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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 07/2010
ATA DA 6.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2010
Aos vinte e dois dias do m…s de abril de dois mil e dez (22/04/2010), 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 Sexta Sess†o Ordin‡ria desta
Segunda Sess†o Legislativa, Centˆsima Quarta Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores (as): Antonio Carlos Ramos da Silva, †rika Tereza Coitinho Affonso, L‡cia
Helena Nader Gonˆalves, Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. Ausentes os
Vereadores ‰lvaro Luiz Nogueira Ramos e Eliane Nogueira do Prado. A ATA da sess‚o
anterior foi aprovada sem restriˆŠes. Ap‹s a chamada, havendo n‡mero regimental, a
Senhora Presidente, em nome de Deus declarou aberta a sess‚o. Na seqŒ…ncia
procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I Recebido do Senhor Prefeito Municipal: Nada a constar. Apresentados pelos (as)
Senhores (as) Vereadores (as): REQUERIMENTO DE URGŽNCIA ESPECIAL: Solicita
Tramitaˆ‚o em Regime de Urg…ncia Especial para o Projeto de Resoluˆ‚o n.€ 01/2010
(que altera as atribuiˆŠes do cargo de DIGITADOR descritas na Portaria 02 de
15/04/2006) e Projeto de Lei Complementar n.€ 01/2010 (que altera a refer…ncia do cargo
de DIGITADOR da C„mara);- VEREADOR ANT‰NIO CARLOS RAMOS DA SILVA
(GOD‰): REQUERIMENTO N.€ 047/10= requer do Excelent•ssimo Senhor Prefeito
Municipal, David Luiz Amaral de Morais, serviˆos de poda de •rvores no S•tio
Rodriguinho; MO‘’O N.€ 053/10= de aplausos ao Gerente de M‹dulo do Banco do Brasil,
Ilmo. Sr. Jos• Luiz de Lima (I“); - VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: MO‘’O
N.€ 054/10= de aplausos ao Ilmo. Sr. Jos• Maria Nogueira (Zizinho); MO‘’O N.€ 055/10=
de aplausos ao Apresentador do Programa “Caldeir‚o do Hulck, Ilmo. Sr. Luciano Hulck;
MO‘’O N.€ 056/10= de Pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Pedro Santiago (Sr. Dito);
INDICA‘’O N.€ 050/10= solicita “colocaˆ‚o de quebra-molas na Rua Odorico Rodrigues,
Laranjeiras; - VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): REQUERIMENTO N.€ 048/10=
requer do Excelent•ssimo Senhor Prefeito Municipal, David Luiz Amaral de Morais,
informaˆŠes sobre a Rua Sebasti‚o de Andrade; - VEREADORA HERC‹LIA DE JESUS
RAMOS DE ANDRADE: INDICA‘’O N.€ 051/10= solicita “capina e retirada
de entulhos do pr•dio onde se encontra instalado o Centro Comunit•rio Ayres de Ara‡jo
Azevedo, na Rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso”; INDICA‘’O N.€ 052/10= solicita
“capina e limpeza do final da rua Sebasti‚o de Andrade, na Vila Bom Jardim”;
INDICA‘’O N.€ 053/10= solicita “capina e retirada de entulhos do c‹rrego que passa pelo
col•gio S‚o Laurindo, no trecho pr‹ximo ao n‡mero 41 da Rua Cel. Jo‚o Ramos
Nogueira Fragoso”; INDICA‘’O N.€ 054/10= solicita “capina e limpeza da rua Luc•lio
Costa e Nesralla Rubez, na Vila Bom Jardim”. Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados e sujeitos a deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da palavra
o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God“). Quando da votaˆ‚o dos
requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. Quando da
discuss‚o das moˆŠes apresentadas e sujeitas a deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o,
solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso ,
Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves , Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God“) e Vereador Vilmar da Silva. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores
(as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereador Robson do Amaral
Rodrigues que dizendo que na pr‹xima sess‚o ordin•ria pretende fazer Requerimentos
de informaˆ‚o do DER/SP, sobre serviˆos que est‚o sendo realizados na SP 69 –
