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31• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 31/2012
ATA DA 31ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2012. Aos dois
dias de agosto de 2012 (02/08/2012), †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 Trig„sima Primeira 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, Robson do Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado e Hercilia
de Jesus Ramos de Andrade. A Ata da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. A
Ata da Sess‚o ExtraordinŠria realizada no dia 27 de junho 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: VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€
11/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto aos gastos na Festa
de Santana realizada em julho no distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 112/12=
solicita da SABESP, informaŒ‘es sobre o tratamento de esgoto sanitŠrio no centro de
Rancho Grande; MoŒ‚o n.€ 053/12= de aplausos, a Sra. Maria Tereza Alves, pela
passagem de seu 99.€ aniversŠrio; IndicaŒ‚o n.€ 126/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, instalaŒ‚o de uma academia de ginŠstica ao ar livre em Rancho Grande;
VEREADORA L†CIA HELENA NADER GON‡ALVES: Requerimento n.€ 113/12=
solicita do D.E.R. de Taubat•, providˆncias urgentes com relaŒ‚o a SP-68 em dois
trechos espec’ficos; Requerimento n.€ 114/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŒ‘es quanto a situaŒ‚o do “Projeto Cidade Legal” no munic’pio de Bananal;
Requerimento n.€ 115/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto a
situaŒ‚o do convˆnio de utilizaŒ‚o do aterro sanitŠrio de Barra Mansa; Requerimento n.€
116/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relaŒ‚o nominal dos profissionais do
PSF (Programa Sa‹de da Fam’lia) de Bananal; Requerimento n.€ 117/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŽpia do atual cŽdigo tributŠrio municipal; Requerimento n.€
118/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providˆncias urgentes quanto a revis‚o e
alteraŒ‚o no cŽdigo de postura municipal; MoŒ‚o n.€ 056/12= de aplausos, aos
Desbravadores da Igreja Adventista do 7.€ Dia de Bananal, pela apresentaŒ‚o no 180.€
AniversŠrio Municipal, comemorado em 10 de julho; MoŒ‚o n.€ 057/12= de aplausos, a
Banda Regimental Militar do CP1 – BRM – CP1 S.J. Campos, pela bel’ssima
apresentaŒ‚o no 180.€ AniversŠrio Municipal, comemorado em 10 de julho; MoŒ‚o n.€
058/12= de pesar, pelo falecimento da Sra. Yeda Paula Antunes; MoŒ‚o n.€ 059/12= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Marcio F•lix Paula; MoŒ‚o n.€ 060/12= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Sebasti‚o Valiante; MoŒ‚o n.€ 061/12= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Sebasti‚o Valiante; IndicaŒ‚o n.€ 127/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŒos na Šrea de lazer Ivani Barbosa; IndicaŒ‚o n.€ 128/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, serviŒos de reforma diversos na ponte “Leopoldo de Souza Breve”, na
Cer‡mica; IndicaŒ‚o n.€ 129/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, viabilidade de
desmembrar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; VEREADOR ANTONIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GODˆ): Requerimento n.€ 119/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto aos ve’culos danificados e sucateados
pertencentes a Prefeitura Municipal de Bananal; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO
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PRADO: Requerimento n.€ 120/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es
quanto aos reajustes anuais de salŠrios dos funcionŠrios p‹blicos municipais;
Requerimento n.€ 121/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto a
entrega de carnˆs de casas localizadas na rua Boa EsperanŒa, na Palha; IndicaŒ‚o n.€
130/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, uniformes para os funcionŠrios da
