Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 04/2010
ATA DA 3.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 04 DE MAR…O DE 2010
Aos quatro dias do m†s de mar‡o de dois mil e dez (04/03/2010), ƒs vinte horas, na
Sala Nobre da C„mara Municipal de Bananal, sita ƒ Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a Segunda Sessˆo Ordin‰ria desta
Segunda Sessˆo Legislativa, CentŠsima Primeira Sessˆo da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores: †lvaro Luiz Nogueira Ramos, Antonio Carlos Ramos da Silva, Eliane
Nogueira Cruz, ‡rika Tereza Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, Robson do
Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. Ausente o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz, 2.€ SecretŠrio, tendo sido convidado a ocupar sua vaga na Mesa Diretora o
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹). A ATA da sess‚o anterior foi aprovada
sem restri‰Œes. Ap•s a chamada, havendo nˆmero regimental, a Sra. Presidente, em
nome de Deus declarou aberta a sess‚o. Na seqŽ…ncia procedeu-se a leitura das
mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do Sr. Prefeito
Municipal: 1- PROJETO DE LEI N.€ 01/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO,
QUE: ALTERA A REDA•‘O DO ARTIGO 1.€ DA LEI MUNICIPAL N.€ 05, DE 06 DE
MAR•O DE 2009 – APAE; - 2- PROJETO DE DE LEI N.€ 02/2010, DE AUTORIA DO
CHEFE DO EXECUTIVO, QUE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR
CONV’NIO COM O CENTRO ESTADUAL DE EDUCA•‘O TECNOL“GICA PAULA
SOUZA – CEETPS. Apresentado pelos Senhores (as) Vereadores (as):
REQUERIMENTO N.€ 018/10= Requer tramita‰‚o em regime de Urg…ncia Especial para
os Projetos de Lei n.€s 02 e 02/22010. VEREADORA HERCILIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: REQUERIMENTO N.€ 019/10= Requer da Presid…ncia do Centro ComunitŠrio
Ayres de Araˆjo Azevedo sobre funcionŠrios e sobre repasses da Prefeitura; INDICA•‘O
N.€ 025/10= solicita “Regulamenta‰‚o do desembarque de passageiros dos ‹nibus que
faz a linha urbana Centro X Vila Bom Jardim”; INDICA•‘O N.€ 026/10= solicita “Reforma
da Pra‰a Dona Domiciana, com recupera‰‚o de ilumina‰‚o, canteiros e bancos;
INDICA•‘O N.€ 027/10= solicita “Constru‰‚o de prote‰‚o lateral na ponte localizada na
Rua Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim; INDICA•‘O N.€ 028/10= solicita “Reforma e
pintura das prote‰Œes laterais das pontes localizadas nas Avenidas †lvaro Moreira Ramos
(Vila) e C•sar Augusto Gon‰alves (Cer„mica); INDICA•‘O N.€ 029/2010= solicita
“Recupera‰‚o do cal‰amento da Av. C•sar Augusto Gon‰alves (Cer„mica) com extens‚o
at• ƒ vila de casas existentes no final da avenida; - VEREADORA ‡RIKA TEREZA
COITINHO AFFONSO: REQUERIMENTO N.€ 020/10= Requer do Ilustr–ssimo Senhor
Delson Jos• Amador, DD. Superintendente do DER/SP, informa‰Œes sobre conclus‚o da
pavimenta‰‚o do trecho entre o km 6 e km 12, da Rodovia SP-247; REQUERIMENTO N.€
021/10= Requer do Excelent–ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de
Morais, c•pia da folha de pagamento dos servidores (efetivos e cargos em comiss‚o) de
dezembro de 2008 ƒ dezembro de 2009; REQUERIMENTO N.€ 022/2010= solicita do
Excelent–ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais, informa‰Œes
referentes ƒ Emenda Parlamentar do Deputado Estadual H•lio Nishimoto no valor de R$
150,000,00; REQUERIMENTO N.€ 023/10= Requer do Excelent–ssimo Senhor Prefeito
Municipal, David Luiz Amaral de Morais, c•pia de contratos de ve–culos alugados ou
prestando servi‰os; INDICA•‘O N.€ 023/10= solicita servi‰os de limpeza e manuten‰‚o
na Vila Bom Jardim (anexo: abaixo-assinado); MO•‘O N.€ 036/10= de Aplausos do
Exmo. Sr. Dr. Kleber Henrique Basso, DD. Promotor de Justi‰a da Comarca de
Bananal;MO•‘O N.€ 037/10= de Aplausos ƒ Dra. Sarah Carvalho Bruno, DD. SecretŠria
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

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

Municipal de Saˆde. De Arape–; MO•‘O N.€ 038/10= de Pesar pelo falecimento da
Jovem Joice Luiza dos Santos; - VEREADOR VILMAR DA SILVA: REQUERIMENTO N.€
024/10= Requer do Excelent–ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de
Morais, informa‰Œes quanto ao site da Prefeitura Municipal de Bananal; REQUERIMENTO
N.€ 025/10= Requer a Exma. Sra. Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, DD.