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Rodovia dos Tropeiros, e que na sua opini‚o • dinheiro jogado fora. O orador comentou
Moˆ‚o de Pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Pedro Santiago (Dito), ex-funcion•rio da
Prefeitura e comentou tamb•m sobre v•rias obras que est‚o sendo iniciadas na
administraˆ‚o municipal, destacando, Praˆa Dona Domiciana, Bairro do Cantagalo, etc. O
Vereador Robson comentou ainda Moˆ‚o de Protesto, dirigida ƒ Diretora de Sa‡de de
Arape•, aprovada por maioria de votos pela C„mara Municipal de Arape•, de autoria do
Vereador Francisco Ademir da Conceiˆ‚o e falou tamb•m de Moˆ‚o de Aplausos provada
por esta Casa ƒ mesma Diretora de Sa‡de. O Vereador Robson do Amaral Rodrigues
teceu coment•rios sobre a arrecadaˆ‚o do Munic•pio de Arape• em funˆ‚o das v•rias
obras que est‚o sendo realizadas e que utiliza nada menos de setecentos (700)
trabalhadores de variados n•veis de formaˆ‚o, mas criticou a Secretaria de Ensino do
Munic•pio em raz‚o dos ve•culos usados e alugados. Com a palavra a Vereadora †rika
Tereza Coitinho Affonso disse que a Moˆ‚o de Protesto dirigida ƒ Diretora de Sa‡de de
Arape• e aprovada por maioria, pela C„mara Municipal de Arape• • pura “politicagem”
contra o Prefeito do citado munic•pio, e que a Moˆ‚o de Aplausos que homenageou a
mesma Diretora foi feita em raz‚o dos seus serviˆos contra o mosquito da “dengue”
naquela localidade, o que parece ainda n‚o est• sendo feito em Bananal, e que se a
“sa‡de” de Bananal estivesse sob a direˆ‚o da Dra. Sarah, estaria muito melhor. A
vereadora comentou a demiss‚o do Dr. Biasi, pelo novo Secret•rio da Sa‡de que, no
lugar dele, colocou um parente seu. Com a palavra a Vereadora L‡cia Helena Nader
Gonˆalves elogiou a serviˆos da ex-secretaria de sa‡de de Bananal, Dra. Sarah e criticou
a contrataˆ‚o, sem concurso, de parente do atual Secret•rio. A vereadora mais uma vez
criticou as respostas do Chefe do Executivo ƒ proposiˆŠes dos vereadores (as) que al•m
de serem foras do prazo , n‚o t…m nenhum sentido com o pedido de informaˆŠes. Em
aparte o Vereador Vilmar da Silva disse que tanto da Lei Org„nica do Munic•pio quanto a
Regimento Interno da C„mara precisam ser atualizados, pois as entidades p‡blicas n‚o
t…m prazo definido para responder ƒs proposiˆŠes da Casa. Continuando sua fala a
Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves falou sobre a “CEI” que seria criada no „mbito
do Legislativo para investigar a morte de uma crianˆa na “Fazendinha”, mas como j•
existe um processo administrativo sendo feito pelo Poder Executivo, e outro pelo
Minist•rio P‡blico da Comarca, sobre o assunto, preferia aguardar mais um pouco.
Finalizando a vereadora disse que um Requerimento de sua autoria solicitando os gastos
da administraˆ‚o municipal com o carnaval, s‹ recebeu agora e que como o gasto de
dinheiro p‡blico deve ser transparente e bem esclarecido, quer ter acesso aos
documentos. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva disse que teve informaˆŠes seus
calˆamento de duas vias p‡blicas no Distrito de Rancho Grande e que em relaˆ‚o ao
Arape•, a “vizinha rica” trata-se de investimentos do governo federal e que est• dando
reflexos em Bananal, pois todas as pousadas est‚o ocupadas. O vereador falou ainda da
sala de computaˆ‚o de havia no Distrito de Rancho Grande, com apenas dois
computadores usados, cuja funcion•ria foi demitida sem receber seus vencimentos e que
foi fechado, dizem, por exig…ncia do Minist•rio P‡blico. Continuando sua fala o Vereador
Vilmar da Silva falou da “Caravana do Cinema Brasileiro” que atende a varias cidades e
que em Bananal as apresentaˆŠes ser‚o em maio, por dois dias, sem “nus para o
munic•pio, que arcar• apenas com alimentaˆ‚o e pouso dos integrantes e operadores.