creche municipal e das escolas municipais; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 122/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos
visando o transporte circular de ‰nibus em algumas vias p‹blicas de Bananal;
Requerimento n.€ 123/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos visando a
compra do terreno pertencente a SAB, localizado no bairro EducandŠrio, atrav•s de
desapropriaŒ‚o ou via judicial; IndicaŒ‚o n.€ 134/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, melhoria e conservaŒ‚o do asfalto das ruas Geraldo Raimundo da Silva, Valter
Dias Brum e Benedito Justino, todas na Vila B. Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 135/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, construŒ‚o de lixeiras nos bairros da cidade; IndicaŒ‚o n.€
136/12 solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaŒ‚o de cursos de carpinteiro amador e
pedreiro em nosso munic’pio; IndicaŒ‚o n.€ 137/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, criaŒ‚o de mais cursos t•cnicos profissionalizantes em nosso munic’pio;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 124/12= reitera do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaŒ‚o pret•rita datada em 06/06/12 (Req. n.€ 104/12);
Requerimento n.€ 125/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto
aos valores pagos a dupla J‰ e Samuel na realizaŒ‚o da Festa de Santana em R. Grande;
Requerimento n.€ 126/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto as
obras no Condom’nio MŠrio Covas, no bairro Laranjeiras; Requerimento n.€ 127/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto a documentaŒ‚o para iniciar
as obras no “Morro do Irineu”; Requerimento n.€ 128/12= solicita do DADE, fiscalizaŒ‚o na
obra realizada no centro histŽrico de Bananal, quanto a recolocaŒ‚o dos paralelep’pedos;
Requerimento n.€ 129/12= solicita do DADE, informaŒ‘es quanto ao cancelamento da
obra no bairro do Turvo, em Bananal, Estado de SP; Requerimento n.€ 130/12= solicita da
Defesa Civil do Est. de SP, informaŒ‘es quanto a reconstruŒ‚o da ponte Jos• Alves Neto;
MoŒ‚o n.€ 054/12= de agradecimento, ao Sr. Francisco de Assis Vieira Filho, pela ajuda
no calŒamento do Condom’nio MŠrio Covas; MoŒ‚o n.€ 055/12= de aplausos, ao Exmo.
Sr. Cel. PM Milton Sussumo Nomura, DD. Comandante da Policia Militar Ambiental do
Est. de SP, por ceder ao munic’pio de Bananal uma viatura 4x4; VEREADOR ÁLVARO
LUIZ NOGUEIRA RAMOS: IndicaŒ‚o n.€ 131/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŒos de patrolamento na estrada rural do 57; IndicaŒ‚o n.€ 132/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, instalaŒ‚o de cestos de lixo na PraŒa localizada em frente a Igreja
Matriz; IndicaŒ‚o n.€ 133/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŒos de tapaburacos e limpeza de bueiro, no “Morro do Bruno”; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS
RAMOS DE ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€ 138/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
reforma dos pontos de ‰nibus cobertos em nossa cidade; IndicaŒ‚o n.€ 139/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implantaŒ‚o no ‡mbito da administraŒ‚o p‹blica municipal
do serviŒo de informaŒ‚o ao cidad‚o, em cumprimento a Lei de acesso †s informaŒ‘es
(Lei Federal 12527/2011); IndicaŒ‚o n.€ 140/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realizaŒ‚o de reparos no calŒamento da rua Pelegrino Sciotta, no EducandŠrio; IndicaŒ‚o
n.€ 141/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de reparos no calŒamento
da rua …lvaro Moreira Ramos em vŠrios pontos. Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Com a
palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou o teor de seus requerimentos
indagando do Prefeito Municipal sobre a atual situaŒ‚o do Projeto Cidade Legal no
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

Munic’pio. Desde 2009 que o Programa chegou na cidade e at• hoje nada foi feito.
