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36• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 36/2012
ATA DA 36ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2012. Aos
vinte e cinco dias de outubro de 2012 (25/10/2012), †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 Sexta 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 vereador Robson do Amaral
Rodrigues. Ausente 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: VEREADORA
†RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 152/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ‘es quanto a obra no “Morro do Irineu”; Requerimento n.€ 153/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto a ponte “Jos• Alves Neto” –
Laranjeiras; Requerimento n.€ 154/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŒ‘es quanto a obra no bairro do Turvo; Requerimento n.€ 155/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ‘es quanto a construŒ‚o do calŒad‚o localizado no
bairro “Paulo Macedo”; MoŒ‚o n.€ 086/12= de pesar, pelo falecimento do Sr. Francisco
Marcolino (Chico Marcolino); VEREADORA L‡CIA HELENA NADER GONˆALVES:
Requerimento n.€ 156/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŽpia de
“contrato/convˆnio” entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a Prefeitura Municipal de
Barra Mansa, com relaŒ‚o ao aterro sanitŠrio; MoŒ‚o n.€ 087/12= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Antonio Carlos da Fonseca Costa (Marreco); MoŒ‚o n.€ 088/12= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Walter da Cunha Teixeira; VEREADORA HERC‰LIA DE
JESUS RAMOS DE ANDRADE: MoŒ‚o n.€ 085/12= de aplausos, aos servidores p‹blicos
municipais pela comemoraŒ‚o do “Dia do FuncionŠrio P‹blico” em 28 de outubro;
IndicaŒ‚o n.€ 171/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhoria dos serviŒos de
limpeza das ruas da Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 172/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a exemplo da C‡mara Municipal de Bananal, divulgar no site da Prefeitura
Municipal de Bananal na Internet, o “Portal Transparˆncia”; IndicaŒ‚o n.€ 173/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ornamentaŒ‚o durante os festejos natalinos, na PraŒa
S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim; Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados,
n‚o houve o uso da palavra por nenhum vereador. Colocado em votaŒ‚o os
requerimentos foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o as
MoŒ‘es apresentadas, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores:
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade comentou a MoŒ‚o de Aplausos aos FuncionŠrios
P‹blicos de Bananal pelo seu dia que serŠ comemorado no dia 28 de outubro de 2012.
Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou a MoŒ‚o de Pesar
pelo falecimento do Sr. Walter da Cunha Teixeira, irm‚o do Sr. Pedro Teixeira um
incansŠvel batalhador pela instalaŒ‚o de telefones no Distrito do Rancho Grande. Teceu
comentŠrios ainda sobre a MoŒ‚o de Pesar do Sr. Ant‰nio Carlos da Fonseca Costa,
“Marreco”, esposo da Cidinha. Finalizou fazendo a leitura de um breve trecho. 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:
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Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves Iniciou comentando a reuni‚o que participou na
Cidade de S‚o Jos• dos Campos realizada pela Uvesp sobre as AssociaŒ‘es dos
Munic”pios com interesse tur”stico. Segundo a vereadora o Estado de S‚o Paulo possui
68 Est‡ncias, todavia existem cerca de 336 munic”pios com interesse em se tornar uma
Est‡ncia tamb•m. Os munic”pios se interessam em se tornar Est‡ncia devido aos valores
recebidos pelas cidades detentoras desse t”tulo. Quando Bananal se tornou Est‡ncia
houve uma Lei transformando, n‚o • feito assim de qualquer jeito, n‚o se tira uma cidade
