Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

34ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 34/2012
ATA DA 34ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2012. Aos
vinte dias de setembro de 2012 (20/09/2012), †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 Trigésima Quarta desta Quarta Sessão
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, Eliane Nogueira
do Prado, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e, …lvaro Luiz Nogueira Ramos. Ausente
o vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, A Ata da sess‚o anterior foi aprovada por
unanimidade. ApŽs a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em
nome de Deus declarou aberta † sess‚o. Na seq•ˆncia procedeu-se a leitura das
mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETO DE RESOU‘„O N€
04 DE 28 DE AGOSTO DE 2012 DE AUTORIA DA COMISS„O TEMPOR…RIA PARA
ASSUNTOS RELEVANTES DISP’E SOBRE A PRORROGA‘„O DO PRAZO
CONSTANTE DO ARTIGO 3€ DA RESOLU‘„O 002/2012 QUE CRIOU A COMISS„O
TEMPOR…RIA DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA PROCEDER A REVIS„O DA LEI
ORG“NICA DO MUNIC”PIO DE BANANAL E DO REGIMENTO INTERNO DA C“MARA
DE VEREADORES. VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento
n.€147/12= solicita da Policia Militar de Bananal, a presenŒa diŠria de uma viatura nos
horŠrios de sa•da dos alunos das escolas “Jos• Luiz Ferreira Guimar‚es” e “Visconde de
S‚o Laurindo”; MoŒ‚o n.€ 077/12= de aplausos, ao funcionŠrio p‹blico municipal Sr. Jos•
Pinheiro; MoŒ‚o n.€ 078/12= de aplausos, aos organizadores do “IX Encontro Nacional de
Motociclistas em Bananal” e “X AniversŠrio do Legi‚o do Asfalto Moto Clube”; IndicaŒ‚o
n.€ 162/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, poda de bambus acumulados na
cabeceira da ponte Leopoldo de Souza Breve, na Cer‡mica; IndicaŒ‚o n.€ 163/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, construŒ‚o de ponte na localidade denominada “IndaiŠ”;
IndicaŒ‚o n.€ 164/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, manutenŒ‚o em banheiros
da EMEI “Cel. Nogueira Cobra”; VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€
148/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ˜es sobre a construŒ‚o de
escada/rampa no “Morro do Cruzeiro” em Rancho Grande; Requerimento n.€ 149/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ˜es sobre a motivaŒ‚o da interrupŒ‚o
das aulas de informŠtica nas escolas municipais; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: IndicaŒ‚o n.€ 165/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instalaŒ‚o de
quebra-molas nas localidades: Pref. Washington L C Bruno, nas Formigas, e rua S‚o
Jos•; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€
166/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhoria dos serviŒos de limpeza p‹blica
no bairro Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 167/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realizaŒ‚o de obras de calŒamento na localidade denominada Mirian Lima; IndicaŒ‚o n.€
168/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, iluminaŒ‚o p‹blica nas ruas Luciano
Ol•vio Baruti e Arnaldo de Souza Alves; IndicaŒ‚o n.€169/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, melhoria das condiŒ˜es de conservaŒ‚o das estradas rurais de acesso
† Bela Vista e Campinho; IndicaŒ‚o n.€170/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
intercess‚o junto †s autoridades federais / estaduais no sentido de viabilizar a reforma e
pintura do patrim‰nio tur•stico EstaŒ‚o FerroviŠria; Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes
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vereadores: Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado comentou o
requerimento feito ao Sub Tenente da Policia Militar sugerindo a ronda da viatura escolar
nos horŠrios de sa•da das escolas municipais devido ao elevado numero de brigas entre
os alunos. Com a palavra vereador Vilmar da Silva teceu comentŠrios sobre o
requerimento feito ao Prefeito Municipal solicitando a construŒ‚o de escadaria ou rampa
para melhorar o acesso dos moradores residentes na localidade denominada morro do
cruzeiro. Ressaltou que no ano de 2009 fez a indicaŒ‚o de n€ 30/2009 que n‚o foi
atendida. Em 2010 com a votaŒ‚o do orŒamento para o ano de 2011 fez emenda no valor
de R$5.000,00(cinco mil reais) para que fosse realizada a obra, sendo que at• a presente
data nada foi feito pela atual administraŒ‚o. O que falta • vontade pol•tica, a obra •
pequena, necessita apenas da construŒ‚o de alguns degraus. Sobre o outro requerimento
que apresentou, o vereador Vilmar disse que a educaŒ‚o e a sa‹de s‚o os carros chefes
da AdministraŒ‚o Municipal. Citou que a atual administraŒ‚o falhou muito nessas Šreas,
citando como exemplo as aulas de informŠtica que aconteciam em todas as escolas do
munic•pio. Esse Projeto teve inicio no ano de 2000, na gest‚o do Dr. Wilton, sendo dado
continuidade na gest‚o da ex Prefeita Mirian Bruno, n‚o ocorrendo o mesmo na gest‚o
David Morais. SerŠ que o Chefe do Executivo quer que os jovens bananalenses cresŒam
alienados, sem conhecimentos? Seria muito bom que o Prefeito me respondesse os reais
motivos da interrupŒ‚o desse importante serviŒo que era prestado. 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: Eliane Nogueira do Prado comentou a MoŒ‚o de Aplausos que deu ao
funcionŠrio p‹blico Jos• Pinheiro pelo serviŒo prestado no bairro da palha hŠ anos.
