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33• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 33/2012
ATA DA 33ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2012. Aos
cinco dias de setembro de 2012 (05/09/2012), †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 Terceira 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, Carlos Eduardo
de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado e Hercilia de Jesus Ramos de Andrade.
Ausente o vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos. 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 REJEITADO:
PROJETO DE LEI N.ƒ 010/2012, de autoria do Prefeito Municipal, que “Regulamenta o
art. 57 da Lei Complementar n.€ 05/2008 e dŠ outras providencias”. EMENDA
REJEITADA: EMENDA N.€ 03/2012, de autoria da Vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves, que “inclui al“nea “d” no inciso “V” do artigo 2.€ do Projeto de Lei n.€
010/2012”. VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
136/12= solicita da Empresa de ”nibus PENEDO, o motivo do ve“culo n‚o estŠ passando
na rua do Col•gio ZenŽbia; MoŒ‚o n.€ 067/12= de aplausos, a SecretŠria Municipal de
Esporte e Lazer, Sra. Karyna Claudia Barros Rodrigues, pela organizaŒ‚o do campeonato
amador de futebol de campo 2012; MoŒ‚o n.€ 068/12= de aplausos, a Equipe Garotos
Futebol Clube, pela conquista do tri-campeonato amador da s•rie ouro em Bananal;
MoŒ‚o n.€ 069/12= de aplausos, a Equipe Fam“lia Futebol Clube, pela conquista do
campeonato amador da s•rie prata em Bananal; IndicaŒ‚o n.€ 156/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, contrataŒ‚o de mais profissional na Šrea de fisioterapia;
VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento n.€ 137/12= solicita da
SABESP em Taubat•, informaŒ•es quanto a instalaŒ‚o de Šgua e esgoto nas casas
prŽximas a quadra de esportes na rua Boa EsperanŒa; MoŒ‚o n.€ 066/12= de aplausos, a
EMEF “Prof. Jos• Luiz Ferreira Guimar‚es”, pelo sucesso da Gincana Estudantil em
comemoraŒ‚o aos 100 anos de Jorge Amado; VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 138/12= solicita da SABESP, realizaŒ‚o de serviŒos de reforma e
melhoria visual no posto da SABESP em Rancho Grande; VEREADORA L†CIA HELENA
NADER GON‡ALVES: Requerimento n.€ 139/12= reitera da SABESP, solicitaŒ•es
pret•ritas datadas em 07/04/2011 (Req. 059/11) e 04/08/2011 (Req. 140/11), onde ambas
solicitam providˆncias quanto ao mal cheiro provocado pela ETE (Quadrad‚o) no bairro
Cer‡mica; Requerimento n.€ 140/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ•es
quanto as providˆncias tomadas junto a Defesa Civil, com relaŒ‚o a condenaŒ‚o de casas
no bairro NiterŽi; Requerimento n.€ 141/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
atenŒ‚o urgente para necessidade de devoluŒ‚o de documentos depositados no Museu
HistŽrico e PedagŽgico Major Novais, em Cruzeiro-SP; Requerimento n.€ 142/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos sobre o impacto ambiental na rua Arnaldo de
Souza, (acesso ao bairro Laranjeiras); MoŒ‚o n.€ 070/12= de aplausos, ao casal Dr.
