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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 02/2011
ATA DA 2• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2011
Aos dezessete dias do m…s de fevereiro de dois mil e onze (17/02/2011), 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 Segunda Sess†o
Ordin‡ria desta Terceira Sess†o Legislativa, Centˆsima vigˆsima Sess†o da 16.•
Legislatura, sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†).
Presentes os Vereadores (as): ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira
Cruz (Cazuza), Eliane Nogueira do Prado, ˆrika Tereza Coitinho Affonso, L‰cia Helena
Nader GonŠalves (2€ Secret‹rio), Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva (1€
Secret‹rio). Ausente a Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. A ATA da sess‚o
anterior foi aprovada sendo solicitado pelo vereador Vilmar da Silva que constasse nesta
ata a seguinte observaŠ‚o: que o Trator referido nas explicaŠŒes pessoais da ata anterior
foi adquirido, com recursos de emenda parlamentar apresentada pelo Deputado Federal
Ricardo Bersoini (PT), a seu pedido. Ap•s a chamada, havendo n‰mero regimental, o
Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta ƒ sess‚o. Na seqŽ…ncia procedeuse a leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do
Senhor Prefeito Municipal: PROJETO DE LEI N€ 003 DE 13 DE JANEIRO DE 2011
(Autoria do Poder Executivo) – Disp‰e sobre o sentido do trŠnsito de ve‹culos em
nossa Cidade e d‡ outras provid…ncias. II - Apresentados pelos (as) Senhores (as)
Vereadores (as): VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 017/11=
solicita da AssociaŠ‚o Bananalense de Radiodifus‚o Comunit‹ria a possibilidade da
transmiss‚o das sessŒes da C„mara Municipal; Requerimento n.€ 018/11= solicita da
SABESP, informaŠŒes quanto aos canos de esgoto estourados, deixando os dejetos a
c•u aberto, especialmente no bairro da Vila Bom Jardim; Requerimento n.€ 019/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠŒes quanto o motivo da falta de merenda
nas escolas municipais no rein•cio das aulas; Requerimento n.€ 020/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, informaŠŒes sobre o motivo da falta de merenda na Escola da
Bocaina e seu total abandono; Requerimento n.€ 021/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŠŒes sobre o real motivo de n‚o se fazer mais o transporte de alunos
do Estado do Rio de Janeiro e por que a comunidade dos “Forros” n‚o • atendida pela
transporte escolar de Bananal; Requerimento n.€ 022/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŠŒes sobre o conv…nio com a Policia Militar do Estado de SP, referente
a Base Comunit‹ria de SeguranŠa Distrital de Rancho Grande; Requerimento n.€ 023/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠŒes sobre limpeza urbana e manutenŠ‚o
de estradas rurais em Rancho Grande; Requerimento n.€ 024/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informaŠŒes sobre limpeza urbana e manutenŠ‚o de estradas rurais
em Bananal; MoŠ‚o n.€ 011/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Hirto GonŠalves
Pereira; MoŠ‚o n.€ 012/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Tiago Augusto Correa
Rodrigues; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES (ROBINHO):
Requerimento n.€ 025/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠŒes a respeito
do Programa Esporte Social; IndicaŠ‚o n.€ 014/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a viabilidade de um projeto de calŠamento na rua Manoel Ricardo da Fonseca,
no bairro “Chico Leme”; IndicaŠ‚o n.€ 015/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŠos de limpeza, pintura e reforma na Escola Miguel de Souza Leite, na Serra da
Bocaina; IndicaŠ‚o n.€ 016/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a criaŠ‚o de
cursos t•cnicos em nosso munic•pio; IndicaŠ‚o n.€ 017/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a criaŠ‚o de curso de carpinteiro amador e pedreiro; IndicaŠ‚o n.€ 018/11=