Questiona qual a real situaŒ‚o do mesmo. Sobre o requerimento feito com relaŒ‚o ao
aterro sanitŠrio, indagou sobre a realizaŒ‚o de convˆnio com o Munic’pio de Barra Mansa
– RJ. Disse que a atual situaŒ‚o do aterro municipal • muito grave e seria bom a parceria
com a cidade vizinha. Sobre o tema, apŽs ter feito o requerimento disse que teve noticias
da assinatura do convˆnio entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a Prefeitura
Municipal de Barra Mansa. Com relaŒ‚o ao requerimento feito solicitando a relaŒ‚o
nominal de todos os profissionais do PSF, solicita do mesmo onde est‚o locados e quais
as funŒ‘es exercidas. Solicitou tamb•m cŽpia do CŽdigo TributŠrio Municipal, citando que
nesse cŽdigo constam †s regras de cobranŒa e outros itens. Solicitou tamb•m a Revis‚o
e alteraŒ‚o do CŽdigo de Postura Municipal. O CŽdigo de Postura Municipal assim como
a Lei Org‡nica est‚o defasados e necessitam de mudanŒas. GraŒas ao Presidente da
Casa a Lei Org‡nica jŠ estŠ sendo atualizada. Citou que esteve presente no evento de
formatura de 250 soldados no Comando da Policia Militar na cidade de S‚o Jos• dos
Campos que integrar‚o a Regi‚o Metropolitana. Por fim teceu comentŠrios sobre a atual
situaŒ‚o da SP 68, citando o trecho posterior ao Hotel 3 Barras como um dos mais
cr’ticos, dizendo que a pista estŠ pela metade nesse local. A situaŒ‚o da estrada que liga
Bananal † Arape’ tamb•m encontra-se em p•ssimas condiŒ‘es. Aparte vereador Vilmar
da Silva agradeceu a vereadora L‹cia Helena pelo requerimento e disse que a iniciativa
sŽ reforŒa a busca pela melhoria do munic’pio. Venho lutando constantemente junto ao
D.E.R por melhorias. Vereadora L‹cia finalizou dizendo que todos os vereadores buscam
fazer pedidos para a cidade. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
comentou o requerimento que fez solicitando o motivo de n‚o ter havido o reajuste dos
funcionŠrios municipais. Indagou ainda qual foi o ultimo ano que ocorreu o reajuste.
Comentou tamb•m outro requerimento feito ao Prefeito onde indaga o motivo pelo qual os
moradores da localidade prŽxima a quadra de esportes da Palha n‚o receberam seus
carnˆs de IPTU para efetuarem os pagamentos. Aparte vereadora L‹cia Helena Nader
parabenizou a vereadora pela colocaŒ‚o feita. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que fez oficio para a Coordenadoria da Defesa Civil do Estado de
SP questionando o motivo da paralisaŒ‚o da obra da Ponte no bairro das Laranjeiras.
Disse que fazem 3 semanas que a mesma encontra-se parada. Comentou que entrou em
contato com o Coronel e segundo o mesmo, houveram 2 repasses de verbas para obra,
faltando apenas a prestaŒ‚o de contas da Prefeitura Municipal. Sobre o requerimento feito
no tocante ao inicio das Obras no Morro do Irineu atrav•s de emenda liberada pelo
Deputado Helio Nishiomoto, segundo a assessoria do Deputado estŠ parado no setor de
Planejamento porque a Prefeitura n‚o envia a documentaŒ‚o. Todas as obras que s‚o
paralisadas no munic’pio dizem que sou eu quem embargo. Passou a tecer comentŠrios
sobre a obra realizada no Centro HistŽrico. Disse que entrou em contato com o Sr. Jos•
Jesus vale de Almeida engenheiro do Dade solicitando fiscalizaŒ‚o urgente da referida
obra. Disse que n‚o tem a quest‚o da acessibilidade para os deficientes e que a mesma
ficou de p•ssima qualidade. Reiterou o requerimento de n€ 104/12 feito no dia 06/06/2012,
onde solicita cŽpias dos cheques ou comprovantes de depŽsitos bancŠrios, com relaŒ‚o
ao pagamento da dupla “J‰ e Samuel” e da Banda Puro Encanto que tocaram no carnaval
