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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 09/2010
ATA DA 8.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2010
Aos vinte dias do m…s de maio de dois mil e dez (20/05/2010), 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 Oitava Sess†o Ordin‡ria desta
Segunda Sess†o Legislativa, Centˆsima Sexta Sess†o da 16.• Legislatura, sob a
Presid…ncia da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Presentes os
Vereadores (as): †lvaro Luiz Nogueira Ramos, Antonio Carlos Ramos da Silva, Eliane
Nogueira do Prado, ‡rika Tereza Coitinho Affonso, Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar
da Silva. Ausente a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves. A ATA da sess‚o anterior
foi aprovada sem restri‰Šes. Ap‹s a chamada, havendo nˆmero 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): VEREADORA ‰RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
056/10= solicita rela‰‚o dos nomes de funcionŽrios dos cargos em comiss‚o;
Requerimento n.€ 057/10= solicita informa‰Šes a respeito da “taxa de expediente” cobrado
nos IPTU’s; Requerimento n.€ 058/10= solicita informa‰Šes sobre o or‰amento do
“Conselho Tutelar” no ano de 2009; - Mo‰‚o n.€ 065/10= de aplausos ao Exmo. Sr.
Vereador Vilmar da Silva; Mo‰‚o n.€ 066/10= de pesar pelo falecimento da Sra. Maria
Aparecida de Oliveira Medeiros; Mo‰‚o n.€ 067/10= de pesar pelo falecimento da Sra. Neli
Ramos da Silva; Indica‰‚o n.€ 068/10= solicita melhoras na merenda escolar e doa‰‚o de
uniformes de inverno para os alunos da rede municipal; - VEREADOR VILMAR DA
SILVA (PT): Mo‰‚o n.€ 063/10= de aplausos ao Sr. HorŽcio Antonio Francisco “O
Manduca”; Mo‰‚o n.€ 064/10= de aplausos ao Sr. Iv‚ Marcos e sua equipe; Indica‰‚o n.€
065/10= necessidade de desentupir bueiro e limpeza de vala com 96 metros de extens‚o
com esgoto em c•u aberto em Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 066/10= necessidade de
constru‰‚o de cocheira pˆblica nos arredores da Žrea urbana da cidade; Indica‰‚o n.€
067/10= necessidade urgente da retirada da mŽquina retroescavadeira (estŽ com defeito)
da lixeira pˆblica de Bananal e providenciar conserto. - VEREADOR ALVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Mo‰‚o n.€ 068/10= de pesar pelo falecimento da Sra. Neli Ramos
da Silva; - VEREADORA HERCŠLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Mo‰‚o n.€
069/10= de aplausos ao Cabo PM Antonio Carlos de Oliveira (CAL); Indica‰‚o n.€
069/10= solicita instala‰‚o de prote‰Šes laterais na ponte localizada na Rua Otaviano
Vani, na Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 070/10= solicita realiza‰‚o de obras de reforma
das pontes de acesso aos bairros rurais dos Campinhos e Bela Vista; Indica‰‚o n.€
071/10= solicita elabora‰‚o de programa para recupera‰‚o das estradas rurais do
munic’pio; Indica‰‚o n.€ 072/10= solicita constru‰‚o de cal‰adas padronizadas na Rua
S‚o Jos•, no bairro do Cantagalo; Indica‰‚o n.€ 073/10= viabilizar a constru‰‚o de
cal‰adas padronizadas na Av. Jo‚o Barbosa de Camargo no trecho compreendido da
mina at• o in’cio da Estrada das Formigas; Indica‰‚o n.€ 074/10= solicita a realiza‰‚o de
obras visando melhorar as condi‰Šes de acessibilidade da servid‚o localizada na vila de
casas na localidade denominada Subida do Fabiano, na Vila Bom Jardim”. Quando da
discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o,
solicitou e fez uso da palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso . Quando da
vota‰‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade.
Quando da discuss‚o das mo‰Šes apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitou e fez uso da palavra o Vereador Vilmar da Silva. Em seguida foi
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franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela:
Vereador Vilmar da Silva agradeceu a presen‰a dos servidores municipais da Prefeitura
no PlenŽrio, agradeceu a Mo‰‚o de Aplausos ƒ sua pessoa como Vereador, pelo
empenho com rela‰‚o “Caravana da Cinema Nacional” e em seguida comentou suas
indica‰Šes apresentadas na sess‚o. Com a palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira
Ramos comentou seu trabalho junto com o Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz
(Cazuza) e o Chefe do Executivo junto ao Deputado Sydinei Beraldo. O orador comentou
ainda sobre verbas destinadas a Bananal pelo Deputado Samoel Moreira no valor total de
trezentos e cinqŒenta mil reais (R$ 350.000,00). Disse ainda o Vereador †lvaro Luiz
Nogueira Ramos que no dia 1.€ de abril estiveram com o Dr. Geraldo Alckmin, DD.