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solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a criaŠ‚o de cursos de corte e costura em nosso
munic•pio; IndicaŠ‚o n.€ 019/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de
manutenŠ‚o e troca dos caibros e telhado na garagem da prefeitura; IndicaŠ‚o n.€
020/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de tapa-buracos e limpeza geral
de capina nas ruas Antonio Gervasio do Nascimento e Adelino Vani, na Vila Bom Jardim;
VEREADORA ŒRIKA TEREZA C. AFFONSO: PROJETO DE LEI N€ 005 DE 03 DE
FEVEREIRO DE 2011 (Autoria da vereadora ERIKA TEREZA COITINHO AFFONSO) –
Institui no Šmbito do Munic‹pio de Bananal, Estado de S†o Paulo, o programa
“Vereador Mirim – Formando cidad†os politizados”; Requerimento n.€ 026/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia dos demonstrativos de aplicaŠ‚o de recursos para
sa‰de e educaŠ‚o do munic•pio nos anos de 2009 e 2010; Requerimento n.€ 027/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia de todos os processos de compras dos
anos de 2009 e 2010;IndicaŠ‚o n.€ 012/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
serviŠos de patrolamento na Estrada Rural Sta. Vit•ria; VEREADORA L•CIA HELENA
NADER GON•ALVES: Requerimento n.€ 028/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, relaŠ‚o de servidores p‰blicos municipais (serviŠos gerais – limpeza urbana),
discriminando a quantidade de f•rias e licenŠas-pr…mio vencidas; Requerimento n.€
029/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia dos recolhimentos do FGTS dos
servidores municipais; Requerimento n.€ 030/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŠŒes quanto a empresa respons‹vel pelo recolhimento do lixo hospitalar no
per•odo de 01/2009 ƒ 02/2011; Requerimento n.€ 031/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, c•pia do contrato entre a PMB e o respons‹vel pelo local do aterro sanit‹rio, e
ainda c•pia de autorizaŠ‚o dos •rg‚os competentes; Requerimento n.€ 032/11= solicita do
Sr. Jos• Roberto Schmidt, DD. Gerente da CETESB, resposta urgente em relaŠ‚o ao Of.
N.€ 008/11 (ref. descaso da SABESP em relaŠ‚o ao esgoto a c•u aberto na Vila Bom
Jardim); MoŠ‚o n.€ 007/11= de congratulaŠŒes, ao Exmo. Sr. Deputado Federal Junji Abe;
MoŠ‚o n.€ 008/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria In…s Coutinho do
Nascimento; MoŠ‚o n.€ 009/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Hirto GonŠalves
Pereira; MoŠ‚o n.€ 010/11= de pesar, pelo falecimento do Sr. Reinaldo Schmidt;
VEREADOR ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: MoŠ‚o n.€ 006/11= de
agradecimentos, a Sra. Maria L‰cia de Matos Oliveira, a Sra. Terezinha de Jesus Barbosa
e ao Sr. Jos• Luiz Nogueira; IndicaŠ‚o n.€ 013/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, serviŠos de limpeza no Distrito de Rancho Grande; Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: Vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves, vereadora ˆrika
Tereza Coitinho Affonso, vereador Vilmar da Silva e o vereador Robson do Amaral
Rodrigues. A vereadora L‰cia Helena Nader GonŠalves comentou, novamente, sobre os
vazamentos de esgotos que vem poluindo os afluentes do Rio Bananal, justificando o seu
requerimento e solicitando provid…ncias da SABESP. Relatou que recebeu informaŠŒes
de mun•cipes sobre o lixo hospitalar, que estaria sendo depositado nos fundos da
Unidade Mista de Sa‰de, em desacordo com as normas da vigil„ncia sanit‹ria. Diante
destas informaŠŒes esteve no Hospital e constatou o fato, solicitando que o lixo fosse
retirado sob pena de outras provid…ncias, o que foi atendido pelo Hospital. Diante do
ocorrido destaca a necessidade de informaŠŒes sobre a empresa que vem realizando a
coleta do lixo hospitalar, sendo esta a mat•ria de seu requerimento. A oradora tamb•m
comentou que recebeu informaŠŒes de que o FGTS dos servidores n‚o vem sendo
depositado desde agosto de 2009 e por esse motivo apresenta requerimento solicitando
tais comprovantes de recolhimento do FGTS, f•rias e licenŠa – pr…mio vencidas.