Walton e Eliana, pela inauguraŒ‚o do Museu Armando Vianna, em comemoraŒ‚o aos 200
anos da Fazenda S‚o Francisco; MoŒ‚o n.€ 071/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Marco
Antonio Pellegrini, DD. SecretŠrio Adjunto do Estado de S‚o Paulo (Sec. dos Direitos da
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Pessoa com Deficiˆncia), pela realizaŒ‚o do SeminŠrio da Caravana da Inclus‚o,
Acessibilidade e Cidadania em Bananal; MoŒ‚o n.€ 072/12= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Haroldo Jos• de Lima (Zumbi); MoŒ‚o n.€ 073/12= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Jos• Luiz Madeira; IndicaŒ‚o n.€ 153/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
elaboraŒ‚o de projeto que “dŠ nome ao calŒad‚o localizado no bairro Paulo Macedo”;
IndicaŒ‚o n.€ 154/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, iluminaŒ‚o p‹blica na
PraŒa S‚o Miguel Arcanjo, nas Formigas; IndicaŒ‚o n.€ 155/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, criaŒ‚o de uma sala de imprensa no Solar Aguiar Valim; VEREADORA
ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 143/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, relaŒ‚o nominal de funcionŠrios comissionados e/ou de confianŒa e ainda
informaŒ•es quanto ao percentual da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de
Bananal; Requerimento n.€ 144/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relaŒ‚o
nominal de funcionŠrios que prestam serviŒos a GASE e ainda informaŒ•es quanto a
forma de contrataŒ‚o destes; Requerimento n.€ 145/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ•es quanto a obra de infra-estrutura urbana, pavimentaŒ‚o asfŠltica,
nas ruas que d‚o acesso aos balneŠrios que se encontram na Serra do Turvo;
Requerimento n.€ 146/12= solicita da SABESP, serviŒos de reparos urgente em rede de
esgoto que margeia o rio bananal, na Av. Rubem de Melo; MoŒ‚o n.€ 074/12= de
aplausos, ao Exmo. Sr. Marco Antonio Pellegrini, DD. SecretŠrio Adjunto do Estado de
S‚o Paulo (Sec. dos Direitos da Pessoa com Deficiˆncia), e a UVESP, pela realizaŒ‚o do
SeminŠrio da Caravana da Inclus‚o, Acessibilidade e Cidadania em Bananal; MoŒ‚o n.€
075/12= de aplausos, a Sra. Luzia Bernadino, pelo carinho com as crianŒas especiais que
se deslocam at• a APAE em Barra Mansa; MoŒ‚o n.€ 076/12= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Haroldo Jos• de Lima (Zumbi); VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€ 157/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŒ‚o
do calŒamento da Rua Ayres de Ara‹jo Azevedo, no Recanto Feliz; IndicaŒ‚o n.€ 158/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŒ‚o da rua Carlos Francisco Correia, no
EducandŠrio; IndicaŒ‚o n.€ 159/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cobertura da
quadra de esportes da escola Professora ZenŽbia de Paula Ferreira; IndicaŒ‚o n.€
160/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de obras para revitalizaŒ‚o da
PraŒa Mons. Cid F. Santos, onde estŠ localizada a Igreja Matriz; IndicaŒ‚o n.€ 161/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma da proteŒ‚o lateral da ponte existente
prŽxima † entrada das Formigas, na Vila Bom Jardim;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 solicitou
informaŒ•es sobre providˆncias tomadas pela Defesa Civil com relaŒ‚o †s casas
condenadas no bairro NiterŽi. Com a chegada da •poca das chuvas, o risco de trag•dias
aumenta. Disse que os moradores da localidade jŠ fizeram requerimentos para a
Prefeitura. Aduziu que vem tratando do tema Dentro do Plano Diretor, salientando que a
Šrea • mesmo de risco. Comentou tamb•m o requerimento feito sobre a realizaŒ‚o de
estudo de Impacto Ambiental na Rua Arnaldo de Souza. Disse que o trajeto poderia ser
modificado, sugerindo que fosse mudado para a cer‡mica, ou at• mesmo pelo curral do
senhor Filhinho onde existe uma ponte. Reiterou requerimento † empresa Sabesp sobre a
situaŒ‚o do “Quadrad‚o”. Disse que o mal cheiro no local • muito forte o que vem
causando s•rios inc‰modos para os moradores da localidade. Por fim comentou sobre a
necessidade do munic“pio resgatar o acervo cultural que encontra-se no Museu Major
Novais na cidade de Cruzeiro. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
solicitou junto ao Prefeito Municipal a relaŒ‚o nominal de todos os cargos comissionados
