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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 16/2010
ATA DA 16.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2010
Aos sete dias do m…s de setembro de dois mil e dez (07/10/2010), 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 D†cima Quinta Sess‡o Ordinˆria
desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima Terceira 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 (God‡), Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza), Eliane Nogueira do Prado, ˆrika
Tereza Coitinho Affonso, L‰cia Helena Nader GonŠalves, Robson do Amaral Rodrigues e
Vilmar da Silva. .A ATA da sess‚o anterior foi aprovada sem restriŠ‹es. ApŒs a chamada,
havendo n‰mero regimental, a Senhora Presidente, em nome de Deus declarou aberta a
sess‚o. Na seq•…ncia procedeu-se a leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE,
do qual constaram: I - Recebido do Senhor Prefeito Municipal: Nada a constar. PROJETO
DE LEI N.€ 015, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010, QUE: AUTORIZA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BANANAL A RECEBER MEDIANTE CONTRATO ESPEC•FICO,
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE PREVEN•‘O E CONTROLE
DA POLUI•‘O – FECOP.
Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as):
VEREADORA L’CIA HELENA NADER GON•ALVES: Requerimento n.€ 122/10= solicita
do Ilmo. Sr. Sebasti‚o Cl“udio Guimar‚es, DD. Sec. Mun. de EducaŠ‚o, agendamento de
reuni‚o com o Conselho do FUNDEB; Requerimento n.€ 123/10= solicita da Ilma. Sra.
Maria Cristina P. de Morais, DD. Sec. Mun. de Assist…ncia Social, cŒpia do Plano Mun. de
Assist…ncia Social do ano de 2010 e 2011; - VEREADORA ˆRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 124/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŠ‹es em relaŠ‚o a novas construŠ‹es do CDHU; Requerimento n.€ 125/10= reitera
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitaŠ‚o pretŽrita (Requerimento 073/10), que solicita
informaŠ‹es a respeito de recursos no valor de R$150.000,00; Requerimento n.€ 126/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, respostas urgentes em relaŠ‚o aos
Requerimentos 142 e 143/2009; MoŠ‚o n.€ 109/10= de aplausos, aos senhores: Leandro
(Cachopa) e Diego; MoŠ‚o n.€ 110/10= de apelo, ao Ilmo. Sr. Sebasti‚o Cl“udio
Guimar‚es, DD. Sec. Mun. de EducaŠ‚o; IndicaŠ‚o n.€ 156/10= reitera do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, IndicaŠ‚o pretŽrita n.€ 011/2009, que solicita implantaŠ‚o de creche no
Bairro da Vila B. Jardim; IndicaŠ‚o n.€ 157/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŠos de limpeza em bueiro na rua Carlindo de Oliveira, na Vila B. Jardim; VEREADOR
ANT”NIO CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD”): Requerimento n.€ 127/10= solicita da
Ilma. Sra. Juliana P. Barbosa Katayama, DD. Eng. da SABESP, solicitando agendamento
de reuni‚o no prŽdio da C„mara Mun. de Bananal; Requerimento n.€ 128/10= solicita da
ELEKTRO, agendamento de reuni‚o no prŽdio da C„mara Municipal de Bananal; MoŠ‚o
n.€ 107/10= de aplausos, aos Policiais Militares: SD PM Rodrigo Nogueira da Silva, SP
PM JosŽ Antonio da Silva, SD PM Princy Teobaldo Justino e CB PM SŽrgio Pace da
Silva; MoŠ‚o n.€ 108/10= de aplausos, aos funcion“rios da Defesa Civil de Bananal;
VEREADOR CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ (CAZUZA): Requerimento n.€
129/10= solicita do Exmo. Sr. Mozart Russomanno, DD. Dep. Estadual, doaŠ‚o de uma
ambul„ncia e uma “van” para o munic—pio de Bananal; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA
DO PRADO (BICUDA): Requerimento n.€ 130/10= solicita da SABESP, instalaŠ‚o de
redes de “gua e esgoto no Bairro Recanto Verde; IndicaŠ‚o n.€ 152/10= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, caminh‚o basculante de escŒria para o “viradouro” da Rua Boa
EsperanŠa na Palha; IndicaŠ‚o n.€ 153/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
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serviŠos diversos nas ruas da cidade e poda de “rvores no calŠad‚o da Cer„mica;
IndicaŠ‚o n.€ 154/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conservaŠ‚o da grama da
PraŠa Rubi‚o J‰nior; IndicaŠ‚o n.€ 155/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŠos de pintura e limpeza na quadra da Palha; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT):
