Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

40ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 40/2012
ATA DA 40ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012. Aos
vinte dias de dezembro de 2012 (20/12/2012), †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 Quadragésima 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, vereador Robson do Amaral Rodrigues, vereador Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado, Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade, …lvaro Luiz Nogueira Ramos. 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:VEREADOR VILMAR DA SILVA: MoŒ‚o n.€
099/12= de agradecimento, aos Nobres colegas Vereadores, aos funcionŠrios e
estagiŠrias da C‡mara Municipal de Bananal e ainda aos meus eleitores; VEREADORA
ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: MoŒ‚o n.€ 100/12= de aplausos, ao m•dico Ortopedista,
Dr. Edson Passos, por todo seu carinho com os pacientes de Bananal que procuram
atendimento na UMS; MoŒ‚o n.€ 101/12= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge Amaral
da Silva; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: MoŒ‚o n.€ 102/12= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge Amaral da Silva;N‚o houveram apresentaŒ•es de
requerimentos na presente Sess‚o OrdinŠria. 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 a MoŒ‚o de Pesar pelo
falecimento do senhor Jorge que era esposo da senhora Gilda Sciota. Disse que o mesmo
encotrava-se muito doente. Manifestou seus sinceros sentimentos a fam‘lia pela perda.
Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso tamb•m comentou a MoŒ‚o de
Pesar pelo falecimento do senhor Jorge que faleceu recentemente. Disse que gostava
muito deles e que por diversas vezes trabalhou na loja nas festas de final de ano.
Comentou ainda a MoŒ‚o de aplausos que concedeu ao m•dico Dr. Edson Passos pelo
excelente trabalho desempenhado na Unidade Mista de Sa‹de. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues comentou a moŒ‚o de aplausos que a vereadora •rika
concedeu ao m•dico Dr. Edson Passos. Disse o vereador Robson que o Dr. Edson foi
quem fez a cirurgia da sua irm‚ Talita. Relembrou ainda uma situaŒ‚o em que o Dr.
Atendeu alguns amigos que trabalhava com ele na Integral no seu prŽprio sitio. Com a
palavra vereador Vilmar da Silva comentou sua MoŒ‚o de Agradecimento que fez aos
funcionŠrios, estagiŠrios, colegas da casa e aos seus eleitores. Fez uma breve leitura da
Justificativa apresentada. Colocadas em discuss‚o, foram as MoŒ•es aprovadas.
PALAVRA FRANQUEADA. Solicitou e fez uso da palavra o vereador Robson do Amaral
Rodrigues justificando o motivo pelo qual n‚o apresentou proposiŒ•es na presente
sess‚o. Aproveitou a oportunidade para agradecer todos os colegas que ao longo desses
4 anos estiveram ocupando uma cadeira no Poder Legislativo. Agradeceu ao Prefeito
David Morais por todo apoio e ressaltou os 3 anos e 5 meses que esteve ao lado do
Prefeito. Disse ter batalhado pelo munic‘pio e sempre buscou uma cidade voltada para o
desenvolvimento. Disse que o Prefeito David Morais teve falhas, mas que ele sempre
visou o melhor para Bananal. ApŽs os 3 anos e 5 meses passou a apoiar o candidato
Peleco do PSDB devido a coligaŒ‚o que fizeram para as eleiŒ•es de 2012. Disse ter sido
o vereador mais votado da coligaŒ‚o e agradeceu a todos os vereadores da coligaŒ‚o.
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Pediu desculpas pelas vezes que tenha extrapolado com algu•m. Agradeceu tamb•m aos
funcionŠrios da casa por tudo que fizeram ao longo desses anos. Citou os funcionŠrios
Junior, Vilma, Rafael, Dr. Tadeu, Dr. Flaviano, Ricardo, Soelias, Silvana, Dr. Paulo. Dr.
Luiz Carlos e aos demais. Finalizou dizendo que n‚o tem inimigos na casa. Com a
palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves Comentou que o Deputado Jungi Abi
liberou a quantia de R$180.000.00 para Bananal, mas o prazo acaba amanh‚ e ainda n‚o
estŠ resolvida a quest‚o documental. Pediu encarecidamente que o Prefeito se empenhe.
Agradeceu a Deus pelo final de mais um mandato e que amanha n‚o poderŠ estar
presente Š sess‚o devido ao fato de ter m•dico marcado. Deixou seu carinho aos
vereadores que n‚o foram reeleitos e se colocou a disposiŒ‚o dos mesmos. Agradeceu
aos funcionŠrios da casa por tudo e disse que os mesmos s‚o quem carregam os
vereadores nas costas. Finalizou dizendo que nunca deixou de ser ela mesma e que
sempre que manifestou sua opini‚o, o fez por sua consciˆncia. 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: •rika Tereza Coitinho Affonso agradeceu as palavras
dos vereadores e aproveitou para agradecer a todos por esses 4 anos. Com a palavra
vereadora Eliane Nogueira do Prado aproveitou para agradecer a todos que lhe ajudaram
ao longo do seu mandato. Disse que estŠ saindo do mesmo jeito que chegou, sem nada.
Disse ter novos horizontes e que buscarŠ sempre o melhor. Finalizou dizendo que ao
menos conseguiu construir sua casa. Com a palavra vereador Vilmar da Silva agradeceu
aos colegas da casa pelos 4 anos de mandato. Fez um balanŒo dos 4 anos do seu
mandato e se disse satisfeito. Disse ainda ter conseguido fortalecer o Partido dos
Trabalhadores no munic‘pio. Citou que Bananal tem o atual Vice Prefeito Ernani GraŒa, o
novo Vice Prefeito e o vereador Manolo todos do PT. Por fim agradeceu o apoio do PT
tanto na esfera estadual como federal citando principalmente o Deputado Ricardo Berzoini
que sŽ para Bananal liberou R$990.000.00 ao longo desses 4 anos, salientando ainda
que jŠ tem aprovado para o ano de 2013 a quantia de R$200.000.00. Com a palavra o
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva convocou os vereadores para a Sess‚o
ExtraordinŠria que serŠ realizada amanh‚ †s 9 horas na C‡mara Municipal para votaŒ‚o
em segundo turno da Lei OrŒamentŠria Anual e da Lei Org‡nica Municipal.
. 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 dezembro de
2012.

Presidente: ________________________________________
Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva

1€ SecretŠrio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ SecretŠrio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves

Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