e de confianŒa, al•m dos setores onde est‚o locados. Disse que a cada dia que passa
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existem novas pessoas fazendo parte da AdministraŒ‚o Municipal. N‚o temos a
informaŒ‚o se essas pessoas s‚o contratadas, concursadas, comissionadas. Na ultima
resposta da Prefeitura sobre a folha de pagamento com pessoal o “ndice era de 58,26%,
sendo que o limite • 54%. Passou a comentar o requerimento sobre a prestaŒ‚o de
ServiŒo da Oscip Gase. Disse que in‹meras pessoas est‚o sendo contratadas por lŠ e se
n‚o cuidarmos vai acontecer igual aconteceu com o Centro ComunitŠrio. Salientou que
em per“odo eleitoral • vedada a contrataŒ‚o de pessoas. Teceu comentŠrios sobre o
outro requerimento feito com respeito a pavimentaŒ‚o asfŠltica da Obra prŽxima ao
BalneŠrio situado na Serra do Turvo. Dias desses estive na localidade e em conversa com
um morador fui informado que a obra estŠ parada. Provei † todos que n‚o fui eu quem
paralisei a obra. Enviei um requerimento para o Dade pedindo informaŒ•es sobre o motivo
da paralisaŒ‚o da obra e se houve pedido de algum vereador nesse sentido. Em resposta
enviada pelo Žrg‚o, fui informada que o valor da Obra foi o de
R$
900,000,00(novecentos mil reais) pagos em parcela ‹nica no mˆs de abril. Passou a fazer
leitura da resposta recebida. Sobre o requerimento feito a sabesp, questiona o mal cheiro
na Avenida Rubem de Melo nas proximidades da Borracharia do Peloi. Aduziu que o
consumidor paga um valor alto nas contas e isso n‚o poderia estar acontecendo. Com a
palavra vereador Vilmar da Silva solicitou a empresa Sabesp † pintura no posto da
empresa localizado no Distrito do Rancho Grande. O visual estŠ precŠrio, poderia ser
realizada essa pintura. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou
o requerimento feito † empresa de ”nibus Penedo indagando o motivo pelo qual o ‰nibus
n‚o estŠ passando pela Rua Carlos Francisco Pereira, na Rua do Col•gio ZenŽbia. Na
localidade moram in‹meras pessoas, e com a falta da passagem do ‰nibus as mesmas
necessitam ir at• a Rua principal do bairro para pegar conduŒ‚o. A obra no bairro esta
paralisada e a rua inacaba e deve ser terminada. O ProprietŠrio da empresa de ‰nibus
deve respeitar os moradores daquela localidade e passar o ‰nibus lŠ. O Sol forte, as
chuvas, tudo isso dificulta o acesso das pessoas para pegar conduŒ‚o. Quando da
votaŒ‚o dos requerimentos foram os mesmos aprovados por unanimidade. Foi feito
requerimento de pedido de vista do Projeto de Lei 010 de 2012 pelo vereador Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz, sendo colocado em votaŒ‚o e reprovado pelos Edis. Colocado
em discuss‚o as MoŒ•es apresentadas. Solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: •rika Tereza Coitinho Affonso comentou a MoŒ‚o de Aplausos a
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiˆncia e para Uvesp pelo bel“ssimo seminŠrio
da caravana da inclus‚o, acessibilidade e cidadania que ocorreu no munic“pio no dia 1€
de setembro. Ressaltou que o evento sŽ aconteceu porque batalhou muito para que isso
acontecesse. Disse ainda que o evento sŽ n‚o ficou maior e melhor porque estamos em
•poca eleitoral e devido a isso n‚o pude fazer propaganda do tema. Passou a fazer leitura
de um texto. Comentou tamb•m a moŒ‚o de pesar apresentada pelo falecimento do
senhor Haroldo, mas conhecido como Zumbi. Com a palavra Vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves tamb•m parabenizou a Secretaria dos direitos da pessoa com
deficiˆncia pela realizaŒ‚o do seminŠrio da inclus‚o, acessibilidade e cidadania. Com
muita triste tamb•m comentou a moŒ‚o de pesar pelo falecimento do Haroldo (zumbi).
Teceu comentŠrios sobre a moŒ‚o de aplausos para Fazenda S‚o Francisco que faz um
belo trabalho junto aos jovens do Vale do Para“ba. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues comentou a moŒ‚o de aplausos que fez para senhora Luzia Bernadino
que faz um belo trabalho acompanhando as pessoas com necessidades especiais para a
Apae. O sonho dela era que o munic“pio de Bananal constru“sse uma Apae em nosso
munic“pio. Teceu comentŠrios sobre as moŒ•es apresentadas aos campe•es das series
“A” e “B” do futebol amador de Bananal. A equipe dos garotos e a equipe do fam“lia.