Aproveitou a oportunidade para relatar sobre a necessidade de instalaŠ‚o de um novo
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aterro sanit‹rio na cidade, uma vez que o atual se encontra saturado. Vereadora ˆrika
Tereza Coitinho Affonso reforŠou o teor de seus requerimentos, relatando que seus
pedidos visam certificar a legalidade e a transpar…ncia dos gastos p‰blicos, pedindo a
aprovaŠ‚o de seus pares. O vereador Vilmar da Silva comentou que a na Escola
Municipal do Distrito de Rancho Grande n‚o teve merenda no in•cio das aulas,
comprovando uma clara aus…ncia de planejamento da Secretaria de EducaŠ‚o. Destacou
que o mesmo ocorreu com a Escola Municipal da Serra da Bocaina, que al•m da falta de
merenda, estava suja, sem filtro, sem ‹gua pot‹vel, toda deteriorada, ou seja, sem tudo, e
que o recesso escolar n‚o foi utilizado para corrigir os problemas das escolas, reforŠando
mais uma vez, a aus…ncia de planejamento da Secretaria de EducaŠ‚o. Enfatizou com
veem…ncia a quest‚o do corte do transporte escolar das crianŠas que residem no estado
do Rio de Janeiro, que estudam na escola municipal do Distrito de Rancho Grande.
Trouxe aos anais desta casa informaŠŒes de que a escola do Distrito de Rancho Grande
esteve para fechar na d•cada de 90, devido o baixo n‰mero de alunos matriculados,
quando a comunidade de Getul„ndia/RJ passou a matricular seus alunos na presente
escola, fazendo com que seu funcionamento fosse mantido, n‚o sendo justo, assim, do
ponto de vista moral, o corte do transporte escolar desta comunidade. Ainda neste
diapas‚o, destacou e criticou a aus…ncia de atendimento (transporte escolar) das crianŠas
que residem na comunidade dos Forros no Distrito de Rancho Grande. Em seguida,
abordou a quest‚o da Base Policial Comunit‹ria situada no Distrito de Rancho Grande,
dizendo que o conv…nio n‚o foi renovado pela atual AdministraŠ‚o e que esta, dever‹
fiscalizar o cumprimento das cl‹usulas conveniadas, principalmente no que diz respeito a
manutenŠ‚o do policial junto a Base, um a vez que este vem sendo deslocado para v‹rias
dilig…ncias, fora do Distrito, comprometendo o objeto conveniado e a seguranŠa da
populaŠ‚o local. Fez breve coment‹rio sobre a necessidade de melhorias na Limpeza
Urbana dos bairros da cidade. Neste momento a Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso
pediu aparte, o que atendido, dizendo que o Senhor Zaga foi recontratado e assumiu a
Limpeza Urbana, representado um gasto desnecess‹rio que poderia estar custeando as
horas extras dos funcion‹rios. Por fim, o presente orador destacou a necessidade de
envio de of•cios ao Minist•rio P‰blico e Poder Executivo, solicitando esforŠos para obrigar
a SABESP a tomar provid…ncias quanto aos vazamentos de esgotos nos rios. O vereador
Robson do Amaral Rodrigues reforŠou o teor de seu requerimento relatando que o Projeto
Esporte Social, custeado pelo Governo do Estado de S‚o Paulo, contempla
aproximadamente 100 jovens e adolescentes, sendo de imensa import„ncia para nosso
munic•pio e por esse motivo solicita informaŠŒes sobre sua situaŠ‚o de execuŠ‚o.
Quando da votaŠ‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por
unanimidade. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o
Senhor Presidente que se passasse para a discuss‚o das moŠŒes apresentadas e
sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase. Fez uso da palavra ƒ vereadora Lucia Helena Nader
GonŠalves, lamentando o falecido de Reinaldo Schimidt, pessoa alegre e participativa e
atuante nos eventos promovidos pela comunidade de Bananal. Por fim, elogiou os
trabalhos realizados pelo Deputado JUNJIABE e destacou a import„ncia do estreito
relacionamento de vereadores com Deputados Estaduais ou Federais, o que facilita a
obtenŠ‚o de soluŠ‚o para problemas diversos enfrentados pela Comunidade de Bananal.
O vereador Vilmar da Silva lamentou a morte de seu amigo o senhor Hirto GonŠalves
Pereira, dizendo que ele foi um dos precursores (que foram quatro pessoas) na criaŠ‚o e
implementaŠ‚o da AssociaŠ‚o de Moradores do Distrito de Rancho Grande, sendo seu
amigo e por que sempre estimou grande consideraŠ‚o. Nesta esteira, reforŠou seus
sentimentos pela morte por afogamento, de um Jovem de 29 anos, na cidade de S‚o
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Jos• dos campos, filho de conhecidos agricultores do Distrito de rancho Grande. Pelo
vereador ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos foi dito que aproveitava a oportunidade para
reforŠar seus agradecimentos aos profissionais de Sa‰de destacados em sua moŠ‚o de
CongratulaŠŒes, pela atenŠ‚o profissional e carinho pessoal, prestados a seu Sogro Hirto
GonŠalves Pereira, realizando a leitura de uma linda mensagem de agradecimento.
