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39• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 39/2012
ATA DA 39ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2012. Aos
seis dias de dezembro de 2012 (06/12/2012), †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 nona 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, vereador Robson do Amaral Rodrigues, vereador Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado, Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade. Ausente o vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues iniciou a sess‚o fazendo a leitura do Parecer da Comiss‚o
de Assuntos Relevantes sobre a atualizaŒ‚o da Lei Org‡nica Municipal. ApŽs a leitura foi
colocado em votaŒ‚o a Ata da sess‚o anterior que foi aprovada por unanimidade. Ato
continuo, a ata da 2ƒ Sess‚o ExtraordinŠria tamb•m foi aprovada por unanimidade. ApŽs
a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus
declarou aberta † sess‚o. Constaram na Pauta da presente Sess‚o as seguintes
proposiŒ•es: Vereadora †rika Tereza C. Affonso: Requerimento n.€161/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ•es quanto a reduŒ‚o pela metade dos repasses do
Minist•rio da Sa‹de em diversos programas da sa‹de em Bananal; Requerimento n.€
162/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,informaŒ•es quanto ao recurso recebido
do Governo Estadual “Qualis UBS” no valor de R$60.000,00; MoŒ‚o n.€ 092/12= de pesar,
pelo falecimento da Sra. Vilma Rodrigues Ramos; MoŒ‚o n.€ 093/12= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Jo‚o Luiz da ConceiŒ‚o; Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God‡): MoŒ‚o n.€ 091/2012= de AGRADECIMENTO, aos funcionŠrios, estagiŠrias, exfuncionŠrios da C‡mara Municipal de Bananal e aos Nobres colegas Vereadores
(Amanda Gomes Baruti, Ana Rubia GonŒalves, Brasilino de Andrade J‹nior, Edila C.
Silva, Flaviano Hoth de Barros, Juliano de Oliveira Coelho, MŠrcio da Silva, MŠrcio de
Paula Antunes, Marco Antonio de Oliveira Coelho, Maria Caroline de Andrade Cabral,
Neuza de FŠtima Santiago, Rafael Andrade Silva, Ricardo Lu“s Reis Nogueira, Silvana
Maria Medeiros, Soelias de PŠdua Faria Ara‹jo, Tadeu dos Santos Nogueira, Vereador
…lvaro Luiz Nogueira Ramos, Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Vereador
Robson do Amaral Rodrigues, Vereador Vilmar da Silva, Vereadora Eliane Nogueira do
Prado, Vereadora •rika Tereza C. Affonso, Vereadora Herc“lia de Jesus Ramos de
Andrade, Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves, Vicentina Rosa dos Santos e Vilma
Lima de Miranda Almeida); Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves: MoŒ‚o n.€
094/12= de aplausos, ao SD PM Rog•rio Ferreira da Silva C•sar; MoŒ‚o n.€ 095/12= de
aplausos, ao SD PM Arnaldo AnŠlio •leo Reis; MoŒ‚o n.€ 096/12= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Geraldo Carneiro; MoŒ‚o n.€ 097/12= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Pedro Nogueira; MoŒ‚o n.€ 098/12= de pesar, pelo falecimento da Sra. Vilma Rodrigues
Ramos; Vereadora HercŠlia de Jesus Ramos de Andrade: IndicaŒ‚o n.€ 179/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, limpeza e capina das ruas Nesrala Rubez e Lucilio
Costa, na Vila Bom Jardim, bem como nas demais ruas do bairro; IndicaŒ‚o n.€ 180/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhorias na infra-estrutura do Conselho Tutelar
de Bananal; IndicaŒ‚o n.€ 181/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaŒ‚o da
guarda municipal, com atribuiŒ•es de fiscalizaŒ‚o do patrim‰nio p‹blico e orientaŒ‚o a
turistas; IndicaŒ‚o n.€ 182/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instalaŒ‚o de um
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CAPSad (Centro de Assistˆncia Psicossocial …lcool/Outras Drogas) no munic“pio de
Bananal. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso comentou os
requerimentos feitos na presente Sess‚o. O Primeiro requerimento diz respeito † perda
de metade do repasse de diversas verbas p‹blicas na Šrea da Sa‹de pela Prefeitura
Municipal de Bananal. Aproveitou para fazer leitura da Portaria n€ 2506 de novembro de
2011 onde consta a perda das verbas citadas. O motivo dessa perda foi relativa a
documentaŒ‚o. O Munic“pio perdeu verbas da equipe da sa‹de da fam“lia, da sa‹de bucal
e tamb•m agentes. No tocante ao segundo requerimento, teceu comentŠrios sobre a
verba de R$60.000.00(sessenta mil reais) no Qualis UBS, solicitando informaŒ•es da
Prefeitura sobre a verba. Na opini‚o da vereadora esse dinheiro serviria para a compra de
um ve“culo, objetivando um melhor atendimento dos pacientes. Colocado em votaŒ‚o os
requerimentos foram os mesmos aprovados por unanimidade. Quando da discuss‚o das
MoŒ•es apresentadas, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores:
Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves comentou as 2 MoŒ•es de
Aplausos que fez para os soldados responsŠveis pelo programa Proerd. Disse que esse
projeto precisa ser ampliado para outras series e n‚o sŽ para quarta serie. Comentou
tamb•m suas MoŒ•es de Pesar, mais precisamente as que foram feitas pelos
falecimentos da Senhora Vilma Ramos, dos senhores Pedro Nogueira, Geraldo Carneiro
e do jovem Delei filho da Dona Niquinha. A vereadora ressaltou a import‡ncia do
munic“pio criar programas contra as bebidas e as drogas. Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso tamb•m comentou as MoŒ•es de Pesar pelo falecimento da
senhora Vilma Ramos, do senhor Jo‚o Luiz esposo da Dona Ant‰nia. Com a palavra
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva teceu comentŠrio sobre a MoŒ‚o de
Agradecimento a todos os funcionŠrios, ex funcionŠrios, vereadores e prestadores de
serviŒos da C‡mara Municipal de Bananal. Iniciou comentando a import‡ncia das
estagiarias da C‡mara. Pediu ao prŽximo Presidente que mantenha esse projeto. No
tocante aos funcionŠrios do setor de limpeza agradeceu a Silvana, Rosa, Edila e ao
Soelias. Tamb•m teceu elogios aos prestadores de serviŒo da Casa, MŠrcio da Silva,
Juliano, Totonho e a Contadora Neuza Santiago. Agradeceu a parte administrativa da
C‡mara Municipal, inicialmente ao Dr. MŠrcio de Paula Antunes e posteriormente ao Dr.