Disse ainda que inicialmente seria apenas um filme intitulado “Tapete Vermelho” e depois
acrescentaram mais o filme “Lula, o filho do Brasil”. Disse ainda que a Secretaria de
Cultura se disse contra a apresentaˆ‚o do segundo filme (Lula) pois era de cunho pol•tico,
mas que conversando com o Chefe do Executivo sobre o assunto, este lhe disse que n‚o
via nenhum motivo para a n‚o exibiˆ‚o do referido filme. Com relaˆ‚o ao “Cart‚o
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Alimentaˆ‚o” dos servidores disse que dever• ter um pequeno aumento e que segundo a
administraˆ‚o municipal , n‚o poder• ser maior devido da reduˆ‚o do “IPI” que reduziu o
FPM. Em aparte a Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves disse que sobre ao assunto
da Dra. Ana Laura lhe disse que iria conversar com os vereadores. 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. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constaram: REQUERIMENTO DE URGŽNCIA ESPECIAL: Solicita Tramitaˆ‚o em
Regime de Urg…ncia Especial para o Projeto de Resoluˆ‚o n.€ 01/2010, que altera as
atribuiˆŠes do cargo de DIGITADOR descritas na Portaria 02 de 15/06/2006 e Projeto de
Lei Complementar n.€ 01/2010, que altera a refer…ncia do cargo de DIGITADOR da
C„mara - PROJETO DE RESOLU‘’O N.€ 01/2010, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA
QUE: ALTERA AS ATRIBUI‘–ES DO CARGO DE DIGITADOR DESCRITAS NA
PORTARIA N.€ 02 DE 15/04/2006, QUE DISP–E AOBRE A DESCRI‘’O SINT†TICA DE
ATRIBUI‘–ES FUNCIONAIS - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.€ 01/2010, DE
AUTORIA DA MESA DIRETORA QUE: ALTERA A REFERŽNCIA DO CARGO DE
DIGITADOR DA C—MARA MUNICIPAL DE BANANAL – SP - PROJETO DE LEI N.€
004/2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE: REGULAMENTA O
DISPOSTO NO PAR‰GRAFO 3.€ DP ARTIGO 100 DA CONSTITUI‘’O FEDERAL, E
REVOGA A LEI MUNICIPAL N.€ 180, DE 1.€ DE SETEMBRO DE 2003. Primeiramente foi
posto em votaˆ‚o do Requerimento de Urg…ncia Especial que foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi posto em discuss‚o o Projeto de Resoluˆ‚o n.€ 01/2010.
Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God“) disse que foi feita uma
consulta por escrito ƒ Griffon a respeito e que n‚o haveria nenhum problema com
TCE/SP. Disse tamb•m que toldos conhecem a compet…ncia do funcion•rio Rafael e que
o site da C„mara, agora teria uma soluˆ‚o definitiva. Com a palavra o Vereador Vilmar da
Silva disse que certamente seria bom se os vereadores (as) tivessem recebido o projeto
com certa anteced…ncia. Posto em votaˆ‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Ato
cont•nuo foi posto em discuss‚o o Projeto de Lei Complementar n.€ 01/2010. Usaram da
palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God“) , Vereadora †rika Tereza
Coitinho Affonso e Vereadora L‡cia Helena Nader Gonˆalves , que disseram ser
favor•veis ƒ aprovaˆ‚o do projeto. Posto em votaˆ‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade.. A seguir foi posto em discuss‚o e em seguida em votaˆ‚o o Projeto de Lei
n.€ 04/2010, que foi aprovado por unanimidade, sem discuss‚o. 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: Vereador Antonio Carlos Ramos
da Silva (God“) que comentou proposiˆŠes de seus pares e disse que n‚o concorda com
a Moˆ‚o de Protesto aprovada por maioria na C„mara Municipal de Arape•,
manifestamente contr•ria ao Chefe do Executivo do munic•pio. Lembrou o Vereador que
no pr‹ximo dia vinte seis (26), segunda feira, haveria uma reuni‚o no F‹rum de Bananal
do o Representante do Minist•rio P‡blico da Comarca, Vereadores e funcion•rios do
Centro Comunit•rio Ayres de Ara‡jo Azevedo. Com a palavra a Vereadora L‡cia Helena
Nader Gonˆalves disse nada sabia sobre o posto de sa‡de do Distrito de Rancho Grande
e que procuraria se inteirar dos fatos. A vereadora, com relaˆ‚o a apresentaˆ‚o do filme
“Lula, o filho do Brasil”, n‚o se pode tratar isso como pol•tica e sim como cultura. Quanto
ao problema do Centro Comunit•rio Ayres de Ara‡jo Azevedo, disse que o problema vem
de administraˆŠes municipais passadas que n‚o fizeram o que devia ser feito e que todos
sabiam que de uma hora para outra o problema ia “estourar”, como de fato aconteceu.
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Disse ainda que todos devem unir forˆas, pois na entidade existem funcion•rios com
quatorze anos de serviˆo e que tinha conversado com o “Jur•dico”.da Prefeitura e que
esta lhe respondeu a administraˆ‚o iria tomar provid…ncias. A Vereadora L‡cia Helena
Nader Gonˆalves finalizou sua fala parabenizando a Presidente da Casa pelo novo
projeto do “Site da C„mara”. Com a palavra a Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso
comentou resposta de proposiˆ‚o de sua autoria sobre o microempreendedor, dizendo
ainda que as inscriˆŠes ser‚o feitas no Escrit‹rio de Contabilidade da Dra. Esmeralda e
que ser• de uma forma barata e ao alcance de todos. A Vereadora †rika Tereza Coitinho
Affonso disse tamb•m que o CCAA tem aproximadamente sessenta (60) funcion•rios e
que provavelmente alguns ser‚o demitidos e que a entidade sempre foi manipulada por
prefeitos, agora e antes. Com a relaˆ‚o a reuni‚o com o Minist•rio P‡blico disse que este
vai esclarecer toldos os detalhes e que toldos ter‚o de fazer concurso. Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva disse que o Programa do Micrempreendedor necessitar• de um
parecer favor•vel da administraˆ‚o municipal e que o Prefeito poder• fornecer uma
autorizaˆ‚o provis‹ria e que o problema ser• o setor de cadastro da Prefeitura. Disse
ainda o vereador que recebeu documentos do Deputado Berzoini com relaˆ‚o a uma
verba de cento e quarenta mil reais (R$ 140.000,00) para obras no Distrito de Rancho
Grande o que j• foi confirmado o registro pelo Prefeito. Com relaˆ‚o aos casos de
“dengue” disse que j• foi apurado dez (10) casos e que isso • preocupante. Sugeriu o
vereador uma campanha de conscientizaˆ‚o junto ƒ populaˆ‚o. O Vereador Vilmar da
Silva disse que o processo contra o CCAA foi instaurado em dois mil e oito (2008) e que o
problema j• vinha de gestŠes passadas, mas que o importante • tentar precisar preservar
os direitos dos funcion•rios. O orador tamb•m comentou sobre processos de licitaˆ‚o de
v•rias obras no munic•pio dentro dos pr‹ximos dias para execuˆ‚o em noventa (90) e
trezentos e sessenta (360) dias. 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
ordin•ria dia 06 (seis) de maio, quinta feira, em hor•rio regimental. E, para constar, eu,
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God“), 1.€ Secret•rio “ad hoc” , mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, ser• assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 22 de abril de
2010.
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