de 2012. Em resposta ao requerimento apresentado a Prefeitura disse que foram pagos a
dupla J‰ e Samuel a quantia de R$63,000,00(sessenta e trˆs mil reais) para tocar 2 dias
da caminhada alcoologica e a quantia de cerca de R$70,000,00(setenta mil reais) para a
Banda Puro Encanto. Segundo algumas pessoas que perguntei o cachˆ deles no Clube
Umuarama • de R$800,00(oitocentos reais). N‚o existe perseguiŒ‚o da minha parte,
somos fiscais da lei e devemos zelar pela moralidade. No mˆs de julho a Dupla J‰ e
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

Samuel fez show na festa de Santana no Distrito do Rancho Grande, e gostaria de saber
qual foi o valor pago. Acredito que tenha sido uns R$30,000,00(trinta mil reais). Sobre a
obra no Condom’nio MŠrio Covas, disseram que o convˆnio jŠ foi liberado no dia 21/06/12
e o valor • o de R$110,000,00(cento e dez mil reais). Passou a fazer leitura da resposta
do CDHU. Citou que foi procurada pela pessoa do senhor Luiz Carlos de Oliveira que me
questionou sobre a obra do turvo. Segundo o mesmo, o comentŠrio de rua era o de que a
obra havia sido paralisada devido a um pedido meu. Envie um oficio para o DADE
pedindo resposta se algum vereador pediu para embargar a obra? Passou a fazer leitura
de um texto como forma de desabafo. Com a palavra vereador Vilmar da Silva teceu
comentŠrios sobre o requerimento enviado † Sabesp sobre o esgoto sanitŠrio no centro
do Rancho Grande. Disse que no ano de 2009 fez requerimento e at• a presente data
nada foi feito. Indaga a data de quando serŠ normalizado o tratamento do esgoto no
Distrito? A administraŒ‚o disse que seriam constru’das casas populares no Rancho
Grande, todavia isso • mentira, estive no CDHU e conversei com o Chefe Regional que
foi bem claro dizendo que enquanto n‚o houver saneamento bŠsico n‚o haverŠ casa
popular. Com relaŒ‚o † festa de Santana e o gasto com a dupla J‰ e Samuel n‚o fiz
aparte porque teria o prazo para comentar agora. Sempre venho pedindo os gastos da
festa de Santana com palco, shows etc. Para qualquer gasto tem que se haver processo
administrativo, seja de dispensa de licitaŒ‚o, seja realizando a prŽpria licitaŒ‚o. A festa de
Santana no ano anterior custou R$39.400,00(trinta e nove mil e quatrocentos reais). Com
a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou os requerimentos feitos na
presente sess‚o. Iniciou dizendo que solicitou ao Prefeito sobre a necessidade de estudo
sobre o transporte circular de ‰nibus nas vias p‹blicas. O Motivo • a falta de transporte
coletivo em alguns bairros do munic’pio. A cidade vem crescendo e temos que pensar na
sua evoluŒ‚o. O cŽdigo de postura • muito importante para esse desenvolvimento. A
cidade quer ter uma estrutura tur’stica, mas acontecem coisas que n‚o deveriam
acontecer. Existe um acordo entre alguns comerciantes em que no sŠbado abre um
com•rcio e no domingo abre o outro com•rcio. Citou que a linha de ‰nibus da empresa
penedo faz sŽ o trajeto centro-Vila Bom Jardim, com alguns horŠrios passando pelo bairro
das formigas. Temos o bairro da cer‡mica, Palha, Laranjeiras, NiterŽi, Paulo Macedo
al•m de outros, que se possu’ssem linhas de ‰nibus diminu’ram o fluxo de carros no
centro. Outra coisa importante e com certa urgˆncia • a pintura de faixas de pedestres.
Com o aumento de ve’culos no munic’pio n‚o dŠ para fazermos como antigamente. Hoje
em dia o pedestre tamb•m tem que se adequar † nova realidade. Aparte vereadora Lucia
Helena disse que estŠ no Plano Diretor † discuss‚o sobre seguranŒa. Transporte.