Requerimento n.€ 131/10= solicita da Exma. Sra. Vereadora Herc—lia de Jesus Ramos de
Andrade, DD. Presidente da C„mara Mun. de Bananal, cŒpia do processo n.€ 0680/2010
(irregularidades na educaŠ‚o no valor de mais de R$700.000,00); Requerimento n.€
132/10= solicita do D.E.R. / SP, instalaŠ‚o de dois quebra-molas no Distrito de R. Grande
em per—metro urbano; Requerimento n.€ 133/10= solicita da TELEF”NICA, mudanŠa da
“Central Bananal” para “Central R. Grande” de orelh‚o localizado na SP-68;
VEREADORA HERC•LIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: MoŠ‚o n.€ 106/10= de
congratulaŠ‹es, aos servidores da Ag. dos Correios de Bananal; IndicaŠ‚o n.€ 158/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŠ‚o de iluminaŠ‚o e pintura da ponte
Leopoldo de Souza Breve, na Cer„mica; IndicaŠ‚o n.€ 159/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, calŠamento de trecho ao final da Av. CŽsar Augusto GonŠalves, onde
existe uma vila de casas; IndicaŠ‚o n.€ 160/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
recuperaŠ‚o do calŠamento da Av. CŽsar Augusto GonŠalves, na Cer„mica; IndicaŠ‚o n.€
161/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŠ‚o do calŠamento asf“ltico em
trecho da Av. Jo‚o de GodŒi Macedo, prŒximo a “Madeirit”; IndicaŠ‚o n.€ 162/10= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recuperaŠ‚o de iluminaŠ‚o da “rea de lazer Ivani
Barbosa, na Av. Bar‚o de Joatinga. Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados e sujeitos a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da
palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡), Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves, Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso, Vereador Vilmar da Silva e
Vereadora Eliane Nogueira do Prado. Quando da votaŠ‚o dos requerimentos
apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. Quando da discuss‚o das
moŠ‹es apresentadas e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram
uso da palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) e Vereadora ˆrika
Tereza Coitinho Affonso. Quando da votaŠ‚o das moŠ‹es apresentadas, foram estas
aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves que comentou os requerimentos do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God‡) com relaŠ‚o ƒ Sabesp e a Elektro. A Vereadora criticou ainda respostas do Chefe
do Executivo ƒs suas proposiŠ‹es, principalmente indicaŠ‹es a respeito da rampa do
EMEIEF Cel. Nogueira Cobra, cuja resposta foi de que iriam fazer vistoria para an“lise de
custos. A oradora criticou tambŽm falta de respostas a pedidos de prestaŠ‚o de contas,
com Festa do Bom Jesus, e pediu mais amparo aos serviŠos do Conselho Tutelar que
sequer tem uma infra-estrutura de apoio. A Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves
comentou pedido de cŒpias da Atas das Audi…ncias P‰blicas realizadas na C„mara
Municipal pela Prefeitura e pediu provid…ncias do setor de contabilidade do Poder
Executivo. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva comentou algumas proposituras dos
demais pares, falou dos problemas do Bairro Recanto Verde, que n‚o Ž urbano e Ž um
loteamento irregular. O Orador comentou tambŽm proposiŠ‹es dos colegas destacando, o
Plano Diretor (Ver. L‰cia) e de falta de melhorias no Bairro da Palha (Ver. Eliane) e do
Decreto Legislativo sobre os loteamentos irregulares. Referindo-se a um programa de
certa r“dio de Barra Mansa, do “Que–quŽ” , e seus “bla-bla-blas”, o Vereador Vilmar da
Silva comentou suas indicaŠ‹es ao Chefe do Executivo. Com a palavra a Vereadora
ˆrika Tereza Coitinho Affonso tambŽm reclamou da falta de respostas ƒs suas indicaŠ‹es
e requerimentos ao Chefe do Executivo, muitas delas de interesse do servidores p‰blicos
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da Prefeitura, falou das obrigaŠ‹es da administraŠ‚o municipal para com o ensino, a
educaŠ‚o, a sa‰de, os carentes, e as crianŠas, que t…m direito a uma creche, quando a
m‚e trabalha fora de casa. Com a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado
comentou suas proposiŠ‹es apresentadas na sess‚o. Quando da discuss‚o das moŠ‹es
apresentadas e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da
palavra: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡) e Vereadora ˆrika Tereza
Coitinho Affonso. Quando da votaŠ‚o das moŠ‹es apresentadas, foram estas aprovadas