e passa para outra. O Dade esteve presente no evento. No entender da Nobre Vereadora
Bananal precisa de investimento dentro da Šrea de turismo. Se for bom para populaŒ‚o •
bom para o turista. Citou o exemplo da cidade de Brotas no interior de SP que •
considerada uma das melhores cidades tur”sticas do Brasil. Disse que irŠ fazer um
documento bem elaborado para que o circuito do Vale histŽrico tamb•m seja inclu”do no
turismo. Disse que na mesma reuni‚o o Dade questionou sobre as obras nos munic”pios
das Est‡ncias. Sobre o Plano Diretor disse que mesmo com sua ausˆncia tem acontecido
†s reuni‘es todas segundas – feiras. Solicitou ao Prefeito atrav•s de oficio para que o
Executivo envie algum funcionŠrio para que ajude na discuss‚o de alguns temas. Solicitei
tamb•m o CŽdigo de Postura e CŽdigo TributŠrio Municipal para resolvermos algumas
quest‘es. Aproveitou a oportunidade e na qualidade de Relatora da Comiss‚o de
OrŒamento, FinanŒas e Contabilidade convidou a todos para a Audiˆncia P‹blica que serŠ
realizada no dia 13 de novembro de 2012 na C‡mara Municipal de Bananal. Disse ainda
ter participado da audiˆncia p‹blica realizada pela Prefeitura Municipal mesmo em
per”odo eleitoral e que possui documentos caso algum vereador necessite. Enfatizou a
import‡ncia de cada vereador assumir suas responsabilidades e ter suas posiŒ‘es. N‚o
recebo ameaŒas de ningu•m, e n‚o me importo com o que as pessoas ficam dizendo. Fui
eleita pelo povo e n‚o colocado pelos outros. Disse que sua posiŒ‚o e seu carŠter n‚o
ir‚o mudar em condiŒ‚o nenhuma. Pediu respeito, pois algumas pessoas ficam falando
de seu nome e quando souber irŠ dar os nomes dessas pessoas. Disse tamb•m que jŠ
recebeu ameaŒa com relaŒ‚o ao ato da Presidˆncia que antecipou as contas. A
Comiss‚o • presidida pelo Vereador Robson do Amaral Rodrigues, L‹cia Helena Nader
GonŒalves como relatora e Hercilia de Jesus Ramos de Andrade como membro. Disse a
vereadora relatora L‹cia Helena Nader GonŒalves que ainda n‚o foi convocada para
nada at• agora. Reiterou que foi eleita pelo povo e que n‚o possui “conchavo” com
ningu•m. Deixou bem claro que farŠ o que entender ser o correto, tudo dentro da
legalidade. Aproveitou para comentar a solicitaŒ‚o do convˆnio feito entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e Prefeitura Municipal de Barra Mansa que trata do aterro sanitŠrio.
Com a palavra o vereador Robson do Amara Rodrigues iniciou agradecendo a moŒ‚o
recebida do colega vereador Vilmar da Silva. Parabenizou os vereadores reeleitos, aos
Prefeitos eleitos, pois tivemos 2 prefeitos eleitos. Aos demais candidatos que participaram
do pleito, por suas posturas e posiŒ‘es adotadas. Essa eleiŒ‚o municipal foi noticia no
pa”s todo devido a esta situaŒ‚o inusitada. Com muita tristeza deixou seu abraŒo aos
vereadores que n‚o se reelegeram. Nesses 4 anos pudemos observar o trabalho de cada
um. Cumprimentou os internautas, aos 245 votos recebidos, a sua fam”lia, a sua esposa,
ao seu sogro, aos seus pais, seus amigos, aos empresŠrios que torceram pelo vereador e
ao ex Prefeito e amigo Dr. Wilton N•ri. Passou a dizer que faz parte da Comiss‚o de
OrŒamento, FinanŒas e Contabilidade na qualidade de Presidente disse a vereadora
L‹cia Helena Nader GonŒalves que n‚o estŠ sofrendo press‚o de nenhum partido e que
n‚o sofre press‚o pessoal. Disse que sua decis‚o, seu voto • de sua pessoa. Citou
exemplos da •poca do ex Prefeito Dr. Wilton onde aprovou algumas contas e reprovou
outras. Que estŠ hŠ 12 anos na casa, que n‚o tem medo de nada e que bota a cara para
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apanhar. Disse fazer parte da Comiss‚o de OrŒamento, FinanŒas e Contabilidade assim
como os demais colegas fazem parte de outras comiss‘es. Disse o vereador Robson do
Amaral Rodrigues que o Tribunal de Contas apontou erros nas contas de 2005, 2006,
2007 e 2008. As contas foram analisadas pela comiss‚o que • composta por 3 membros.
A Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves teve sua posiŒ‚o contrŠria ao Parecer da
Comiss‚o e os Vereadores Robson do Amaral Rodrigues e Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade tiveram a mesma opini‚o sobre o Parecer do Tribunal de Contas que rejeitou as
contas. O vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que concorda com a vereadora
Lucia Helena Nader GonŒalves quando a mesma disse que tem que se mudar a forma de
julgar as contas, mas no entender do vereador essa norma • Federal ou Estadual e n‚o
cabe a C‡mara Municipal de Bananal dispor sobre essa mat•ria. Continuando o vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que concorda com a Vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves que hoje o voto • pol”tico. Aparte vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
perguntou ao vereador Robson do Amaral Rodrigues se a Comiss‚o de OrŒamento,
FinanŒas e Contabilidade estŠ se reunindo?? Em sua resposta o vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que a Comiss‚o esteve reunida no outro Parecer, no atual ainda
n‚o houve reuni‚o. Continuando o vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que a
Comiss‚o irŠ se reunir na segunda-feira dia 29/10/2012 †s 14h00min para tratar desse
assunto, inclusive que jŠ foi deixado com ele o Parecer por ser o Presidente da Comiss‚o.
Disse ainda que os componentes da Comiss‚o ir‚o analisar o Parecer e como s‚o 3,
cada um terŠ sua opini‚o. Aparte a vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que o
Relator tem que fazer o relatŽrio, tem que olhar as contas, ele n‚o tem que assinar o
Parecer somente porque querem que ele assine. Seguindo no tema o Vereador Robson
do Amaral Rodrigues concordou com a colocaŒ‚o da vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves e disse ainda que n‚o assinou o documento, que ainda n‚o leu, estŠ lendo,
pois recebeu o documento essa tarde. Disse tamb•m que as contas do atual Prefeito
chegar‚o para que os novos vereadores analisem. Citou que a Comiss‚o tamb•m serŠ
diferente, devendo ser respeitada a proporcionalidade dos partidos. Salientou que ainda
haverŠ a votaŒ‚o das contas e qualquer que seja a decis‚o tomada a C‡mara cumprirŠ
com suas obrigaŒ‘es. Disse que o seu voto, o seu parecer, continuam sendo o mesmo
que deu na vez passada que foi favorŠvel ao Tribunal de Contas. Encerrando o assunto o
vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que haverŠ votaŒ‚o em breve e que sua
posiŒ‚o • pela manutenŒ‚o do Parecer do Tribunal de Contas e contraria a aprovaŒ‚o
das contas. Finalizando sua fala o vereador Robson do Amaral Rodrigues manifestou sua
tristeza com a noticia do falecimento do “Marreco”. Disse que foi pego de surpresa e ficou
comovido. Citou que jogou futebol na SeleŒ‚o de Bananal com o mesmo, seu irm‚o e
com o Sebasti‚o. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que o
mandato do vereador termina em 31 de dezembro de 2012. Que sua obrigaŒ‚o •
fiscalizar e Legislar. Que tem recebido muitas reclamaŒ‘es dos moradores com relaŒ‚o
†s obras realizadas na cidade. A cidad‚ Regina, esposa do Jos• do “Espig‚o” me