Continuando o vereador Robson teceu comentŠrios sobre o terreno da SAB localizado no
bairro do EducandŠrio. Na opini‚o do vereador a compra da Šrea pela municipalidade
proporcionaria a construŒ‚o de Šrea de lazer para a comunidade. N‚o havendo mais
quem quisesse fazer uso da palavra foram colocados em votaŒ‚o os requerimentos.
Quando da votaŒ‚o dos requerimentos foram os mesmos aprovados por unanimidade.
Colocado em discuss‚o as MoŒ‘es apresentadas. Solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: Vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves comentou a MoŒ‚o de
Aplausos que fez para os desbravadores da Igreja Adventista do 7€ dia pelo bel’ssimo
desfile realizado no aniversŠrio do Munic’pio ocorrido no dia 10 de julho. Comentou
tamb•m a MoŒ‚o de Aplausos para a Banda da Policia Militar que deu um show no desfile
de aniversŠrio do munic’pio. Teceu comentŠrios sobre as MoŒ‘es de Pesar que prop‰s.
Manifestou seus profundos sentimentos †s fam’lias de Sebasti‚o Valiante, MŠrcio Felix de
Paula e Yeda de Paula Antunes falecidos recentemente. Com a palavra vereador Vilmar
da Silva comentou a MoŒ‚o de Aplausos da senhora Maria Tereza Alves pela passagem
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do seu 99 aniversŠrio. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso teceu
comentŠrios a MoŒ‚o de Aplausos ao Coronel Milton Sussumo Nomura Comandante da
Policia Ambiental do Estado de S‚o Paulo pela concess‚o do ve’culo 4x4 para a Policia
Ambiental de Bananal. Por fim teceu elogios ao Senhor Francisco Assis de Vieira Filho
pela forŒa dada para a realizaŒ‚o do calŒamento do condom’nio Mario Covas. Colocado
em votaŒ‚o as MoŒ‘es foram †s mesmas aprovadas de forma un‡nime. PALAVRA
FRANQUEADA. Solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereador
Robson do Amaral Rodrigues indicou ao Prefeito para que sejam constru’das lixeiras nos
bairros da cidade. No programa de rŠdio que apresentava, pedia para os moradores
colocarem os lixos nos muros, port‘es,etc.. Falta construŒ‚o das citadas lixeiras pelo
Munic’pio, jŠ que na Serra da Bocaina os moradores se reuniram e constru’ram uma
lixeira padronizada. Tive a oportunidade de conversar com o SecretŠrio e o mesmo disse
que o custo estimado dessas lixeiras padronizadas gira em torno de R$700,00(setecentos
reais). Indicou ainda ao Prefeito Municipal realizaŒ‚o de obras visando † melhoria das
Ruas Walter Dias Brum, Geraldo Raimundo e Benedito Justiniano devido ao n‹mero de
buracos. Esse pedido jŠ foi reiterado umas 10 vezes. Em conversa com alguns moradores
do local sobre esse problema, disse a eles que se algu•m tiver o carro quebrado devido
ao buraco que fizessem Boletim de Ocorrˆncia e acione o Munic’pio na JustiŒa. Dando
continuidade o vereador Robson salientou a necessidade do Munic’pio oferecer cursos de
capacitaŒ‚o para os jovens Bananalenses. Disse que a regi‚o sul fluminense estŠ
ofertando muitas vagas nas mais diversas Šreas. Citou o Munic’pio de Resende que estŠ
em grande expans‚o. Como exemplo citou a cidade de Arape’ que qualificou seus
moradores e quando houve a obra da PetrobrŠs quase todos foram contratados. No
Munic’pio tem a empresa Sermac e jŠ consegui empregar cerca de 30 funcionŠrios. Entrei
em contato com outra empresa localizada no Munic’pio de Angra dos Reis e o proprietŠrio