por unanimidade. 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 constou: PROJETO DE LEI N.€ 015, DE 28 DE
SETEMBRO DE 2010, DE AUTORIA DO CHEFE DO EXECUTIVO, QUE: AUTORIZA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL A RECEBER MEDIANTE CONTRATO
ESPEC•FICO, RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DE PREVEN•‘O E
CONTROLE DA POLUI•‘O – FECOP. Posto em discuss‚o, usou da palavra o Vereador
Antonio Carlos Ramos da Silva (God‡), que pediu a aprovaŠ‚o do projeto, pois o mesmo
sŒ trar“ benef—cios ƒ comunidade. Com a palavra o Vereador Vilmar da Silva tambŽm
pediu a aprovaŠ‚o de projeto, que disse de grande interesse da comunidade, como a
aquisiŠ‚o de retro-escavadeira para o aterro sanit“rio do munic—pio, o que sŒ beneficiar“ a
comunidade. Com a palavra a Vereadora Eliane Nogueira do Prado tambŽm posicionou
favor“vel ƒ aprovaŠ‚o do projeto. Posto em votaŠ‚o foi o projeto aprovado por
unanimidade. N‚o havendo mais matŽria 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 Vilmar da Silva disse que nesta parte da sess‚o o vereador pode comentar o
que quiser, dizendo ainda que aguarda da Presid…ncia da Casa resposta ƒ proposiŠ‚o de
sua autoria. Em seguida o Vereador comentou a “EleiŠ‚o Geral” de 03 de outubro,
dizendo que tudo correu em paz e harmonia, parabenizando a todos, e , em especial aos
militantes do PT, vinte anos trabalhando, e segundo disse, Ž poss—vel trabalhar com
dignidade, falando tambŽm sobre os deputados eleitos e bem votados em Bananal. Com
a palavra a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade comentou suas proposiŠ‹es
ao Chefe do Executivo. Com a palavra a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso pediu a
interfer…ncia do jur—dico da Casa com relaŠ‚o ƒ falta de respostas do Poder Executivo,
fazendo. Em seguida leitura de um requerimento de sua autoria. Com a palavra a
Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves novamente falou sobre a falta de prestaŠ‚o de
contas da Festa de Bom Jesus e do Carnaval. Falou ainda sobre AŠ‚o P‰blica sobre
apresentaŠ‚o de contas e que a Presid…ncia da Casa tem que resolver os problemas e
que para isso deve marcar uma reuni‚o com os vereadores. A Vereadora falou ainda
sobre o “Outubro Rosa” e sobre o c„ncer de mama, projeto que tem a frente a Sra. L‰
Alckimin, com o apoio de diversos segmentos da sociedade paulista. Falou tambŽm sobre
o trabalho da 1.™ Dama do Munic—pio no apoio ao projeto. ˆ preciso cuidar das pessoas
com c„ncer, principalmente as carentes, disse a Vereadora L‰cia. Com a palavra o
Vereador Robson do Amaral Rodrigues, comentou o “Que-quŽ” e o “bla-bla-bla”, a que se
referiu o Vereador Vilmar da Silva. Disse ainda que n‚o “trabalhou” nas ‰ltimas eleiŠ‹es,
e o que pode pediu para o Dr. Davi, que teve mais de dois (02) mil votos em Bananal.
Parabenizou todos os que “trabalharam” nas eleiŠ‹es, e os seus partidos pol—ticos,
dizendo ainda que n‚o sabe o que fazer no segundo turno. Para a prŒxima sess‚o o
vereador disse que far“ um requerimento para resgatar um programa de esporte social,
onde crianŠas de v“rias idades participavam. Falou tambŽm sobre a necessidade de
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iluminaŠ‚o p‰blica na ponte da Boa Morte e urgente urbanizaŠ‚o das praŠas, melhorias
nos pontos de t“xis, com TV, se poss—vel. O Vereador Robson do Amaral Rodrigues
apesar das cr—ticas est“ satisfeito com o Prefeito que est“ realizando v“rias obras em
Bananal, destacando: calŠamento, na Rua da Creche, no Bairro da Palha, entre outras,
num total de mais de seis (06) milh‹es de investimentos em Bananal. Nada mais havendo
a tratar a Senhora Presidente encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o ordin“ria dia 21 (vinte e um) de outubro, quinta
feira, em hor“rio regimental. E, para constar, eu, Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos,
1.€ Secret“rio , mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser“ assinada pela Mesa
Diretora. Bananal, 07 de outubro de 2010.
Presidente: ________________________________________
Vereadora Herc—lia de Jesus Ramos de Andrade

1.€ Secret“rio:_____________________________________
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos

2.€ Secret“rio: ___________________________________________
Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza)
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