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35• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 35/2012
ATA DA 35ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2012. Aos dez
dias de outubro de 2012 (10/10/2012), †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 Quinta 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, Eliane Nogueira do Prado, Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade, …lvaro Luiz Nogueira Ramos e o vereador Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz. Ausente o vereador Robson do Amaral Rodrigues. 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: VEREADORA
†RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 150/12= solicita do SecretŠrio
Municipal de Assistˆncia Social, relaŒ‚o nominal dos jovens assistidos pelo “Programa
AŒ‚o Jovem de Bananal”; Requerimento n.€ 151/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ“es quanto ao gasto da Prefeitura Municipal de Bananal no evento “IX
Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal”; MoŒ‚o n.€ 079/12= de aplausos, ao
Exmo. Sr. Roberto Tr”poli, por sua vitŽria nas EleiŒ“es 2012, como Vereador de S‚o
Paulo; VEREADORA L‡CIA HELENA NADER GONˆALVES: MoŒ‚o n.€ 080/12= de
aplausos, a Exma. Sra. Vereadora •rika Tereza C. Affonso, pela ajuda na realizaŒ‚o do
SeminŠrio da Caravana da Inclus‚o, Acessibilidade e Cidadania em Bananal;
VEREADOR VILMAR DA SILVA: MoŒ‚o n.€ 081/12= de aplausos, a Prefeita, Viceprefeito e a todos Vereadores eleitos para o ano de 2013 † 2016; MoŒ‚o n.€ 082/12= de
aplausos, a todos eleitores do munic”pio de Bananal; MoŒ‚o n.€ 083/12= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Walter da Cunha Teixeira; MoŒ‚o n.€ 084/12= de pesar, pelo
falecimento da Sra. Almerinda Nogueira Ramos; Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Com a
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso comentou o requerimento feito ao
Ilustr”ssimo SecretŠrio da Assistˆncia Social de Bananal, Senhor Laerte Miranda, onde
solicita a relaŒ‚o nominal dos beneficiados com o programa “AŒ‚o Jovem”, al•m de
outros programas sociais no munic”pio de Bananal. Disse a vereadora que n‚o est‚o
sendo usados crit•rios justos nas escolhas das pessoas contempladas. Enfatizou que
existem pessoas que necessitam muito da ajuda e que n‚o conseguem, citando como
exemplo os filhos da senhora Terezinha, moradora da Boa EsperanŒa que possui 2 filhos
portadores de necessidades especiais. Outro requerimento feito pela vereadora diz
respeito ao gasto da Prefeitura Municipal de Bananal com o evento IX encontro Nacional
dos motociclistas ocorrido recentemente. Finalizou aduzindo que o evento • muito
bacana, que gosta muito, mas sua obrigaŒ‚o • fiscalizar. 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:
L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou a MoŒ‚o de Aplausos dada a vereadora •rika
Tereza pelo apoio na realizaŒ‚o da Caravana da Acessibilidade e cidadania ocorrido
recentemente no munic”pio. Com a palavra Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
agradeceu a moŒ‚o apresentada pela vereadora L‹cia Nader. Comentou ainda a MoŒ‚o
que fez ao Vereador eleito na cidade de S‚o Paulo Roberto Tr”poli. Teceu comentŠrios
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sobre a quest‚o ambiental que • ligada ao vereador. Disse que comeŒarŠ a sua luta para
retirar os animais da ruas da cidade, c‚es, gatos. Disse que irŠ tentar junto †s pessoas
ligadas no tema a realizaŒ‚o de castraŒ‚o dos animais. Bananal • uma cidade histŽrica, e
n‚o pode ficar esses cachorros soltos na rua. Com a palavra vereador Vilmar da Silva
comentou as MoŒ“es de Pesar pelos falecimentos de Dona Almerinda Nogueira e Walter
da Cunha Teixeira ocorrido recentemente. Relembrou toda dedicaŒ‚o do senhor Walter
para a manutenŒ‚o da Rodovia que liga o Distrito do Rancho Grande ao bairro da
Mangueira. Passou a tecer comentŠrios sobre as MoŒ“es de Aplausos apresentadas.
Iniciou parabenizando todos os eleitores de Bananal por terem cumprido com seus
deveres c”vicos e ressaltou que as eleiŒ“es transcorrem de forma pacifica. Parabenizou
todos os vereadores Eleitos, bem como a Prefeita e o vice Prefeito eleitos. Deseja a todos
que faŒam uma Legislatura melhor do que a feita pelos atuais. 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 agradeceu ao vereador Vilmar da Silva pela moŒ‚o e disse que
continuarŠ a exercer seu mandato buscando o melhor para Bananal. Disse que na
prŽxima semana estarŠ na cidade de S‚o Jos• dos Campos para participar de uma
reuni‚o sobre Turismo. ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi
dispensada a chamada regimental. N‚o houveram Projetos de Leis a serem deliberados
na presente Sess‚o. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ“es
pessoais, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que gostaria de ser reeleita, mas como n‚o foi, parabenizou a
todos os eleitos. Disse ainda que ficou muito feliz pela vitŽria da Senhora Mariinha Bas”lio,
pois na eleiŒ‚o passada havia ganhado dela por apenas um voto. Com a palavra
Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva agradeceu a cada pessoa pelos seus 1553
votos. Parabenizou os vereadores Robson do Amaral Rodrigues, L‹cia Helena Nader
GonŒalves, …lvaro Nogueira Ramos e •rika Tereza Coitinho Affonso pela reeleiŒ‚o e deu
boas vindas aos novos eleitos. Com a palavra vereador Vilmar da Silva agradeceu a
todos os eleitores e principalmente aos 153 votos que obteve. Estou satisfeito com o meu
trabalho nos 4 anos do meu mandato. Tenho consciˆncia que contribui para a vitŽria da
Dona Mirian e do Rei Magazine. Pela primeira vez nesses ‹ltimos anos Bananal saiu na
“foto” pelo lado positivo e n‚o pelo lado negativo. A Prefeita Mirian e o Vice Rei Magazine
foram eleitos pela coligaŒ‚o PV/PT novo tempo para Bananal. 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
25 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, 10 de outubro 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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