Quando da votaŠ‚o das MoŠŒes apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade.
Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). Solicitaram e
fizeram uso dela: O vereador Robson do Amaral Rodrigues, que inicialmente, destacou
que a escola Municipal do bairro da Bocaina necessita de reforma urgente, uma vez que
se encontra em estado lastim‹vel e que j‹ havia solicitado ao Prefeito, anteriormente, as
referidas provid…ncias, que infelizmente n‚o foram atendidas. Diante disso, comentou que
o in•cio do ano letivo n‚o foi planejado. Em relaŠ‚o ƒ quest‚o da merenda escolar
apontada pelo vereador Vilmar da Silva, frisou que a Prefeitura encontra dificuldades na
aquisiŠ‚o, devido os efeitos das medidas judiciais propostas pelo Minist•rio P‰blico. Em
breve relato, passou a comentar a situaŠ‚o de conservaŠ‚o do telhado do barrac‚o da
garagem da Prefeitura, destacando que o telhado necessita de urgente reforma e, na
situaŠ‚o que se encontra, detectada pelo vereador “in loco”, representa risco de
desabamento sobre os ve•culos e funcion‹rios que l‹ trabalham. O orador comentou e
defendeu a necessidade e conveni…ncia da realizaŠ‚o de leil‚o dos ve•culos sucateados e
inserv•veis, que se encontram no barraŠ‚o, que proporcionar‹ uma limpeza e melhor
organizaŠ‚o do Setor de Transportes da Prefeitura. Seguindo, o orador suplicou pela
realizaŠ‚o de operaŠ‚o “tapa buraco” nas ruas da cidade, principalmente, na Rua Antonio
Gerv‹sio do Nascimento, localizada na Vila Bom jardim, devido seu estado de
precariedade. Em outro diapas‚o, passou a defender a necessidade de implantaŠ‚o, pela
Prefeitura, de cursos t•cnicos (SENAI) para qualificaŠ‚o da populaŠ‚o local, destacando
que esta medida s•cio - educativa foi adotada pela administraŠ‚o anterior e pela
AdministraŠ‚o de Arapei, o que gerou a qualificaŠ‚o profissional dos mun•cipes para o
mercado de trabalho, que se encontra aquecido principalmente no segmento da
construŠ‚o civil. Neste mesmo assunto, declarou-se preocupado com o grande n‰mero de
pessoas, do munic•pio de Bananal, que se encontram no regime de seguro desemprego e
brevemente estar‚o sem emprego e sem renda. A vereadora ˆrika Tereza Coitinho
Affonso destacou que a escola da Bocaina n‚o foi reformada como deveria, mas a casa
da Professora sim e que a atual administraŠ‚o representa uma quadrilha. Pela vereadora
Lucia helena Nader GonŠalves foi dito que encara com muita estranheza a situaŠ‚o da
escola da Bocaina. Em outro diapas‚o, relatou que esta semana esteve junto ƒ
Superintend…ncia do DER, em S‚o Paulo, para solicitar melhoramentos na SP 247
(Estrada da Bocaina), que apresenta problemas ser•ssimos quanto a seguranŠa de
tr‹fego, principalmente quanto ao risco do transporte escolar dos alunos. Neste mesmo
dia contactou a Autoridade respons‹vel pela Defesa Civil, conseguindo que este
respeit‹vel •rg‚o realize vistoria na referida Rodovia, atrav•s de um profissional t•cnico,
haja vista que j‹ viriam a Bananal para vistoriar a “Ponte do Zez‚o”. A oradora deixou
claro, que diante dos riscos de escorregamento de terras, entende necess‹rio a emiss‚o
de um atestado t•cnico, que permita o tr‹fego na Rodovia SP 247. Por fim, relatou a
necessidade do Poder legislativo realizar vistoria junto ƒ sucateada frota de ve•culos da
Prefeitura. A Vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso comentou a respeito da decis‚o do
Juiz da Comarca de Queluz que suspendeu os contratos de fornecimento de merenda,
presentes nos autos da AŠ‚o de Improbidade ajuizada pelo Minist•rio P‰blico. O vereador
Vilmar da Silva iniciou sua orat•ria destacando que o Poder Legislativo tem a funŠ‚o e
obrigaŠ‚o de legislar e Fiscalizar. Comentou sobre um Muro da escola Municipal de
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Rancho Grande que foi derrubado pelas chuvas no m…s de dezembro e at• a presente
data n‚o foi refeito. ReforŠou a quest‚o da necessidade de leiloar os ve•culos inserv•veis.