SecretŽrio Estadual de Desenvolvimento, que lhes afirmou que as SPs. 64 e 247 v‚o ser
restauradas. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso comentou suas
indica‰Šes apresentadas na sess‚o e fez leitura de of’cio do Superintendente do DER/SP,
Dr. Delson respondendo a Requerimento de sua autoria. 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: PROJETO DE LEI N.€ 06 DE 29 DE MAR“O DE 2010, DE AUTORIA DO
CHEFE DO EXECUTIVO, que: REVOGA A LEI MUNICIPAL N.€ 005 DE 16 DE MAR“O
DE 2009, QUE AUTORIZA O CONV”NIO COM A “APAE” DE BARRA MANSA – RJ, E A
LEI N.€ 030 DE 09 DE MAR“O DE 2010, QUE ALTERA O VALOR DO REPASSE; EMENDAS N.€ 01/10 (SUPRESSIVA) E N. 02/10 (SUBSTITUTIVA) AO PROJETO DE
LEI N.€ 07/2010, DE AUTORIA DO VEREADOR †LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS - E
EMENDA N.€ 03/2010, (SUBSTUTIVA) DE AUTORIA DO VEREADOR VILMAR DA SILVA
- - PROJETO DE LEI N.€ 007 DE 04 DE MAIO DE 2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO
EXECUTIVO, que: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REAJUSTE
DE CESTA B†SICA OU CART•O ALIMENTA“•O FORNECIDO AOS SERVIDORES.
PROJETO DE LEI N.€ 008, DE 06 DE MAIO DE 2010, DE AUTORIA DA VEREADORA
HERCILIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE QUE: DISP–E SOBRE A RESERVA DE
VAGAS EM APARTAMENTOS T‡RREOS PARA IDOSOS E DEFICIENTES F—SICOS,
NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E D† OUTRAS PROVID”NCIAS. A
seguir foi posto em discuss‚o o Projeto de lei n.€ 06/2010. Com a palavra o Vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva (God˜) fez sua declara‰‚o de voto favorŽvel a aprova‰‚o
do projeto dizendo que o mesmo vai ajudar vŽrias crian‰as com problemas. Com a
palavra o Vereador Vilmar da Silva ratificou as palavras do Vereador Antonio Carlos
Ramos da Silva (God˜), dizendo que o ideal era que esta assist…ncia fosse prestada pelo
pr‹prio munic’pio. Com a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado tamb•m se
declarou favorŽvel ƒ aprova‰‚o do projeto, dizendo ainda que faltam vagas para outras
crian‰as tamb•m necessitadas. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso
fez sua declara‰‚o de voto favorŽvel a aprova‰‚o do projeto, dizendo ainda que seu
sonho • para a inclus‚o das crian‰as especiais. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado
por unanimidade. Ato cont’nuo foi posta em discuss‚o a Emenda n.€ 01, ao Projeto de Lei
n.€ 07/2010. Com a palavra o autor da emenda, Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos
disse que houve muitos questionamentos em rela‰‚o ao projeto e que devido a muitas
mentiras divulgadas os servidores municipais ficaram e, com raz‚o preocupados. Disse
ainda o vereador que a inten‰‚o do Chefe do Executivo n‚o foi tirar nada dos funcionŽrios
e que para evitar mal interpreta‰‚o apresentou duas (02) emendas ao projeto suprimindo
toda e qualquer express‚o que fizesse refer…ncia a palavra “cesta bŽsica”, ficando,
doravante s‹ “cart‚o alimenta‰‚o”, e que o servidor poderŽ comprar o que quiser onde
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quiser. Com a palavra a Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que logo que leu
a ementa do projeto questionou a palavra “cesta bŽsica” e pediu esclarecimentos. Posto
em vota‰‚o foi a emenda aprovada por unanimidade. A seguir foi posta em discuss‚o a
Emenda n.€ 02/2010, ao Projeto de Lei n.€ 07/2010, tamb•m de autoria do Vereador
†lvaro Luiz Nogueira Ramos, que foi aprovada por unanimidade, sem discuss‚o. Em
continuidade foi posta em discuss‚o a Emenda n.€ 03 ao Projeto de Lei n.€ 07/2010, de
autoria do Vereador Vilmar da Silva. Com a palavra o autor da emenda fez
esclarecimentos sobre sua propositura dizendo que na forma em que estava a reda‰‚o do
projeto a express‚o “podendo ser” no artigo 3.€,.foi por ele substitu’da pela express‚o
“serŽ”, dando assim ƒ lei um sentido de obrigatoriedade e n‚o um sentido facultativo.