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Parabenizou ainda a Secretaria de Esportes Karyna pelo excelente trabalho frente †
Secretaria. Por fim parabenizou a liga de Šrbitros que conduziu o campeonato local. Com
a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado pediu ao Diretor de Secretaria para que
fizesse a leitura de sua moŒ‚o. 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: Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves iniciou
requerendo a Comiss‚o de Revis‚o e atualizaŒ‚o da Lei Org‡nica e Regimento Interno
que marque as audiˆncias p‹blicas no per“odo da noite. Sobre a obra na SP 247 recebi
documentaŒ‚o de toda a obra, esperando apenas a licitaŒ‚o. Passou a comentar as
indicaŒ•es feitas. Disse que estŠ enviando ao Prefeito Municipal um Ante Projeto
solicitando que seja dado o nome do calŒamento do bairro Paulo Macedo de Coronel Ari
Prado Marcondes. Pediu tamb•m a colocaŒ‚o de iluminarias p‹blicas no bairro das
formigas. Indicou a criaŒ‚o de uma sala de imprensa no Solar Aguiar Valim. Com a
palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso comentou sobre a situaŒ‚o do ‰nibus na
Rua Carlos Francisco Correa. Disse ter feito alguns pedidos ao proprietŠrio da empresa,
mas em resposta foi colocado que o trajeto • feito pela Prefeitura. Teceu comentŠrios
sobre a •poca de per“odo eleitoral. Acha que esse per“odo • milagroso, pois apŽs muita
luta a Prefeitura Municipal parece que vai iluminar a rua que liga o bairro NiterŽi as
Laranjeiras. Tivemos reuni‚o com representantes da Elektro e somente agora esta sendo
feito. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que concorda com os
vereadores, deve haver bom senso. O cargo de vereador poderia ser voluntŠrio. Agora
quem • mais errado os vereadores que aprovam ou a Prefeitura que executa? Sobre o
pedido da vereadora L‹cia sobre o horŠrio da Audiˆncia P‹blica entendo que os horŠrios
da manh‚ e tarde s‚o suficientes. Aparte vereadora L‹cia disse que as audiˆncias do
Plano Diretor funcionam somente a noite. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse
que sobre a sugest‚o do horŠrio para realizaŒ‚o das audiˆncias p‹blicas • preciso ter
cuidado. Envolve vŠrias coisas, pessoas e seguimentos. Realizamos uma audiˆncia
p‹blica aberta com a colocaŒ‚o de prazo para todos apresentarem emendas e ningu•m
fez. Devido a isso n‚o vejo motivo para alterar o horŠrio. Com relaŒ‚o ao transporte
escolar, n‚o sou e fui contra a terceirizaŒ‚o, entendo que o contratante tem obrigaŒ‚o de
zelar pelo dinheiro publico do contribuinte. Hoje fui procurado por um pai que disse que
sua filha • apanhada pelo transporte †s 12h00min na porta de casa e • deixada †s
18h00min cerca de 0,5 km de distancia de sua casa tendo que fazer o trajeto a sozinha. A
responsabilidade nesse caso • da empresa contratada. Na escola do Rancho Grande jŠ
pedimos in‹meras vezes banheiro para o prezinho e nada foi feito. Sobre desvio de
funcionŠrio, disse que o funcionŠrio deve ser qualificado, tem funcionŠrio exercendo
funŒ‚o que n‚o • a sua, como por exemplo, a de monitor de alunos. Houve um caso de
Boletim de Ocorrˆncia por maus tratos ao menor. Aparte vereadora Eliane disse que falta
educaŒ‚o e respeito para o cidad‚o. Quando o munic“pe vai procurar informaŒ‚o n‚o •
bem atendido. Vilmar continuou sua fala aduzindo que • preciso valorizar as pessoas.
Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade passou a fazer leitura de
suas indicaŒ•es. Pediu reforma da PraŒa Monsenhor Cid FranŒa, aduzindo que a mesma
precisa de serviŒos nos canteiros e outras melhorias. O local • nosso cart‚o postal e
temos que cobrar. Indicou a cobertura da quadra da escola ZenŽbia no bairro do
EducandŠrio. CalŒamento da Rua Carlos Francisco Correa, pois a situaŒ‚o que se
encontra pode causar problemas de sa‹de nas pessoas. Reforma das grades de proteŒ‚o
na ponte que dŠ acesso ao bairro das formigas. No bairro recanto feliz n‚o houve
nenhuma obra da atual administraŒ‚o, peŒo que seja recuperado o calŒamento do bairro.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues solicitou a contrataŒ‚o de mais
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profissionais na Šrea da Fisioterapia. Hoje existem somente 2 fisioterapeutas, precisos de
mais profissionais, cito o exemplo do Junior, da Sarah. Aparte vereadora •rika disse que
o Junior jŠ estŠ trabalhando, foi chamado. Continuando o vereador Robson disse que
comentaram sobre copinhos descartŠveis, sobre sa‹de. Bananal no ano de 1996/1997
com o ent‚o Prefeito Dr. Wilton era excelˆncia na sa‹de. Depois dela na gest‚o da ex
Prefeita Mirian a cidade ficou em p•ssimas m‚os. Na gest‚o dela 2005/2008 tudo que o
governo PSDB havia realizado de bom foi deixado em p•ssimas m‚os. O Dr Wilton criou
o expresso da sa‹de, com dentista, m•dicos e enfermeiros. A demanda era pouca na
•poca, o PSF funcionava. A administraŒ‚o seguinte acabou com o expresso da sa‹de. A
Fonte luminosa constru“da por Dr. Wilton tinha um desenho que fazia lembrar um 8, de
oito anos de administraŒ‚o n‚o funciona mais, foi desligada. Curso no Renascer, acabou
tamb•m. As ambul‡ncias no ano de 2005 eram sucateadas. Banda Silv•rio Cobra
tamb•m acabou. Concordo que o Governo David Morais poderia ter sido melhor, respeito
† opini‚o de qualquer cidad‚o. Fiz indicaŒ•es para colocar cursos de qualificaŒ‚o
profissional na Šrea da construŒ‚o civil. Se o munic“pio n‚o tem emprego temos que ir
buscar fora. ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada
a chamada regimental. EMENDA Nƒ 03 DE 27 DE AGOSTO DE 2012 – De autoria da
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves acrescenta a alŠnea “d” ao Inciso V do
artigo 2ƒ da Lei nƒ 10 de 06 de Julho de 2012. - PROJETO DE LEI N• 10 DE 06 DE
JULHO DE 2012 – De autoria do Chefe do Poder Executivo Regulamenta o artigo 57
da Lei Complementar nƒ05 de 2008 e dŽ outras provid•ncias. Colocado em discuss‚o
a emenda n€ 03 de 27 de agosto de 2012 solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que a emenda foi discutida
com os vereadores na reuni‚o realizada na C‡mara Municipal. Todavia na citada reuni‚o
sŽ estavam 4 vereadores presentes. Na presente reuni‚o detectou-se que apenas o
ultimo artigo precisa ser alterado. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que n‚o
pode estar presente na reuni‚o mas a sua opini‚o • a de que se ficou 3 anos e 8 meses
sem fazer, podemos esperar mais 4 meses. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que o Projeto veio em um momento errado. Fui relatora da
Comiss‚o Especial de Inqu•rito onde gastou-se dinheiro p‹blico e na •poca n‚o era
segundo a vereadora L‹cia Helena Nader o momento oportuno. Seria incoerˆncia da
vereadora agora votar a favor. Me senti desrespeitada pois apurei vŠrios atos de
irregularidade do Chefe do Poder Executivo, o candidato a Prefeito apresentou denuncia
para instaurar a processante e foi colocado que n‚o era oportuno o momento. Com a
palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que • a favor do Projeto. Quando da
votaŒ‚o da emenda apresentada foi a mesma rejeitada. Votaram contra a aprovaŒ‚o da
Emenda vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (cazuza), Robson do Amaral
Rodrigues, •rika Tereza Coitinho Afonso, Vilmar da Silva e Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade. FavorŠveis a emenda vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves e Eliane
Nogueira do Prado. Colocado em votaŒ‚o o Projeto de Lei n€ 10 de 06 de julho de 2012
de autoria do Chefe do Poder Executivo solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes
vereadores: Com a palavra L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que n‚o defende “A”
nem “B”, dizendo n‚o fazer pol“tica em Projeto. Passou a fazer leitura dos Pareceres
Jur“dicos e da Comiss‚o de ConstituiŒ‚o de JustiŒa e redaŒ‚o sobre a legalidade do
Projeto de Lei. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que n‚o
estŠ questionando a constitucionalidade do projeto, mas sim que o mesmo foi colocado
em momento inoportuno. Disse que o Prefeito vem contratando pessoas em demasia. Os
concursos que aconteceram foram escandalosos, pessoas apadrinhadas. Tem ainda o
convˆnio com a GASE. No meu ponto de vista • bem claro que existe mŠ f• do gestor.