pediu Carpinteiro e Armador. Pediu a volta dos cursos t•cnicos profissionalizantes no
munic’pio nas Šreas de Enfermagem, Contabilidade, InformŠtica. Com a palavra
vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou que tomou conhecimento que a
LicitaŒ‚o para a realizaŒ‚o da Obra do Morro do Irineu estŠ em andamento. Estive
presente na LicitaŒ‚o da obra do Centro HistŽrico junto com o vereador Vilmar e vereador
Ant‰nio Carlos e devido aos problemas que encontramos solicitamos a suspens‚o da
obra. Hoje, todos est‚o vendo o trabalho mal feito. Se tivessem contratados calceteiros a
obra teria sido executada de uma forma bem melhor. Bananal • Est‡ncia Tur’stica n‚o
pode acontecer o que aconteceu. Sobre o desabafo da vereadora •rika disse que n‚o •
de seu carŠter se intrometer na vida dos outros. No tocante ao Terreno da SAB, disse que
desde a Legislatura da Ex Prefeita Mirian que faz requerimento para se trocar o bem. •
um sonho para realizar, no local dŠ para se fazer quadra de esportes, Šrea de laser. A
licitaŒ‚o da obra da quadra do Col•gio ZenŽbia tamb•m saiu hoje. Requereu ao
Presidente da Casa uma reuni‚o com os vereadores Mirins, citando que seu filho • um
deles e o projeto precisa ser retomado. Sobre o Plano Diretor recebeu do D.E.R
documento que autoriza a realizaŒ‚o de obras na SP 247 faltando apenas licitar. O
Munic’pio possui Agˆncias de Turismo, guias, hot•is, restaurantes e n‚o hŠ incentivo da
Prefeitura. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado indicou ao Prefeito
Municipal para que arrume uniformes para os funcionŠrios da Creche Municipal. Disse
que em sua opini‚o a coisa mais rid’cula que existe • pessoa se juntar em grupos e meter
o “pau” em outra. PeŒo respeito ao falar da minha pessoa e se falar quero direito de
defesa. Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade passou a fazer
leitura de suas indicaŒ‘es. Pediu ao Prefeito Municipal a reforma do ponto de ‰nibus do
bairro da Vila Bom Jardim. Pediu tamb•m recuperaŒ‚o do calŒamento da Avenida …lvaro
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Moreira Ramos, uma vez que o mesmo encontra-se irregular. Solicitou atenŒ‚o do
Administrador Municipal com o bairro do EducandŠrio devido ao grande n‹mero de
buracos na Avenida Pelegrino Sciotta. Com a palavra vereador …lvaro Luis Nogueira
Ramos disse que n‚o deu tempo de fazer a MoŒ‚o de Aplausos para os organizadores da
Festa de Santana, tanto a equipe religiosa quanto a equipe de rua. Indicou ainda a
limpeza do Morro do Bruno, aduzindo que jŠ conversou com o SecretŠrio da pasta. Pediu
ao Prefeito municipal serviŒo de patrolamento da Estrada rural da Serra do 57, uma vez
que a mesma encontra-se muito danificada. Por fim solicitou a colocaŒ‚o de cestas de lixo
enfrente a Igreja da Matriz. Com a palavra •rika Tereza Coitinho Affonso solicitou ao
Secretario de EducaŒ‚o pedindo ao mesmo que olhe por uma crianŒa do sert‚o da seda
que estŠ cursando o 6€ ano no col•gio ZenŽbia e que o veiculo da educaŒ‚o n‚o estŠ
indo buscŠ-la. Na opini‚o da vereadora isso • o maior atentado contra a vida de uma
pessoa, priva-la da educaŒ‚o. No tocante a Šrea da sa‹de, tivemos audiˆncia p‹blica com
o contador da Prefeitura senhor Edson, e foi colocado pelo mesmo que a m•dia do valor
repassado pelo munic’pio nesse setor • de R$140,000,00(cento e quarenta mil reais).
