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

2.• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N.ƒ 19/2010
ATA DA 18.• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2010
Aos dezoito dias do m…s de novembro de dois mil e dez (18/11/2010), 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 oitava Sess‡o
Ordinˆria desta Segunda Sess‡o Legislativa, Cent†sima D†cima 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 (God‡), Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza), Lˆcia Helena Nader Gon‰alves,
Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. Ausentes as Vereadoras Eliane Nogueira
do Prado e Šrika Tereza Coitinho Affonso. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada sem
restri‰‹es. ApŒs a chamada, havendo nˆmero 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):- VEREADORA L‰CIA HELENA NADER GONŠALVES: Requerimento n.€ 158/10=
solicita da SABESP, realiza‰‚o de servi‰os na Av. CŽsar Augusto Gon‰alves e nas ruas
Octaviano Vani e Antonio Gerv•sio do Nascimento; Requerimento n.€ 159/10= solicita da
Presidente da C„mara, para que d… o nome de “Sal‚o Edmundo Rodrigues Fidalgo
Souza”, ao sal‚o que especifica; Requerimento n.€ 160/10= solicita do Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, a convoca‰‚o do Secret•rio Municipal de Saˆde, conforme art. 223 do
Reg. Interno; Mo‰‚o n.€ 120/10= de aplausos, aos Membros do Conselho Tutelar de
Bananal; Mo‰‚o n.€ 121/10= de pesar, pelo falecimento do Sr. Idelfonso Jorge Coelho;
Mo‰‚o n.€ 122/10= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Cabral;VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 161/10= solicita do Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, informa‰‹es quanto ao funcionamento da sub-prefeitura em R.
Grande; Requerimento n.€ 162/10= solicita do Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
informa‰‹es quanto a constru‰‚o da capela mortu•ria em R. Grande; Requerimento n.€
163/10= solicita do Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a quantidade de imŒveis registrados
no setor de cadastro da PMB; Mo‰‚o n.€ 119/10= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Marcelino
Salvador Moreira (Mestre Marcel‚o); - VEREADORA HERC‹LIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Requerimento n.€ 164/10= solicita do Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
informa‰‹es sobre a reforma da Pra‰a Dona Domiciana; Indica‰‚o n.€ 185/10= solicita do
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, recupera‰‚o do capeamento asf•ltico da Av. CŽsar
Augusto Gon‰alves, na Cer„mica; Indica‰‚o n.€ 186/10 = Solicita do Excelent’ssimo
Senhor Prefeito Municipal, limpeza e capina da Rua Consuelo Almeida Bruno; Indica‰‚o
n.€ 186/10 = solicita do Excelent’ssimo Senhor Prefeito Municipal, elabora‰‚o de projeto e
busca de recursos visando ƒ substitui‰‚o da ponte de madeira do bairro Laranjeiras por
uma de alvenaria; Indica‰‚o n.€ 188/10= solicita do Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
limpeza e recupera‰‚o de cal‰amento da Rua Ayres de Araˆjo Azevedo, no bairro
Recanto Feliz. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar
da Silva e Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves. Quando da vota‰‚o dos
requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. Quando da
discuss‚o das mo‰‹es apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o,
solicitou e fez uso da palavra o Vereador Vilmar da Silva. Quando da vota‰‚o das mo‰‹es
apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em seguida foi franqueada a
palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e fizeram uso dela: Vereador
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Vilmar da Silva que mais uma vez criticou a falta de respostas do Chefe do Executivo ƒs
suas proposituras, fazendo refer…ncia ao trator adquirido pela Prefeitura e ao pedido de
informa‰‹es sobre a previs‚o da safra da agricultura em Bananal, dizendo ainda que a
Casa da Agricultura sequer tem sementes para distribuir e que esta trabalha de parceria
com a Prefeitura Municipal. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves
parabenizou a Presidenta da Casa Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, pela
aquisi‰‚o dos painŽis sobre a Revolu‰‚o de 1932 e o Correio Militar MMDC. A oradora
falou sobre a reuni‚o de dever• haver com o Secret•rio de Saˆde, para presta‰‚o de
contas e esclarecimentos ƒ comunidade, dizendo que esta j• n‚o acredita mais em nada,
nem no vereador (a). Continuando sua fala a Vereadora que seus questionamentos s‚o
procurando uma solu‰‚o, mas atŽ agora n‚o conseguiu seu intento, pois quest‹es
pol’ticas e “picuinhas” que deveriam ser esquecidas, n‚o o s‚o. A Vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves comentou reuni‚o havida com Diretores da Sabesp quando foi
abordado o problema do “mau cheiro” da Esta‰‚o de Tratamento, e que j• est• se
tornando insuport•vel. 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.€
018/2010, QUE: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR
PROTOCOLO DE INTEN“”ES E TERMOS ADITIVOS COM OS MUNIC•PIOS DE
RESENDE, BARRA MANSA, ITATIAIA, PORTO REAL, QUATIS, BOCAINA DE MINAS,