Presidente da C„mara Municipal de Bananal, informa‰Œes relativas ƒ transmiss‚o das
SessŒes PlenŠrias atrav•s da RŠdio ComunitŠria de Bananal; REQUERIMENTO N.€
026/10= Requer a Exma. Sra. Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, DD.
Presidente da C„mara Municipal de Bananal, informa‰Œes quanto ao site da C„mara;
INDICA•‘O N.€ 021/1- solicita da Presid…ncia da C„mara Municipal reapresenta‰‚o de
indica‰Œes pret•ritas sobre: Transmiss‚o das sessŒes da C„mara Municipal atrav•s da
RŠdio ComunitŠria de Bananal;- VEREADORA L—CIA HELENA NADER GON•ALVES:
REQUERIMENTO N.€ 027/10= Requer do Ilmo. Sr. Douglas Jos• Guedes Guarizzi, DD.
Gerente local da Sabesp, provid…ncias em rela‰‚o ao esgoto que • despejado no Rio
Bananal; INDICA•‘O N.€ 024/10= solicita servi‰os de reforma e amplia‰‚o dos postos do
PSF; MO•‘O N.€ 033/10= de Aplausos ao Ilmo. Sr. Dr. Geovani Andr• Romano; MO•‘O
N.€ 034/10= de Aplausos ao |Ilmo. Sr. Jorge Luis de Oliveira Iasbec e Sr. Eduardo Mattos
de Paula, respectivamente, Gerente e Gerente de Neg•cios do Banco Santander, ag…ncia
de Bananal; MO•‘O N.€ 035/10= de Pesar pelo falecimento da Sra. Narai de Oliveira
Pavanello; - VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: INDICA•‘O N.€ 022/10=
solicita servi‰os de reforma no Posto do PSF da Bairro da Palha; - VEREADOR †LVARO
LUIZ NOGUEIRA RAMOS: MO•‘O N.€ 039/10= Aplausos ƒ Prof˜. Dirce Beck Ramos; MO•‘O N.€ 040/10= de Pesar pela falecimento da Sra. Narai de Oliveira Pavanello.
Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta
fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves, Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso e Vereador Vilmar da Silva. Quando
da vota‰‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade.
Quando da discuss‚o das mo‰Œes apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso e Vereador Vilmar da Silva. Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela:
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹) que comentou as proposi‰Œes
apresentadas pelos vereadores (as). Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva que
houve boatos de que a demiss‚o do m•dico Dr. Geovanni Andr• Romano, da Unidade
Mista de Saˆde teria sido a seu pedido, mas n‚o o foi. O vereador falou sobre a
necessidade de transmiss‚o das sessŒes plenŠrias pela RŠdio ComunitŠria de Bananal,
sobre os vencimentos, em atraso, dos funcionŠrios do Centro ComunitŠrio Ayres de
Araˆjo Azevedo, comentando ainda de uma reuni‚o com o Deputado Ricardo Berzoini,
onde proporia uma emenda parlamentar de uma verba para o nosso munic–pio e que na
pr•xima sess‚o falaria sobre os problemas da Vila Bom Jardim. O vereador comentou
ainda a fala do Vereador Robson do Amaral Rodrigues, ˆltima parte da sess‚o anterior
justificando a falta de funcionŠrios para realiza‰‚o de certas necessidades da popula‰‚o,
dizendo que foi em raz‚o de denˆncia ao Minist•rio Pˆblico da Comarca. O orador disse
ainda que foi ele quem teve com o Promotor, e que n‚o teve inten‰‚o de prejudicar
ningu•m, e que n‚o houve qualquer proibi‰‚o de votar ou n‚o os projetos da pauta,
ambos de autoria do Chefe do Executivo, pois o que houve foi uma “Recomenda‰‚o
Administrativa”, com rela‰‚o a admiss‚o de servidores municipais e que tal
“recomenda‰‚o” foi feita tanto para o Executivo Municipal quanto para o Legislativo. Disse
tamb•m que recebeu c•pia de lei da C„mara Municipal de Pindamonhangaba, sobre o
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mesmo assunto, com poucas diferen‰as do retirado pelo Chefe do Executivo de Bananal.
Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso teceu criticas ao projeto
retirado pelo Chefe do Executivo dizendo que o mesmo feria direitos trabalhistas, dizendo
ainda que jŠ tinha falado que o bairro da Vila Bom Jardim estŠ completamente
abandonado e finalizou dizendo que na Prefeitura de Bananal, funcionŠrios de servi‰os
gerais s‚o desviados de suas fun‰Œes para exercerem outras atividades. Em apartes,
sobre o assunto falaram: Vereador Vilmar da Silva e Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves. Com a palavra o Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que na ˆltima
sess‚o n‚o havia citado nomes de quem quer que seja e que apenas falou sobre o
problema da falta de pessoal, e que em campanha o candidato a vereador fala em
emprego e que depois n‚o aceita que vinte (20) pessoas fa‰am servi‰os de emerg…ncia,
prejudicando os dependentes das pessoas que seriam contratadas, pois tudo • motivo
para denˆncia no Minist•rio Pˆblico. Disse ainda que hŠ vereadores que fazem cr–ticas e
depois dizem que n‚o t…m nada contra o Prefeito, e que este n‚o • o seu caso, pois
quando faz cr–ticas, assume sua atitude. Disse ainda que tem quer que as sessŒes sejam
transmitidas pela RŠdio ComunitŠria, pois vai ser muito bom para os debates e que ou
ouvinte v‚o ficar sabendo de tudo o que realmente acontece. Com a palavra a Vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso comentou suas indica‰Œes apresentadas em sess‚o,
posicionando-se a favor da transmiss‚o das sessŒes plenŠrias pela RŠdio ComunitŠria e
mais uma vez se disse contra o projeto retirado pelo Chefe do Executivo dizendo que
duzentos reais (R$ 200,00) mensais n‚o • remunera‰‚o, mas sim esmola. A oradora
comentou tamb•m sobre o SecretŠrio Municipal de Obras, que n‚o trabalha e que o
“Zaga” • sempre o responsŠvel por tudo, e que por isso quando v… alguma coisa errada
na administra‰‚o municipal, comunica o Minist•rio Pˆblico. Com a palavra a Vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves comentou a lei de Pindamonhangaba e o parecer de
constitucionalidade anexado, emitido pelo Procurador Geral do Minist•rio Pˆblico. Sobre
os problemas da Unidade Mista de Saˆde disse a vereadora que conversou com o Chefe
do Executivo e que chegou a ver gente morrer naquela unidade e que n‚o fica atrŠs do
Prefeito pois na administra‰‚o municipal fala-se muito e nada se resolve. A Vereadora
criticou tamb•m As respostas evasivas da administra‰‚o municipal ƒs proposi‰Œes dos
vereadores e que a legisla‰‚o deve ser cumprida em respeito ƒ popula‰‚o. Disse ainda
que conversou com a SecretŠria Municipal de Saˆde e que esta s• fica a metade do dia
na Unidade Mista de Saˆde e depois vai embora com a sua sobrinha. A Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves comentou que na Unidade Mista de Saˆde chegou uma senhora
que teve um “AVC” e que lŠ n‚o tinha um m•dico cardiologista para atend…-la e que lŠ as
pessoas morrem por questŒes burocrŠticas. A Vereadora comentou sobre o tempo de
respostas ƒ requerimentos, que chegam de quarenta (40) a sessenta (60) dias, falou da
mudan‰a de banco para pagamento dos servidores municipais a contra gosto destes e
que sobre o assunto encaminhou of–cio ao Presidente do Sindicato da classe. Falou
tamb•m sobre o processo de licita‰‚o para servi‰os de reforma da Pra‰a Dona Domiciana
e “Casa da Sopa”, cal‰ada e cal‰amento do Bairro Cantagalo com bloquetes o que deve
melhorar muito para os moradores da Šrea. Com a palavra a Vereadora Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade (Presidente), respondeu aos questionamentos com rela‰‚o ao site da
C„mara Municipal que a atualiza‰‚o do mesmo deverŠ ser feita em breve. N‚o havendo
quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou a Sra. Presidente que se passasse
para a ORDEM DO DIA. Por consenso dos Srs (as) Vereadores (as) foi dispensada a
chamada regimental. Ato cont–nuo foi posto em vota‰‚o o Requerimento n.€ 019/2010,
subscrito pelas Vereadoras Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, ‡rika Tereza Coitinho Affonso
e pelo Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‹), solicitando tramita‰‚o em regime
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de Urg…ncia Especial, para os Projetos de Lei n.€s 01 e 02/2010, de autoria do Chefe do
Executivo, Posto em vota‰‚o foi o Requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida
foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constaram: 1- PROJETO DE
LEI N.€ 01/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO, QUE: ALTERA A
REDA•‘O DO ARTIGO 1.€ DA LEI MUNICIPAL N.€ 05, DE A6 DE MAR•O DE 2009 –