Dias atrŠs morreu uma pessoa por problema de apˆndice. Temos o problema de Raio X
na Unidade Mista de Sa‹de, dentista que n‚o atende por falta de agulha. Quando fiz o
desabafo, n‚o julguei vereador, disse que grupos ligados ao prefeito que ficam fazendo
perseguiŒ‚o a mim. Aparte vereadora Lucia Helena disse que a vereadora •rika quando
fizer desabafo deve citar o nome das pessoas. Dando continuidade a vereadora •rika
disse que temos que nos defender e n‚o acusar os outros. Aduziu que estŠ preocupada
com a volta as aulas, a prefeitura contrata tanta gente e dias desses presenciei crianŒas
com o corpo para fora. Depois que acontecer um acidente n‚o adianta chorar. Sobre a
colocaŒ‚o do vereador Robson para construŒ‚o da creche no bairro Vila Bom Jardim
tamb•m jŠ havia pedido isso em 2009. N‚o sei o motivo, mas o Prefeito desapropriou um
terreno na cer‡mica. Com a palavra vereador Vilmar da Silva iniciou comentando a
indicaŒ‚o que fez ao Prefeito Municipal para se construir uma academia ao ar livre no
Distrito do Rancho Grande. Disse que sua preocupaŒ‚o • com todo a cidade e n‚o sŽ
com o Rancho Grande. A Prefeitura vive fazendo propaganda que tem recursos prŽprios
ent‚o daria para construir a academia. Sobre o que disse as vereadoras L‹cia e •rika no
tocante a obra dos paralelep’pedos, apesar de detectadas as irregularidades a prefeitura
insistiu na obra. Os funcionŠrios da Prefeitura est‚o remendando a obra feita pela
empresa. O problema • que esse ano • ano eleitoral. Sobre os uniformes para os
funcionŠrios da crechˆ dito pela vereadora Eliane, • muito louvŠvel sua indagaŒ‚o.
Questiono a Prefeitura cobrando o uso dos EPIS e uniformes. Parabenizou o vereador
Robson pelo pedido de pintura de faixa de pedestres, mas o que falta • vontade pol’tica.
No tocante a sa‹de, cada dia surge um fato novo. Uma hora • raio x que n‚o funciona,
outra hora • rem•dio que estŠ faltando. SerŠ que falta recurso ou falta gest‚o? Coloquei
uma emenda do Deputado Ricardo Berzoini no valor de R$200,000,00(duzentos mil reais)
para comprar equipamentos na •poca do ent‚o secretŠrio Pedro Luiz. Nesse ano de 2012
conseguiu mais R$200,000,00(duzentos mil reais) para compra de equipamentos. Agora
fomos surpreendidos com a histŽria dos “potinhos”. Conforme relato de testemunha hŠ 2
anos que os potes descartŠveis est‚o sendo lavados e reutilizados. A doenŒa que talvez
vocˆ acredite que tenha pode n‚o ser sua, mas sim de outro. Fica a pergunta serŠ que a
pessoa que lavou os potinhos fez porque quis, ou foi mandado por algu•m?? Essa
economia feita • porca, o potinho custa centavos. At• quando vamos ter situaŒ‘es dessas
em nossa cidade. ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi
dispensada a chamada regimental. N‚o existiram Projetos de Leis para serem discutidos
na presente Sess‚o OrdinŠria.