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Com a palavra Vilmar da Silva disse que o Projeto foi protocolado no dia 17 de agosto de
2012 e a audiˆncia no Minist•rio P‹blico Federal aconteceu no dia 08 de agosto de 2012,
ou seja, antes do envio do Projeto. Outro fato estranho • o de que somente a vereadora
L‹cia Helena Nader teve acesso † ata da referida audiˆncia. Quanto ao m•rito n‚o vejo
ilegalidade, nem inconstitucionalidade. Em maio de 2012 tivemos o pedido de abertura de
Comiss‚o Processante, baseado em conclus•es da Comiss‚o Especial de Inqu•rito. A
Comiss‚o era formada pela Presidente L‹cia Helena Nader, relatora •rika Tereza Cotinho
e membro Hec“lia de Jesus Ramos. O Parecer final da comiss‚o encontrou
irregularidades e foi arquivada a processante. A vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
mesmo sendo presidente da comiss‚o votou contra a abertura da processante aduzindo
que o momento n‚o era oportuno. A ata da audiˆncia citada deveria te vindo junto com o
Projeto. Colocado em votaŒ‚o o Projeto de Lei n€ 10, foi o mesmo reprovado por maioria
de votos. Votaram contra o Projeto vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz(cazuza),
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Vilmar da Silva, Robson do Amaral Rodrigues e
•rika Tereza Coitinho Affonso. Votaram a favor do Projeto vereadores L‹cia Helena
Nader GonŒalves e Eliane Nogueira do Prado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando
para a fase das explicaŒ•es pessoais, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes
vereadores: Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso fez leitura de um texto. Com a
palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou a colocaŒ‚o da vereadora
•rika sobre a Comiss‚o Especial de Inqu•rito. Disse que reprovou o pedido de abertura
de processante justificando a colocaŒ‚o de um artigo colocado no pedido. Disse ainda
que o momento pol“tico hŠ •poca n‚o era favorŠvel. As conclus•es encontradas pela
Comiss‚o foram pontuadas, estŠvamos aguardando que a den‹ncia viesse logo em
seguida. Quando pedimos a abertura da CEI dos transportes foi pedido † retirada pelo
vereador Vilmar. Com relaŒ‚o ao documento disse ter pedido na reuni‚o e que n‚o faz
parte da base de ningu•m. Votei contra o pedido do Peleco politicamente. Com a palavra
Vilmar da Silva disse que fez o pedido de retirada da CEI dos transportes, pois a CEI da
merenda jŠ estava parada e n‚o conseguiriam cumular as 2. Desde que assumi essa
cadeira sempre votei em todos os projetos que chegaram e sempre fundamentei
mostrando meu ponto de vista. Sou o vereador que mais conseguiu emendas para o
munic“pio, R$140 mil em 2010, R$200 mil em 2011 e R$200 mil em 2012. Sobre a
vereadora L‹cia possuir a ata da sess‚o, a mesma n‚o chegou em nossas m‚os, mas o
seu conte‹do a vereadora L‹cia jŠ possu“a. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que o PDT era coligado com o PSB. Na presente data estamos coligados
com o PSDB. Fui da base durante 3 anos e 8 meses, mas agora n‚o faŒo mais parte da
base. Quando preciso do Prefeito eu o procuro, continuo exercendo minha vereanŒa. Tem
gente falando para o eleitor que o vereador Robinho precisa de 700 votos para ser eleito.
Sou coligado com outros partidos. Est‚o dizendo que o se o vereador Robson ganhar
novamente ele irŠ aposentar. Tamb•m n‚o • verdade. Pediu que o Presidente seja mais
en•rgico no comando das Sess•es e que os colegas respeitem os tempos concedidos.
N‚o havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra 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 20 de setembro 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, 05 de setembro de 2012.
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