questionou sobre a obra do Morro do Irineu. Essa obra foi um recurso liberado pelo
Deputado Estadual Helio Nishimoto e a mesma deve ser executada da forma que foi
prevista. Com relaŒ‚o † obra da Ponte do Zez‚o disse que a mesma estŠ parada. JŠ
tivemos carros quebrados, e com a chegada da •poca das chuvas o risco aumenta. Essa
obra estŠ sendo de p•ssima qualidade, sendo necessŠrio que a Defesa Civil do Estado
fosse acionada. Com relaŒ‚o a obra do turvo, na minha opini‚o tamb•m estŠ de p•ssima
qualidade. A obra do bairro Paulo Macedo horr”vel, estou solicitando o memorial descritivo
de todas as obras e os motivos da paralisaŒ‚o. A Obra da Ponte do Zez‚o foi uma luta
minha e conseguida atrav•s de emenda do Deputado Helio Nishimoto. Bananal ficou 4
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anos sem Prefeito. N‚o soube administrar, prova disso • o fato de que nas eleiŒ‘es ele
ficou em 5€ lugar dentre 4 candidatos. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva iniciou
tecendo comentŠrios sobre a empreiteira que cuida do serviŒo da SP 68, n‚o • a mais a
empresa Galv‚o. Em conversa com os funcionŠrios dessa empresa os mesmos disseram
que s‚o autorizados a roŒar apenas 1,5 metros, 2 metros nas laterais da pista. A Ordem
partiu do D.E.R, pois segundo o mesmo n‚o esta havendo pagamento. Disse que ligarŠ
para o engenheiro responsŠvel questionando o porquˆ dessa situaŒ‚o, jŠ que essa
limpeza acontece 1 ou 2 vezes por ano. Com relaŒ‚o ao transporte escolar municipal, a
Policia RodoviŠria Estadual essa semana esteve na escola do Rancho Grande e
constatou as p•ssimas condiŒ‘es dos ve”culos que transportam os alunos. O prŽprio
Gestor deveria ter ciˆncia dessa situaŒ‚o atrav•s de seus funcionŠrios. Precisou a Policia
para paralisar o veiculo. N‚o sou e nunca fui contra a terceirizaŒ‚o, sou contra a mŠ
prestaŒ‚o do serviŒo terceirizado. Disse tamb•m que em conversa com o Gabinete do
Deputado Ricardo Berzoini em Bras”lia, conseguiu a liberaŒ‚o de verbas para a compra
de equipamentos dos PSFs da Vila Bom Jardim e do Rancho Grande. Outro fato que me
chama a atenŒ‚o • o do suposto julgamento das contas pela C‡mara Municipal. O
vereador n‚o pode ser pressionado ou ameaŒado para votar. O voto do vereador • a
consciˆncia dele para aquele momento da discuss‚o. No blog minha cidade Bananal Online o qual n‚o se conhece o responsŠvel pelo Blog existe a noticia de que as contas da
ex Prefeita Mirian Bruno jŠ teriam data marcada para serem julgadas pela C‡mara
Municipal. Quem • o responsŠvel por esse Blog?? Como ele tem essa informaŒ‚o?? Eu
conheŒo um Blog em Bananal de autoria do Jornalista Ricardo Nogueira, esse sim tem
credibilidade e dignidade. Como que esse Blog jŠ possui data para esse julgamento?
Cadˆ os procedimentos legais? As contas sŽ est‚o retornando para a C‡mara porque n‚o
foi dado o direito de defesa para a Ex- Prefeita. SerŠ que em 20 dias todos os
procedimentos foram respeitados.
Se houve uma identificaŒ‚o do responsŠvel
poder”amos dar credibilidade. Discordando do vereador Robson do Amaral Rodrigues
Bananal teve 2 Prefeitos empatados, mas 1 Prefeito eleito. Perguntou ao vereador
Robson do Amaral Rodrigues: O senhor recebeu o Parecer Hoje? Recebeu de quem?