APAE; - 2- PROJETO DE LEI N.€ 02/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO,
QUE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONV’NIO COM O CENTRO
ESTADUAL DE EDUCA•‘O TECNOL“GICA PAULA SOUZA – CEETPS. Na seqŽ…ncia
foi posto em discuss‚o o Projeto de lei n.€ 01/2010. Com a palavra o Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‹) elogiou o trabalho de APAE de Barra Mansa que cuida de
vŠrias crian‰as de Bananal e que • favorŠvel ƒ aprova‰‚o do projeto. Com a palavra a
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves parabenizou o Chefe do Executivo pela
iniciativa de fazer Conv…nio com a APAE de Barra Mansa, o ˆnico a fazer isso at• agora,
e que a renova‰‚o do conv…nio • uma necessidade social. Com a palavra a Vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso tamb•m se disse favorŠvel a aprova‰‚o do projeto mas que
gostaria que houvesse mais inclus‚o dessas crian‰as no ensino regular. Posto em
vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Em seguida foi posto em discuss‚o o
Projeto de Lei n.€ 02/2010. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva posicionou-se
favorŠvel ƒ aprova‰‚o do projeto que deverŠ trazer para a comunidade “Cursos
Profissionalizantes” em vŠrias Šreas, dizendo que serŠ uma boa oportunidade para pelos
menos quarenta candidatos que dever‚o se submeter a uma prova classificat•ria, pelo
que parabenizou a Secretaria Municipal de Educa‰‚o. Com a palavra o Vereador Robson
do Amaral Rodrigues disse que ficou sabendo em conversa com o SecretŠrio Samandal e
que em vŠrias oportunidades sempre falava de necessidade de cursos profissionalizantes
em Bananal. Disse ainda que pessoa de seu conhecimento precisa de uma sala para dar
Curso de Inspetor de Dutos, dizendo ainda que vŠrias firmas que est‚o se instalando em
Bananal e nas cidades vizinhas sempre precisam de t•cnicos de vŠrias especialidades e
n‚o encontram. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves falou de
import„ncia de Cursos T•cnicos Profissionalizantes e que • feita uma pesquisa com
rela‰‚o aos cursos e a aptid‚o dos alunos. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos
Ramos da Silva (God‹) disse que s• poder‚o se inscrever candidatos que tenham o
Segundo (2.€) Grau completo e que a Prefeitura deverŠ arcar com as despesas de
instala‰‚o, Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Ato cont–nuo foi
posto em discuss‚o o Projeto de Lei n.€ 02/2010. N‚o havendo mais mat•ria na Pauta
para a Ordem do Dia, determinou a Senhora Presidente que se passasse para as
EXPLICA•™ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as). Solicitou e fez uso dela o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God‹) que disse ser a presente sess‚o a “cent•sima” da C„mara Municipal. Com rela‰‚o
ao projeto retirado pelo Chefe do Executivo na ˆltima sess‚o, que o projeto em si n‚o •
ruim, mas que faltou foi diŠlogo. Com rela‰‚o ƒs estradas vicinais, no seu entender
deveria ser contratado para servi‰os moradores da Šrea pois n‚o precisariam de
transporte at• o local.Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves falou da
necessidade de uma reuni‚o da Secretaria de Transportes com a da Educa‰‚o, para
conciliar horŠrio de transporte de alunos, pois estes t…m de esperar a recondu‰‚o ao seu
destino. A vereadora comentou evento de motos a ser novamente realizado em Bananal
sob supervis‚o da Secretaria de Turismo. Finalizou prestando homenagem ao Dia
Internacional de Mulher, pr•ximo 08 de mar‰o com a leitura de um texto sobre o tema.
Com a palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou proposi‰Œes de sua
autoria apresentada na sess‚o, bem como comentou verba de R$ 100.000,00 do
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Deputado Samuel Moreira para a Secretaria de Saˆde, dizendo que em rela‰‚o a essas
verbas, muitas delas vem em forma de parcelamento que nem sempre vem quando
esperado. Com rela‰‚o ao problema de transporte de alunos disse que a Vereadora Lˆcia
tem raz‚o e que realmente • necessŠrio adequar o horŠrio de transporte ao horŠrio de
sa–da do aluno. Finalizou parabenizando a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves pela
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nada mais havendo a tratar a Senhora
Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a
pr•xima sess‚o ordinŠria dia 18 (dezoito) de mar‰o, quinta feira, em horŠrio regimental. E,
para constar, eu, Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos, 1.€ SecretŠrio , mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 04 de mar‰o de
2010.
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