Comentou tamb•m a moŒ‚o de Aplausos dada aos organizadores do IX encontro de
motociclistas ocorrido nos dias 14,15 e16 de setembro em Bananal. Com a palavra
Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves apesar de n‚o ter apresentado moŒ˜es, pediu
para que constasse em ata o falecimento da Dona Maria Xavier Mendes Leal, pessoa
muito boa, que trabalhou por muito tempo no Posto de Sa‹de com a senhora Marina e
com o Serj‚o. Teceu comentŠrios sobre o falecimento do Pai da funcionŠria da C‡mara
Vilma.
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 Eliane Nogueira do Prado iniciou indicando ao SecretŠrio de
EducaŒ‚o e ao Prefeito que seja realizado um serviŒo nos banheiros masculino e feminino
do Col•gio Nogueira Cobra devido ao mal cheiro da rede esgoto. Disse que a situaŒ‚o
atual • constrangedora. Outra indicaŒ‚o • para ver a viabilidade e legalidade em se cortar
alguns bambus localizados prŽximo a cabeceira da ponte da cer‡mica. Fez ainda um
pedido ao Prefeito para que doe os restos de madeira que sobraram da construŒ‚o da
Ponte do Zez‚o para o senhor Jos• Sabino visando a construŒ‚o de uma ponte de
madeira no indaiŠ. Com a palavra Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou
sobre os estudos realizados do Plano Diretor desde maio de 2012 na C‡mara Municipal
de Bananal. Citou ainda a import‡ncia da participaŒ‚o da comunidade. O Objetivo •
finalizar os estudos em outubro e enviar ao Executivo. Convidou a todos as pessoas para
participar das reuni˜es que acontecem todas as segundas-feitas a partir das 18h00min na
C‡mara Municipal de Bananal. Parabenizou a vereadora Eliane pela MoŒ‚o de Aplausos
para os motociclistas pelo IX encontro. Disse que foi a vereadora que incluiu o evento no
calendŠrio municipal. O evento ficou cheio com in‹meros visitantes, mas entendo que
precisa ser melhor trabalhado. ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores
(as) foi dispensada a chamada regimental. Colocado em discuss‚o o Projeto de
ResoluŒ‚o n€ 04 de 28 de agosto de 2012 solicitaram e fizeram uso da palavra os
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seguintes vereadores: L‹cia Helena Nader GonŒalves questionou os membros da
comiss‚o sobre como anda os trabalhos da comiss‚o. Com a palavra vereador Vilmar da
Silva disse que sobre o trabalho da comiss‚o temporŠria a mesma encontra-se
trabalhando encima da Lei Org‡nica para, assim que conclu•-la comeŒar o trabalho de
revis‚o do Regimento Interno. O Pedido de prorrogaŒ‚o do prazo se dŠ devido ao fato de
que a mat•ria • complexa e precisa de uma analise detalhada. Sobre a realizaŒ‚o de
audiˆncia p‹blica no horŠrio noturno, consta no Regimento Interno que a audiˆncia
p‹blica deve acontecer no horŠrio de funcionamento da C‡mara. Aparte vereadora Lucia
Helena disse que a noite as pessoas podem vir participar e com isso aumenta o n‹mero
de participantes. Continuando o vereador Vilmar da Silva disse que essa situaŒ‚o pode
ser revistada quando estivermos alterando o Regimento Interno. Colocado em votaŒ‚o o
Projeto de ResoluŒ‚o 04 de 2012, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ˜es pessoais, solicitaram
e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que devido o falecimento do Pai da servidora Vilma, o Rafael ficou
atarefado e por isso n‚o conseguiu fazer tantos requerimentos. Fez indicaŒ‚o de 2 quebra
molas um na Rua Washington Luiz e outro enfrente a Casa do Cristiano Satiro. Sobre a
moŒ‚o de aplausos dos motociclistas apresentada pela Vereadora Eliane, disse que o
evento precisa ser melhor estruturado. A Prefeitura cedeu o col•gio Nogueira Cobra para
hospedagem dos motociclistas, sendo que no dia seguinte foram achadas preservativos,
al•m de gastar iluminaŒ‚o e Šgua pertencentes ao munic•pio. No tocante as
transferˆncias de t•tulos para a eleiŒ‚o 2012, fez den‹ncia no Minist•rio P‹blico. Segundo
a vereadora o fato foi constatado pela Promotora pois algumas pessoas que transferiram
n‚o possuem v•nculo com a cidade, nem qualquer tipo de parentesco. Essa situaŒ‚o •
desrespeitosa para com os demais candidatos, al•m de ilegal e imoral. PeŒo que a
populaŒ‚o acompanhe esse fato e denuncie se souber de irregularidades. A transferˆncia
indevida al•m de crime eleitoral • falsidade ideolŽgica. JŠ coloquei a noticia na m•dia, estŠ
nas redes sociais. N‚o tenho medo, podem me ameaŒar que n‚o conseguiram calar
minha voz. Na ultima eleiŒ‚o o candidato a prefeito perdeu a eleiŒ‚o por 300 votos. Com