Vossa Excelˆncia fez o Parecer ou recebeu pronto? Em sua resposta o vereador Robson
do Amaral Rodrigues disse que o Presidente da Casa contratou um Jur”dico para casa, e
ela teve uma posiŒ‚o, ela fez o Parecer, eu analisei o Parecer e ficou decidido que no dia
29 de outubro na parte da tarde os demais colegas analisariam de fato. Que possui o
Parecer em “off”, mas nada assinado pelo membro, Presidente e Relator. Disse tamb•m
que a Relatora tem o direito de se posicionar sobre o assunto. Por enquanto existe um
Parecer preliminar nada concreto. Aparte vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
questionou sobre a Advogada, se a mesma analisou todas as contas em separado, pois a
Comiss‚o ainda n‚o teve acesso †s contas. As contas anteriores foram colocadas de
lado, • um novo momento, devemos estudŠ-las novamente e existe dentro do Regimento
Interno todo um procedimento. N‚o pode uma Advogada que n‚o • da C‡mara, chegar
com um Parecer pronto para assinarmos. JŠ conversei com o Presidente da Casa sobre
esse assunto. Que • a Relatora da Comiss‚o e vai escrever da forma que acha e
entende. Que vai ler o processo e analisar com calma, e que n‚o vai assinar documento
pronto feito pela Advogada. No entender da Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
essa situaŒ‚o • absurda, • contra a lei. Que n‚o houve nenhuma reuni‚o da Comiss‚o.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que haverŠ a reuni‚o na
segunda feira †s 14h00min para que a Comiss‚o analise. Por enquanto n‚o estŠ definido,
n‚o houve a assinatura de ningu•m. Continuando vereador Vilmar da Silva disse estar
satisfeito com as respostas dos vereadores Robson e Lucia Nader. Com a palavra
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vereador Antonio Carlos Ramos da Silva disse ao vereador Vilmar da Silva sobre esse
Blog, aduzindo que o mesmo Blog fez in‹meros comentŠrios sobre sua pessoa. Se n‚o
hŠ assinatura, para mim n‚o tem valor. A Reuni‚o estŠ marcada para segunda feira dia
29/10 as 14h00min com a Comiss‚o de OrŒamento, FinanŒas e Contabilidade para definir
se ir‚o assinar ou n‚o. O Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse a vereadora
Lucia Helena Nader GonŒalves que nunca nenhum vereador fez parecer na C‡mara
nesses 8 anos. Disse que o Parecer era feito e o vereador assinava ou n‚o, se n‚o
concordasse era feito outro. Aparte vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que
com relaŒ‚o a ultima conta houve uma ampla discuss‚o e os vereadores sentaram e
fizeram o relatŽrio, aprendendo com os profissionais do ramo. Quando o Dr. Flaviano
assumiu essa Casa, aprendemos a interpretar e fiz minha parte. Eu leio o processo,
interpreto, discuto, • nossa obrigaŒ‚o como vereador. Continuando o vereador Ant‰nio
Carlos Ramos da Silva disse que a reuni‚o do dia 29/10 • para essa finalidade. Se a
Advogada fez o parecer e o vereador quiser assinar • problema de cada um, o vereador
que n‚o quiser assinar faz o seu, conforme determina o Regimento Interno. Se o vereador
Robson achar que o Parecer pronto estŠ ok, ele assina, se algum vereador discordar,
serŠ feito o parecer diferente. Aparte vereador Vilmar da Silva disse apŽs a chegada do
Dr. Flaviano, os pareceres passaram a ser discutidos com os vereadores, sŽ n‚o
participando quem n‚o queria participar. Havia transparˆncia e o parecer era discutido
com o vereador. Perguntou ao vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva o motivo pela
mudanŒa, uma vez que o Parecer Jur”dico sempre era feito pelo Jur”dico da Casa e agora
estŠ sendo feito pela Advogada assessora da Presidˆncia. Nos 2 ‹ltimos anos sempre
trabalhados dessa forma, porque justo nos meses final e logo em um tema t‚o importante
a contrataŒ‚o dessa Advogada? Em sua resposta o vereador Ant‰nio Carlos Ramos da
Silva disse que o Departamento Jur”dico na pessoa do Dr. Flaviano, quando eu o
questionei sobre a necessidade de se continuar esse processo, o Dr. Flaviano alegou que
n‚o tinha condiŒ‘es de tocar mais esse processo, devido ao acumulo de serviŒo. Como
existia esse cargo vago, nomeou a Advogada para cuidar disso e de outros assuntos da
Casa. 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 Lucia Helena
Nader GonŒalves agradeceu ao Deputado Gondim que lhe enviou uma carta
parabenizando pela reeleiŒ‚o. Disse que o Deputado Federal Guilherme Muci se prop‰s a
conseguir uma emenda para o munic”pio de Bananal, sendo assim pediu ao Deputado
que consiga um aparelho de Raio X. Comentou os buracos existentes prŽximos a Barra
do Turvo. Por telefone consegui resolver os problemas. Agradeceu a todos pelos votos
recebidos, principalmente aos seus filhos, aos seus amigos e todos que ajudaram nesse
campanha. Disse que seu Pai fez muita falta, era seu ombro amigo e companheiro.