Posto em vota‰‚o foi a emenda aprovada por unanimidade. Na seqŒ…ncia foi posto em
discuss‚o, em “Reda‰‚o Final”, o Projeto de Lei n.€ 07/2010, ou seja, jŽ modificado pelas
Emendas 01. 02 e 03. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God˜)
disse que as Emendas apresentadas tiraram todas as dˆvidas sobre “Cart‚o Alimenta‰‚o”
e ou “Cesta BŽsica”, e que o reajuste concedido jŽ constava da Lei anterior, mas n‚o foi
cumprido e que os vereadores est‚o atentos e que os servidores n‚o devem acreditar em
boatos. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado por unanimidade. Em seguida foi posto
em discuss‚o o Projeto de Lei n.€ 08/2010. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos
Ramos da Silva (God˜) elogiou a iniciativa da Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade em favor idosos e deficientes f’sicos. Posto em vota‰‚o foi o projeto aprovado
por unanimidade. 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 †lvaro Luiz Nogueira Ramos agradeceu ao Deputado Paulo A. Barbosa a ajuda
na aquisi‰‚o de uma mŽquina retroescavadeira para Bananal, agradeceu a presen‰a dos
servidores municipais ƒ sess‚o plenŽria, dizendo ainda que quando tivessem alguma
dˆvida sobre um projeto que procurassem saber diretamente na C„mara Municipal. O
Vereador comentou ainda sobre fato ocorrido com um garoto de doze (12) anos, seu
parente, que depois oito (08) anos de tratamento contra leucemia da qual foi curado e
liberado pelo psic‹logo, foi infelizmente atropelado vindo a falecer. Com a palavra a
Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso disse que felizmente as dˆvidas com rela‰‚o ao
cart‚o alimenta‰‚o e cesta bŽsica foram dirimidas, tecendo ainda comentŽrios sobre um
curso de sobre turismo a ser ministrado em Bananal. Disse ainda a Vereadora que a
Comiss‚o Permanente de Educa‰‚o, etc... a pedido da Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves, Presidente da Comiss‚o, se reunirŽ amanh‚ para definir a cria‰‚o de uma
Comiss‚o Especial de Inqu•rito. Finalizou agradecendo a presen‰a dos servidores
municipais. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God˜) comentou
Requerimento da Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso sobre que s‚o os novos
SecretŽrios Municipais, parabenizou o Vereador Vilmar da Silva pelo empenho da
Caravana do Cinema Brasileiro, o conv…nio com a APAE, as Emendas apresentadas ao
projeto n.€ 07/2010, e sobre os Deputados que est‚o fazendo benfeitorias para Bananal.
Com a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado parabenizou a Presid…ncia da Casa
pela iniciativa do projeto em favor dos idosos e deficientes f’sicos, os Vereadores †lvaro e
Vilmar pelas Emendas ao projeto 07/2010 e falou de necessidade de cal‰amentos de vias
pˆblicas e constru‰Šes de novas casas populares. Com a palavra o Vereador Robson do
Amaral Rodrigues tamb•m teceu comentŽrios sobre o cart‚o alimenta‰‚o dizendo que
tratava-se de uma promessa de campanha do dobrar o valor do cart‚o, parabenizou a
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade pela Mo‰‚o de Aplausos ao Cabo PM
Antonio Carlos de Oliveira (Cal) e fez leitura de um of’cio recebido de um Deputado para
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emendas na LDO estadual em favor de Bananal. O Vereador salientou as vŽrias obras do
“PAC” que est‚o em andamento na regi‚o, de outras que vir‚o em breve como o “Trem
Bala” e da falta de profissionais qualificados e de cursos de qualifica‰‚o em Bananal. O
Orador comentou tamb•m sobre obra a ser feita em Itabora’, projeto petroqu’mico que
darŽ nada menos de dez (10) mil empregos e que a firma Engevix, para a qual trabalha
atualmente • uma das ganhadoras da licita‰‚o e finalizou incentivando os servidores
municipais a procurarem a C„mara Municipal quando tiverem dˆvidas sobre algum
projeto, de interesse da classe a ser deliberado. Com a palavra o Vereador Vilmar da
Silva disse que seria desnecessŽrio repetir tudo o que se disse sobre o cart‚o
alimenta‰‚o, muito embora a promessa de campanha era de que seu valor seria dobrado,
fato que • de compet…ncia privativa do Chefe do Executivo, parabenizou a Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade pela iniciativa do projeto de lei n.€ 08/2010, jŽ
aprovado,e comentou sobre processo de licita‰‚o sobre a Estrada do Cemit•rio do Distrito
de Rancho Grande e do cal‰amento no “Morro do Jal•m”. O vereador alertou os demais
vereadores sobre os Deputados que realmente se preocupam com Bananal, declinando o
nome do Deputado Berzoini que conseguiu uma verba de cento e cinqŒenta mil reais (R$
150.000,00) para Bananal e que administra‰‚o municipal n‚o aproveitou, outra de 2009,
para aquisi‰‚o de uma trator que estŽ para ser liberada e em 2010, cento e vinte mil reais
(R$ 120.000,00) para obras no Distrito de Rancho Grande. O orador parabenizou a
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade pela Mo‰‚o do Cabo “Cal”, dizendo que
tudo teve in’cio com uma passeata de sua iniciativa em parceria com o Cabo “Cal”.
Finalizou dizendo que o cart‚o alimenta‰‚o deveria ter uma data certa para pagamento.
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 ordinŽria dia 10 (dez) de junho,
quinta feira, em horŽrio regimental. E, para constar, eu, Vereador †lvaro Luiz Nogueira
Ramos, 1.€ SecretŽrio , mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŽ assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 20 de maio de 2010.
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