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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 17/2010
ATA DA 16.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2010
Aos vinte e um dias do m…s de outubro de dois mil e dez (21/10/2010), 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 Sexta Sess‡o
Ordinˆria desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima Quarta 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.
Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADOR ANT‰NIO
CARLOS RAMOS DA SILVA (GOD‰): Requerimento n.€ 134/10= solicita do Tribunal de
JustiŠa do Est. de SP, DEPRE2.2 – Serv. Controle PrecatŒrios das Faz. e Aut. Municipais,
informaŠ‹es em relaŠ‚o ao pagamento de precatŒrios; MoŠ‚o n.€ 111/10= de aplausos,
ao “Garotos F. Clube”; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 135/10=
solicita da TELEF‘NICA, informaŠ‹es sobre as linhas telef‡nicas da PMB em dŽbitos;
Requerimento n.€ 136/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‹es sobre
Emenda do Dep. Ricardo Berzoini. “Por qual motivo as obras em R. Grande ainda n‚o
comeŠaram?”; Requerimento n.€ 137/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŠ‹es sobre Emenda do Dep. Ricardo Berzoini. “Por qual motivo o trator agr’cola
n‚o est“ em nosso munic’pio?”; Requerimento n.€ 138/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, relaŠ‚o de funcion“rios da PMB em cargos de comiss‚o / confianŠa; MoŠ‚o n.€
112/10= de aplausos, a comunidade de Rancho Grande; IndicaŠ‚o n.€ 167/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instalaŠ‚o de quebra-molas na rua Geraldo Fernandes;
IndicaŠ‚o n.€ 168/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de limpeza no
cemitŽrio de Rancho Grande; VEREADORA HERCŠLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Requerimento n.€ 139/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relaŠ‚o
nominal dos servidores, no „mbito de toda a administraŠ‚o municipal, que ocupam cargos
de comiss‚o / confianŠa; Requerimento n.€ 140/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŠ‹es sobre os programas que foram desenvolvidos para melhoria das
estradas rurais nos anos de 2009 e 2010; Requerimento n.€ 141/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informaŠ‹es quanto a exist…ncia de cargos vagos na Secretaria de
Sa‰de; IndicaŠ‚o n.€ 173/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaŠ‚o de uma
ouvidoria municipal na “rea da sa‰de; IndicaŠ‚o n.€ 174/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realizaŠ‚o de obras na estrada que liga o bairro das Formigas ao Cantagalo,
no
trecho
onde
em
Žpocas
chuvosas
acumula
“gua
e
lama”;
IndicaŠ‚o n.€ 175/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de obras para
melhorar as condiŠ‹es de acessibilidade de escadarias existentes no Morro da Caixa
D’“gua; IndicaŠ‚o n.€ 176/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de
obras para regularizaŠ‚o do calŠamento da Rua Ernani GraŠa, esburacado em v“rios
trechos; PROJETO DE LEI N.€ 017/2010= D“ a denominaŠ‚o de ‘Travessa Francisco
Cassiano Rodrigues’ a logradouro que faz passagem da rua JosŽ Roque Polidoro para a
rua Carlos Francisco Corr…a. VEREADORA L‹CIA HELENA NADER GONŒALVES:
Requerimento n.€ 142/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes
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em relaŠ‚o a Rua Antonio Gavi‚o; Requerimento n.€ 143/10= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informaŠ‹es em relaŠ‚o ao transporte escolar municipal de alunos que
residem
no
Estado
do
RJ;
Requerimento n.€ 144/10= solicita da Vereadora Herc’lia de Jesus Ramos de Andrade,
DD. Presidente da C„mara Municipal, reuni‚o com a contadora “Neuza” para
esclarecimentos em relaŠ‚o ao orŠamento 2011 da CMB; Requerimento n.€ 145/10=
solicita do DR-06 (TaubatŽ), reuni‚o para explicaŠ‹es da SP-64, SP-247 e SP-68; MoŠ‚o
n.€ 113/10= de congratulaŠ‹es, ao Ilmo. Sr. Presidente Antonio Ferreira J‰nior e seus
Diretores; MoŠ‚o n.€ 114/10= de pesar, pelo falecimento do Sra. NicŽia de Morais;
IndicaŠ‚o n.€ 163/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, contrataŠ‚o de
profissionais espec’ficos para as escolas municipais; IndicaŠ‚o n.€ 164/10= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhorias urgentes na Estrada dos Campinhos e Bela Vista;
IndicaŠ‚o n.€ 165/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, construŠ‚o de praŠa entre
a Av. †lvaro M. Ramos e o inicio da Estrada do Turvo, e calŠamento na Estrada do Turvo;
IndicaŠ‚o n.€ 166/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de limpeza na rua
MoisŽs Gomes de Oliveira; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento
n.€ 146/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ‹es em relaŠ‚o a
funcion“rios da PMB (50% bolsa - faculdade); Requerimento n.€ 147/10= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, relaŠ‚o de funcion“rios da PMB, em cargos de comiss‚o /
confianŠa; Requerimento n.€ 148/10= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual, Donizete
Braga, informaŠ‹es em relaŠ‚o ao Projeto de Lei n.€ 395/2005; MoŠ‚o n.€ 115/10= de
pesar, pelo falecimento do Sra. NicŽia de Morais; IndicaŠ‚o n.€ 169/10= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, implantaŠ‚o de oficinas de produŠ‚o, atravŽs do serviŠo social,
visando oferecer cursos que possibilitem geraŠ‚o de renda a populaŠ‚o de 3.– idade;
IndicaŠ‚o n.€ 170/10= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a colocaŠ‚o de containers
para coleta de lixo ‰til em todas as escolas e creches municipais; IndicaŠ‚o n.€ 171/10=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de estudos para instalaŠ‚o de
detectores de chamadas telef‡nicas nas estabelecimentos de ensino do munic’pio;
IndicaŠ‚o n.€ 172/10= sugere ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implementaŠ‚o de
campanha de doaŠ‚o de medicamentos; 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 ˆrika Tereza
Coitinho Affonso, Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves e Vereador Vilmar da Silva.