Tadeu dos Santos Nogueira. Homenageou ao Departamento Jur“dico da casa em nome
do Dr. Flaviano Hoth de Barros. Agradeceu aos funcionŠrios Rafael da Silva, Vilma de
Lima e ao motorista da casa Brasilino. Por fim, agradeceu os vereadores pelo per“odo em
que passaram juntos. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou a
moŒ‚o de pesar pelo falecimento da senhora Vilma Ramos, do senhor Geraldo, do senhor
Pedro Nogueira e do Delei. No que concerne a moŒ‚o de agradecimento feita pelo
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, o vereador Robson agradeceu pelas palavras
proferidas. Colocadas em discuss‚o, foram as MoŒ•es aprovadas. PALAVRA
FRANQUEADA. Na parte destinada a palavra franqueada, n‚o houveram vereadores que
quisessem fazer uso da palavra. Sendo assim, passou-se para a 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: Vilmar da Silva comentou o trabalho feito por toda
Comiss‚o de Assuntos Relevante criada para atualizar a Lei Org‡nica do Munic“pio de
Bananal. No tocante ao comentŠrio do vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva sobre o
n‹mero de populares que compareceriam na presente sess‚o, disse o vereador que
esteve conversando com o Cabo Oliveira da Policia Militar e o mesmo relatou que houve
um pedido de reforŒo policial visando † manutenŒ‚o da ordem na C‡mara Municipal. O
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regimento interno da C‡mara Municipal n‚o • muito claro sobre o procedimento adotado
para a votaŒ‚o de contas dos Prefeitos. A suspens‚o do julgamento das contas veio em
boa hora, foi o mais prudente. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
comentou o assunto sobre o n‹mero elevado de populares que poderiam vir na presente
sess‚o, aduzindo que acha que o povo bananalense • muito omisso. Durante 4 anos o
governo David Morais a populaŒ‚o sempre reclamou da sa‹de no munic“pio mais
ningu•m fez qualquer tipo de manifestaŒ‚o para buscar melhoria. No ano de 2010 a
vereadora disse ter ido do bairro fecha porta at• o bairro cer‡mica convidando os
bananalenses para junto da vereadora cobrarem o Prefeito Municipal, sendo que n‚o
apareceu ningu•m. Cada pessoa tem seu lado, mas chegou aos meus ouvidos que o
senhor Jorge e Leandro disseram que se eu votasse a favor das contas eu perderia o
mandato. O Senhor Jorge e o Patinho nem fazem parte do PDSB, n‚o adianta vir querer
me pressionar. N‚o adianta ficarem instigando a populaŒ‚o contra essa vereadora. Com a
palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves agradeceu a MoŒ‚o feita pelo vereador
Ant‰nio Carlos Ramos da Silva. Disse que sempre foi parceira do presidente da casa,
inclusive o apoiando a candidatura † Prefeito. Sempre foram leais um com o outro.
Todavia, registrou indignaŒ‚o com a sua retirada da relatoria da Comiss‚o de OrŒamento,
FinanŒas e Contabilidade. Disse ter passado toda campanha eleitoral † base de
medicamentos, vindo a ser operada †s pressas, sendo que ao chegar a bananal havia
descoberto que teria sido substitu“da da comiss‚o. Comentou que ao longo dos 4 anos
n‚o faltou nenhuma sess‚o de C‡mara. Relatou que devido a esse grave fato entrou com
Mandado de SeguranŒa buscando seus direitos e obteve vitŽria. Teceu comentŠrios sobre
a Advogada nomeada pela Presidˆncia para cuidar do ato, salientando que por diversas
vezes esteve na casa procurando pelo processo administrativo e nunca encontrava o
mesmo. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse ter cumprido o
Regimento Interno da C‡mara Municipal de Bananal seguindo o que lŠ • determinado.
Comentou que respeita a colega L‹cia Nader e que ficou assustado com sua ausˆncia na
presente reuni‚o. Que n‚o houve destituiŒ‚o da vereadora, mas devido ao prazo da
Comiss‚o foi substitu“da. Comentou que a ex prefeita Mirian entrou na JustiŒa
anteriormente alegando n‚o ter tido direito de defesa no julgamento passado. Na
qualidade de presidente disse que n‚o fez isso para prejudicar ningu•m, apenas seguiu o
Regimento Interno citando o artigo 82. Admiro o trabalho da nobre vereadora que sempre
lutou pelo munic“pio. Com a palavra o vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva convocou
os vereadores para Sess‚o ExtraordinŠria a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2012
para votaŒ‚o em primeiro turno da AtualizaŒ‚o da Lei Org‡nica Municipal. 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 dezembro 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, 06 de dezembro 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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