos para o munic•pio. Disse que a obra no morro do Irineu serŠ iniciada. Com a
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso pediu para que fosse esclarecido o
resultado da votaŒ‚o. O Diretor de Secretaria disse que conforme orientaŒ‚o do
Departamento Jur•dico da Casa o quorum para recebimento da den‹ncia • o de 2/3
aplicando o principio do paralelismo das normas. Passou ent‚o a vereadora a comentar a
troca de partidos no munic•pio. Iniciou dizendo que o primeiro a perder o partido foi o
Presidente da Casa. Depois tentaram tomar o Democratas, tomaram o PTB e agora o
PDT. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que n‚o comunga
com esse entendimento. Disse que estŠ havendo politicagem e que n‚o vai ficar em um
partido onde n‚o concorda com as colocaŒ”es. Outro fato grave que aconteceu no dia de
hoje foi o fato de chamarem meu filho de “espi‚o”. Trata-se de um garoto com 13 anos de
idade, especial e que sobreviveu com todos os problemas que passou. Aproveito para
agradecer ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz que homenageou meu pai dando
o nome a galeria de fotografia dos ex presidentes e ex prefeitos municipais de Galeria
Jos• GonŒalves Filho. Convido a todos para participarem da inauguraŒ‚o que serŠ
realizada no dia 15 de junho de 2012 †s 18h00min. Sobre a possibilidade de tomar o
Partido Democratas, agradeŒo ao Deputado Estevam Galv‚o, ao Deputado Rodrigo
Garcia por tudo. Sobre a votaŒ‚o da denuncia volto a falar que n‚o houve laudo
confirmando a falsificaŒ‚o. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva pediu para que cada
eleitor faŒa uma analise do posicionamento de cada vereador. Com a palavra vereador
…lvaro Luiz Nogueira Ramos registrou a presenŒa da Arquiteta da Prefeitura senhora
Marisol, parabenizando-a pelo incansŠvel trabalho junto ao munic•pio. Sobre o oficio
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recebido pelos moradores do Distrito do Rancho Grande que o vereador Vilmar citou,
realmente recebi. Penso que se • certo ou n‚o, o importante • fazer. 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, o Presidente da Casa encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a prŽxima sess‚o ordinŠria dia 21 de junho 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,
06 de junho 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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