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ‘es pessoais, solicitaram
e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: L‹cia Helena Nader GonŒalves disse
que colocou sua posiŒ‚o sobre o que foi dito pela vereadora •rika porque • assim e todos
lhe conhecem. Sobre a situaŒ‚o do ‰nibus dos estudantes disse que a vereadora tem o
poder de policia de parar o veiculo. Sobre a sa‹de disse ficar triste com a atual situaŒ‚o
que a mesma se encontra. No sŠbado passado o Ricardo filho do “Deguinha” foi para
Cruzeiro e por falta de vaga foi transferido para Taubat•. Essa casa aprovou um convˆnio
com a Santa Casa de Cruzeiro e temos procurar saber por que n‚o tem vaga para os
Bananalenses. Indiquei ao Prefeito a reforma da Ponte da Cer‡mica, uma vez que a
mesma estŠ com problemas de trincamento. Indicou ainda a reforma da Šrea de Laser
Ivani Barbosa. Por fim sugeriu o desmembramento das Secretarias de Agricultura e de
Meio Ambiente. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que a
vereadora L‹cia colocou a quest‚o do Poder de Policia, mas quando a den‹ncia da
licitaŒ‚o do transporte escolar foram impedidos de ter acesso aos documentos sendo
obrigados a registrar Boletim de Ocorrˆncia. No ano de 2008 eu lecionava no sert‚o da
madeireira e jŠ acontecia dessa forma. Sobre os potinhos, isso vem acontecendo hŠ
muito tempo. Um erro n‚o pode justificar o outro, se o Prefeito tivesse me ouvido no
comeŒo ele n‚o cometeria esse tanto de erros que vem cometendo. Com a palavra
vereador Vilmar da Silva agradeceu a presenŒa de todos. Sobre a quest‚o dos potinhos,
disse que • inadmiss’vel desconhecer a prŠtica. Se as pessoas tinham conhecimento e se
calaram foram coniventes com a situaŒ‚o. Com a palavra vereador …lvaro Luis Nogueira
Ramos disse com relaŒ‚o aos potinhos que a funcionŠria que fez a den‹ncia dizendo que
acontece hŠ 2 anos • mentira. Segundo o vereador …lvaro acontece desde a •poca do Dr.
Wilton. Disse ainda que trabalhou na sa‹de, tem ciˆncia que • irregular e n‚o entende
porque sŽ agora houve a den‹ncia. Disse que quando trabalhava na recepŒ‚o ele mesmo
entregava os potinhos reutilizados. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
disse que gosta muito do Secretario de Sa‹de e que em todas as vezes que precisou do
mesmo sempre foi bem atendido. Aproveitou para passar uma situaŒ‚o atual ao
secretario para que o mesmo tome providencias. Devido ao per’odo de seca os
problemas de respiraŒ‚o aumentam e detectei que na Unidade Mista de Sa‹de sŽ tem 2
mascaras de nebulizaŒ‚o. O problema n‚o • o secretario, o problema • no setor de
compras. Sobre a SP 247 foi autorizado pelo Governo a realizaŒ‚o da obra. Disse que foi
feito serviŒo de patrolamento do km 6 ao 12 e agora vai ser feito do KM 12 em diante.
Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que a Banda J‰ e Samuel
receberam R$63,000.00(sessenta e trˆs mil reais) para tocar 2 dias de carnaval. Vou
sugerir aos mun’cipes que montem uma banda para ganhar dinheiro. Sobre a obra dos
paralelep’pedos, disse que foi uma das piores obras da histŽria do munic’pio. Mais de
R$600.000,00 (seiscentos mil reais) na realizaŒ‚o da obra e menos de 1 ano jŠ tem
funcionŠrio da Prefeitura remendando. 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 16 de agosto de 2012, quinta - feira, em horŠrio regimental. ApŽs o
encerramento da Sess‚o foi dada a palavra ao cidad‚o senhor Wilson Lucio Monteiro que
fez explanaŒ‚o sobre os requisitos para a concess‚o do T’tulo de cidad‚o Bananalense e
Ordem do M•rito Municipal, entregando cŽpia do seu discurso aos vereadores. ApŽs o
uso da palavra pelo cidad‚o, os vereadores •rika Tereza, L‹cia Helena, Robson do
Amaral, Vilmar da Silva e Eliane Nogueira teceram alguns comentŠrios sobre o que foi
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dito pelo mesmo. E, para constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio, mandei
lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 02 de
agosto 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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