Comentou que no dia 27 de outubro de 2012 acontecerŠ a entrega do T”tulo de Cidad‚o
Bananalense e da Ordem do M•rito e convida a todos para acompanharem a solenidade.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou com relaŒ‚o ao site
minha cidade bananal on-line do senhor “Douglas VelŠsquez” onde nas enquetes
existentes o nome do vereador Robson aparecia sempre com muita rejeiŒ‚o. Esse site
perseguiu quase todos os vereadores. Ocorre que as enquetes der‚o erradas e o
vereador Robson foi o 2€ mais votado nessa eleiŒ‚o. Disse ser um vereador que ajuda a
todos. Que recebe seu salŠrio no dia 23, 24 e no dia 27 jŠ n‚o tem dinheiro. Quando teve
oportunidade de conhecer a Promotora de JustiŒa da Comarca de Bananal disse a ela
que era um pol”tico assistencialista. Soube que est‚o mexendo com meu processo no
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Tribunal de JustiŒa e se algo acontecer e eu sair da pol”tica, continuarei trabalhando da
mesma forma. Sou muito feliz com minha fam”lia, meus amigos e com tudo que acontece
na minha vida. Citou que a •poca que o vereador Manolo pediu a cadeira do Cazuza foi
contra, entendendo que o vereador tem que ganhar na urna e n‚o no tapet‚o. A C‡mara
Municipal de Bananal na minha opini‚o perdeu um excelente vereador, o senhor Vilmar
da Silva. Por fim disse que irŠ apoiar o candidato do PDT Jo‚o Eduardo, conhecido como
Dado para as eleiŒ‘es de Deputado. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso disse que na sua opini‚o a grande vencedora nessa eleiŒ‚o foi a Dona Mariinha
Bas”lio que sem ajuda, sem recurso, sem propaganda, foi eleita. O trabalho dela • diŠrio,
e n‚o sŽ durante a campanha eleitoral. Disse a vereadora •rika que o PSDB pertence a
ela. Disse ainda que sabe que algumas pessoas do partido trabalharam contra ela. Que
tem provas testemunhais de que todos os candidatos tiveram pessoas trabalhando menos
a vereadora •rika. Disse ter ganhado a eleiŒ‚o sozinha, sem gastar dinheiro, sem a ajuda
de ningu•m, pegando voluntŠrios. Quando fui ao Distrito do rancho Grande pedir votos,
exaltei o vereador Vilmar e os demais vereadores do Distrito. O Vereador Vilmar foi muito
bem votado no Distrito. Sabemos das situaŒ‘es que ocorrem nas eleiŒ‘es, das
transferˆncias de t”tulos, e isso • um absurdo. Que vai continuar se empenhando em
busca da soluŒ‚o desse problema. Disse que o representante do Legislativo tem que ser
eleito pelo povo e n‚o por fraude. Citou que a pessoa de nome “Cacau” relatou que no
seu estabelecimento constava como endereŒo de alguns eleitores. Um voto faz a
diferenŒa, estŠ ai a prova o empate entre os candidatos a Prefeito. Com a palavra
vereador Vilmar da Silva agradeceu aos vereadores •rika e Robson pelas palavras. Disse
que seu compromisso • de 4 anos e sŽ se encerra no dia 31 de Dezembro. Independente
da reeleiŒ‚o, quando fiz colocaŒ‘es sobre como o administrador do Blog obteve as
informaŒ‘es n‚o estava acusando vereador ou funcionŠrio, fiz apenas como indagaŒ‘es.
A situaŒ‚o • hilŠria, engraŒada. 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 01 de novembro 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,
25 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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