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‡), Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves e Vereador Vilmar da
Silva. 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: Vereador Vilmar da Silva que solicitou ƒ Presid…ncia da
Casa a transmiss‚o de um v’deo da TV Vanguarda, sobre processo a que responde a
Municipalidade sobre supostas irregularidades com gastos com a “merenda escolar”. O
orador disse que a populaŠ‚o de necessidade de ter acesso ƒs informaŠ‹es e que o
Vereador Ž cobrado pela comunidade. O Vereador falou da import„ncia de apuraŠ‚o dos
fatos e que cada um os culpados paguem pelo que devem. Disse ainda o Vereador Vilmar
da Silva que a C„mara pagou as custas para cŒpias do processo, e que no momento o
processo encontra-se na cidade de Queluz, onde o Juiz local tem um grande n‰mero de
processos para julgar, mas tudo faz parte do procedimento. Ainda com relaŠ‚o ao
processo o Vereador Vilmar da Silva disse que os fatos s‚o reais, assim como as notas
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fiscais que aparecem no v’deo, e que a administraŠ‚o municipal precisa ter controle de
gastos, tanto interno quanto externo, e quando n‚o se sabe o que fazer, peŠa ajuda a
quem sabe. Com a palavra a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso disse que
concorda em parte com a opini‚o do Vereador Vilmar da Silva quanto ao candidato a
cargo eletivo ter conhecimento, pois em sua opini‚o o mais importante Ž ter car“ter e agir
com “retid‚o” e que a C„mara Municipal n‚o pode fechar os olhos, por que j“ est‚o
fazendo piadas dizendo que o “prŽ-sal” vem para Bananal e que apŒs recebermos as
cŒpias do processo, Ž preciso analisar e se for caso instaurar uma Comiss‚o Especial de
InquŽrito (CEI). Na seq•…ncia a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso comentou suas
proposituras apresentadas na sess‚o e fez a leitura de uma matŽria sobre viol…ncias nos
estabelecimentos de ensino, onde existem ameaŠas por telefones, motivo pelo qual as
escolas deveriam ter identificadores de chamadas em seus aparelhos de telefonia. Com a
palavra a Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves comentou requerimento da
Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso a respeito de verba do Deputado Donizeti Braga
(PT) para Bananal, agradeceu a Presid…ncia da Casa pela cess‚o das depend…ncias da
C„mara para recepŠ‚o ao Deputado Federal Junji Abe, que veio agradecer sua votaŠ‚o
em Bananal, colocando-se ƒ disposiŠ‚o da comunidade. A Vereadora comunicou a todos
a realizaŠ‚o de uma “Audi…ncia P‰blica” no Plen“rio da C„mara Municipal de Bananal, no
prŒximo dia 27 de outubro (quarta feira), de uma “Audi…ncia P‰blica do Turismo” tendo
como palestrante o Sr. Hamilton NŽri, Presidente da ADHBRASIL, que falar“ sobre o
tema: “ImplantaŠ‚o da Rota HistŒrica do CafŽ no Vale do Para’ba”, com foco no roteiro
Bananal x ValenŠa (Parceria CVC). Com relaŠ‚o aos telefones da administraŠ‚o
municipal a vereadora L‰cia disse que fez um requerimento solicitando os valores devidos
em 2008 e 2009, para analisar se houve ou n‚o problemas com a administraŠ‚o anterior,
dizendo ainda que n‚o assistiu ƒ reportagem da TV Vanguarda e que os vereadores s‚o
muito questionados e que falta-lhes assessoria. Com relaŠ‚o ao processo j“ referido disse
que enquanto o mesmo n‚o for julgado n‚o h“ culpados, mas que os vereadores t…m de
acompanhar o procedimento. Continuando sua fala a Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves comentou sobre a Estrada JosŽ Porf’rio (do sert‚o) que est“ em vista de ser
melhorada o que vai ser bom para o desenvolvimento da regi‚o. A vereadora disse ainda
que gostaria de ser autorizada a fazer uma reuni‚o com a Secretaria Municipal da Sa‰de
sobre os exerc’cios de 2010 e o que se pretende para 2011, esclarecimentos e tudo o
mais relacionado com a “sa‰de”. Em aparte o Vereador Vilmar da Silva disse que a
“sa‰de” em Bananal tem v“rios problemas, principalmente no que se refere ƒ quest‚o de
exames mŽdicos. Em continuaŠ‚o ƒ sua fala o vereador comentou suas indicaŠ‹es ao
Chefe do Executivo, apresentadas na sess‚o. Em aparte a Vereadora ˆrika Tereza
Coitinho Affonso sugeriu que a Prefeitura contratasse psicŒlogos. A Vereadora Eliane
Nogueira do Prado tambŽm aparteou o orador comentando problemas de discriminaŠ‚o