ITAMONTE, ITANHAND–, PASSA QUATRO, PASSA VINTE, ARAPE•, AREIAS,
QUELUZ E S—O JOSŠ DO BARREIRO, OBJETIVANDO A CONSTITUI“—O DO
CONS˜RCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT†VEL –
CERCANIAS. Posto em discuss‚o usou da palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves fez sua declara‰‚o de voto favor•vel ƒ aprova‰‚o do projeto, dizendo que a
Prefeitura precisa fazer conv…nios com outros munic’pios, pois com isso passa a ter mais
parcerias. Posto em vota‰‚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 Antonio Carlos Ramos
da Silva (God‡) que falou da necessidade de uma reuni‚o com o Secret•rio de Saˆde,
comentando tambŽm a reuni‚o havida com os Diretores do DER/SP, onde foi citada
empresa Galv‚o e os servi‰os por ela realizados, bem como as “notas” dadas pelo diretor
aos servi‰os da empreiteira. O Vereador comentou tambŽm a reuni‚o com diretores da
Sabesp, muito proveitosa em sua opini‚o, onde tambŽm se ficou sabendo que quando a
Sabesp faz o “buraco”, ela cobre o mesmo. Com rela‰‚o a reuni‚o com a Contadora da
C„mara, disse ter sido tambŽm muito proveitosa, e sugeriu uma reuni‚o com os
respons•veis, em Bananal, pelo IBGE, a respeito do ˆltimo censo. Com a palavra o
Vereador Vilmar da Silva falou tambŽm da import„ncia da reuni‚o com a Secretaria da
Saˆde, pois na Unidade Mista de Saˆde falta de tudo e que tem de haver uma raz‚o para
isso. O orador comentou a reuni‚o com o engenheiro Silas, do DER/SP, que lhe
perguntou sobre a ro‰agem das margens da SPs, falando ainda, com rela‰‚o reuni‚o
agendada com o Diretor da Elektro, Engenheiro Milton, atŽ agora n‚o definida. Sobre o
IBGE falou de uma reuni‚o na prŒxima ter‰a feira, e que o resultado do censo n‚o foi
surpresa, pois a popula‰‚o n‚o aumentou e tambŽm n‚o diminuiu, dizendo que em 2007,
tendo por causa os madeireiros que vieram para Bananal, o Munic’pio atingiu seu pico
populacional. O Vereador Vilmar da Silva finalizou dizendo que: estamos “garimpando” e
n‚o vamos perder nossa arrecada‰‚o e que a Prefeitura fez a parte dela, sendo que
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amanh‚, ƒs l6h00m, termina o trabalho “censo”. Com a palavra o Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que em 2007 questionou o resultado do “censo” em Bananal, pois
como leiturista da Elektro, sabia que esta contava com dois mil e setecentos (2.700)
consumidores sŒ no per’metro urbano, fora a zona rural, sendo de mŽdia de tr…s (3) a
quatro (4) pessoas por fam’lia, e que em percentuais v•rias pessoas n‚o foram
“atendidas”. N‚o quero dizer que desta vez erraram, mas acho que crescemos um pouco,
disse o Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Com rela‰‚o aos problemas da “saˆde”
disse haver conversado com o Chefe do Executivo e este que disse que est• procurando
regularizar a situa‰‚o. Com a palavra o Vereador †lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou
sobre a inaugura‰‚o do Instituto de Desenvolvimento Laura Sciotta, a ser realizado no
prŒximo dia 24 de novembro ƒs 18h00m, no Solar Aguiar Valim, fazendo a leitura do
tŒpico do convite. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves elogiou a
iniciativa da homenagem ƒ Dona “Laurinha”. A Vereadora falou da reuni‚o com a
Secretaria Municipal da Saˆde, dia 24 dizendo que gostaria da presen‰a de todos os
Vereadores (as), onde se discutir• o Plano de Carreira do MagistŽrio e sua estrutura para
2011. A vereadora comentou os problemas atŽ mesmo de viol…ncia dentro das escolas,
onde ao invŽs de chamarem os pais do aluno, chamam o Conselho Tutelar. Precisamos
discutir o que Ž bom para o Munic’pio e a “Educa‰‚o” tem dinheiro e Ž de gra‰a, sŒ
precisa de transpar…ncia, disse a Vereadora. Disse, finalizando que anteciparia a reuni‚o
do dia 24 para as 14h00m, para que todos pudessem prestigiar a inaugura‰‚o do Instituto
de Desenvolvimento Laura Sciotta. Sobre o IBGE, a Vereadora Lˆcia Helena Nader
Gon‰alves questionou o fato de o munic’pio ter 7.800 (sete mil e oitocentos) eleitores e
n‚o ter 10.000 (dez mil) habitantes. Referindo-se ƒ reuni‚o com a Secretaria de Saˆde do
Munic’pio a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves falta de pagamentos, desde o ano
passado, aos laboratŒrios que prestam servi‰os para a citada Secretaria, comentando
ainda sobre as “Atas” das Audi…ncias Pˆblicas realizadas, cujas cŒpias n‚o lhe foram
enviadas, apesar de requeridas, falando tambŽm sobre a reuni‚o com Diretores do
DER/SP, da licita‰‚o com a SO Pontes, dizendo ter recebido e-mail sobre a SP 64. A
oradora comentou tambŽm sobre a Elektro e falou da falta que o Dr. Eduardo Zornoff est•
fazendo. Finalizou falando do •rduo trabalho dos Membros do Conselho Tutelar a quem
homenageou com uma Mo‰‚o de Aplausos, e que Ž necess•rio melhorar o trabalho com
uma capacita‰‚o adequada aos problemas dos adolescentes, do “bullying”, do
preconceito, e da necessidade de se contratar pelo menos mais uma psicŒloga, pois esta
atende a dois mil (2.000) alunos. 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 02 (dois) de dezembro, 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, 18 de novembro 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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