a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves parabenizou a vereadora •rika pela
denuncia e disse ter tomado conhecimento dos fatos atrav•s do blog do Ricardo
Nogueira. Soube tamb•m que os partidos pol•ticos entraram com representaŒ‚o sobre
esse fato. A populaŒ‚o de Bananal • de 10.200 (dez mil e duzentas) pessoas, sendo que
o n‹mero de eleitores • de cerca de 8 mil. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues comentou o momento eleitoral que acontece no munic•pio. Sobre a moŒ‚o de
pesar pelo falecimento da Dona Maria Xavier disse que a mesma fez muitas coisas por
Bananal. Com relaŒ‚o a moŒ‚o de aplausos dos motociclistas, disse que Bananal
recebeu in‹meros visitantes, os hot•is e pousadas ficaram lotados. Voltando ao tema
pol•tica, disse que alguns candidatos a vereador que n‚o tem o que colocar para a
populaŒ‚o ficam falando besteiras. Estou na coligaŒ‚o PDT/PSDB onde existem 18
candidatos a vereador, e diferente do que andam falando a coligaŒ‚o precisa de 700
votos e n‚o eu sozinho. As pessoas ficam soltando isso pela rua para me denegrir e
manchar minha imagem, est‚o desesperados. Dizem que o vereador Robinho pode ir
preso, mas meu processo estŠ no Tribunal de JustiŒa aguardando julgamento. Tem
pessoas que se dizem minhas amigas, mas depois ficam me criticando. Sou candidato ao
4€ mandato e n‚o vou me aposentar se ganhar a eleiŒ‚o. Tirei uma foto com o Dr. Wilton
que • meu amigo e est‚o preocupados com isso. Disseram tamb•m que me deram a
legenda, n‚o fizeram isso por que s‚o bonzinhos n‚o, foram obrigados a me dar legenda.
A candidata † vice • do PDT e se n‚o me dessem vaga sofreriam intervenŒ‚o do partido.
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O PDT estadual exigiu a vaga, n‚o tenho rabo preso com ningu•m, faŒo meu trabalho,
quem n‚o quer o apoio do Dr. Wilton? Os candidatos tem que me respeitar, participei da
gest‚o do Dr. Wilton e t•nhamos a banda Silv•rio Cobra, a Unidade Mista de Sa‹de
funcionava, os carros eram novos. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
disse que a moŒ‚o de aplausos dada aos motociclistas foi pela festa, cada um tem sua
opini‚o, n‚o sou organizadora e nem sexŽloga. Por fim disse que a C‡mara n‚o • local
de se falar de pol•tica, mas sim de trabalhar pelo povo. Com a palavra vereador Vilmar da
Silva parabenizou os vereadores pelas moŒ˜es dadas. A c‡mara • sim para debater
Projetos, requerimentos, moŒ˜es. Na C‡mara Municipal cada um de nŽs tem que
esclarecer o que vem acontecendo em nossa cidade. Precisamos valorizar o voto e as
nossas escolhas. Aproveitou para informar que na data de hoje foi deferida a candidatura
da ex Prefeita Mirian Bruno pelo Tribunal Regional Eleitoral e que Bananal terŠ 4
candidatos a Prefeito. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos ressaltou a
administraŒ‚o do atual Prefeito citando as obras das Laranjeiras, asfalto do turvo. O
condephaat pediu para trocar os pisos das calŒadas do centro. Disse ainda que o Prefeito
assumiu o compromisso com os moradores do bairro ZenŽbia para arrumar a rua com
recursos prŽprios. Na estrada do 57 jŠ estŠ acontecendo o patrolamento e tamb•m no
Rancho Grande. Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse sobre a
transferˆncia de t•tulos que • um absurdo. Citou que 2 moradores de Bananal que
tentaram transferir o t•tulo para cŠ tiveram muitas dificuldades, como que essas
transferˆncias foram feitas sem comprovar residˆncia? As pessoas que participam disso
deveriam ter os nomes grifados e quando fossem votar deveriam ser encaminhadas para
comprovar a residˆncia. O L•der dos motociclistas morava no Rio de Janeiro e agora com
a moŒ‚o de aplausos recebida ela deverŠ ser entregue no seu endereŒo de Bananal. •
muita falta de respeito com os candidatos que est‚o na rua todos os dias buscando o voto
com o eleitor. Com relaŒ‚o †s declaraŒ˜es do vereador …lvaro, disse que respeita sua
opini‚o, mas discorda, pois as obras poderiam ter sido feitas em 4 anos e n‚o prometer
agora faltando 3 meses para acabar o ano. A obra da ZenŽbia • eleitoreira. Por fim, disse
que admira o evento dos motociclistas, mas essa atitude manchou a imagem deles.
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 10 de outubro 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, 20 de setembro
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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