nas escolas. Com a palavra o Vereador Robson do Amaral Rodrigues questionou o
Vereador Vilmar da Silva lhe perguntando como havia conseguido cŒpia do v’deo exibido
pela TV Vanguarda, e se esta havia autorizado a extraŠ‚o de cŒpias, ao que lhe foi
respondido que foi atravŽs da Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso, e que a citada TV
fez duas ediŠ‹es do programa. Com relaŠ‚o ao processo da merenda escolar disse o
vereador que o Chefe do Executivo de outras pessoas est‚o sendo investigadas sobre
suspeita de fraude na compra, e que antes de qualquer julgamento n‚o se pode acusar e
nem falar de ninguŽm, haja vista que o MinistŽrio P‰blico “perdeu” em primeira Inst„ncia,
pois nada for provado ter“ o direito de resposta. O vereador Robson disse ainda que na
prŒxima sess‚o far“ propositura com relaŠ‚o ao “Esporte Social” que beneficiar“ mais de
cem (100) crianŠas e que tambŽm cobrar“ soluŠ‚o para o problema da Rua Antonio
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Gavi‚o embora sabendo das dificuldades da Prefeitura. Continuando sua fala disse que
conseguiu junto ƒ Empresa Engevix a doaŠ‚o de computadores para a municipalidade, de
prefer…ncia para as comunidades da Serra da Bocaina, e outras da “rea rural. O Vereador
Robson do Amaral Rodrigues disse que tambŽm est“ tentando junto ƒ Empresa Viga a
doaŠ‚o de dez (10) viol‹es, para as mesmas comunidades. Disse ainda o Vereador que
vai lutar para a construŠ‚o de um posto de sa‰de e de uma quadra de esportes no Bairro
da Cer„mica e na Serra da Bocaina, como tambŽm vai pedir melhorais para os pontos de
t“xis em Bananal. 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.€ 017, DE
07/10/2010, DE AUTORIA DA NOBRE VEREADORA HERCILIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE, QUE: D† A DENOMINA—˜O DE “TRAVESSA FRANCISCO CASIANDO
RODRIGUES” A LOGRADOURO QUE ESPECIFICA. Com a palavra p Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‡) parabenizou a iniciativa da Vereadora Hercilia, dizendo ser
justa a homenagem, pois os “Cassianos” foram os primeiros moradores daquela
comunidade. 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: Vereadora L‰cia Helena Nader
GonŠalves que comentou suas indicaŠ‹es apresentadas na sess‚o e falou da distribuiŠ‚o
de um caderno sobre o “Circuito do Vale HistŒrico” aos vereadores (as). Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva comentou suas indicaŠ‹es ao Chefe do Executivo, comentando
solenidade havida na cidade de S‚o JosŽ dos Campos com a presenŠa do Presidente
Luiz In“cio “Lula” da Silva, elogiando o carisma do presidente, assim como v“rios
programas por ele implantados como o “crŽdito estudantil” sem fiador, entre outros,
mostrando sua preocupaŠ‚o com os jovens. O Vereador falou tambŽm o “PoŠo Tupi” no
prŽ-sal da Bacia de Santos. A perfuraŠ‚o confirma o potencial de petrŒleo leve e g“s
natural recuper“vel daquela jazida, estimado entre 5 e 8 bilh‹es de barris de Œleo. O
orador finalizou sua fala falando do respeito que tem para com todos os partidos, e pediu
votos para a candidata Vilma do PT, como forma de continuidade do governo “Lula”. Com
a palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou a Vereadora Hercilia de
Jesus Ramos de Andrade pela iniciativa do projeto que denominou a “Travessa Francisco
Cassiano Rodrigues” e pelos benef’cios que com isso a comunidade poder“ conseguir
junto aos Œrg‚os p‰blicos, tais como “gua, luz, etc. O orador dirigiu-se ao Vereador Vilmar
da Silva dizendo que logo apŒs limpeza do “CemitŽrio do Alto”, ser“ realizada a limpeza
do CemitŽrio do Distrito de Rancho Grande, O Vereador †lvaro finalizou sua fala
parabenizando a Presidente da Casa pela obra de reforma no prŽdio da C„mara,
destacando o “piso” da “rea externa, junto ƒ sala da Junta Militar. 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 04 (quatro) de novembro, 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, 21 de outubro de 2010.
Presidente: ________________________________________
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade
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1.€ Secret“rio:_____________________________________
Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos

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