Sobre outro aspecto, disse ter visitado a Zona Rural do Distrito de Rancho Grande,
quando se deparou com um funcion‹rio de uma concession‹ria de serviŠos p‰blicos, que
lhe disse sobre a possibilidade de apresentar um projeto de lei que obrigue o Poder
Executivo a conservar as estradas rurais e que esta medida j‹ foi implementada em
outros munic•pios. Por fim, apresentou elogios a demonstraŠ‚o de uni‚o e forŠa dos
professores, quanto a discuss‚o do Plano de Carreira, e que este ter‚o sempre o seu
apoio. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor.
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€ 003 DE 13 DE
JANEIRO DE 2011 (Autoria do Poder Executivo) – Disp‰e sobre o sentido do trŠnsito
de ve‹culos em nossa Cidade e d‡ outras provid…ncias; PROJETO DE LEI N€ 005 DE
03 DE FEVEREIRO DE 2011 (Autoria da vereadora ERIKA TEREZA COITINHO
AFFONSO) – Institui no Šmbito do Munic‹pio de Bananal, Estado de S†o Paulo, o
programa “Vereador Mirim – Formando cidad†os politizados”. Quando da discuss‚o
do PROJETO DE LEI N€ 003 DE 13 DE JANEIRO DE 2011, solicitou e fizeram uso da
palavra os vereadores (as): A vereadora Lucia Helena Nader GonŠalves afirma possuir
muitas d‰vidas sobre as mudanŠas propostas, uma vez que n‚o compreende algumas
definiŠŒes de direŠ‚o trazidas no projeto. Destaca ainda, que inexiste conv…nio com a
Secretaria de SeguranŠa P‰blica do Estado de S‚o Paulo. O vereador ‡lvaro Luiz
Nogueira Ramos destacou que votaria pela aprovaŠ‚o do projeto, depositando um voto de
confianŠa no Poder Executivo e que caso algumas alteraŠŒes de m‚o e contram‚o se
tornem incoerentes, iria requerer que fossem alteradas para a formataŠ‚o que hoje •
adotada. O vereador Vilmar da Silva destacou que o projeto foi apresentado a C„mara e
nenhum esclarecimento foi apresentado pelo Poder Executivo. Nesse momento o
Presidente desta Casa de Leis pediu a palavra e afirmou que representantes do Poder
Executivo estiveram na C„mara e esclareceram a conveni…ncia das alteraŠŒes, deixando
bem claro que se as alteraŠŒes representassem muitos transtornos ao tr„nsito, a pedido
dos vereadores seriam feitas ƒs correŠŒes pertinentes. Destacou ainda, que ser‹
necess‹rio um per•odo de adaptaŠ‚o e orientaŠ‚o por parte dos Policiais Militares, haja
vista a alteraŠ‚o abrupta que ser‹ realizada no sentido do tr„nsito. Posto em votaŠ‚o foi o
projeto aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N€ 005
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011, solicitou e fizeram uso da palavra os vereadores (as): A
vereadora ˆrika Tereza Coitinho Affonso reforŠou o teor de seu Projeto, realizando a
leitura da mensagem e frisou que o projeto visa a politizaŠ‚o dos jovens e adolescentes.
O vereador Vilmar da Silva elogiou o Projeto apresentado e afirmou o seguinte: “Pol•tica
bem feita representa ganho Social” e pediu a aprovaŠ‚o. A vereadora Lucia helena Nader
GonŠalves elogiou o projeto e pediu a aprovaŠ‚o de seus pares. Posto em votaŠ‚o foi o
projeto aprovado por unanimidade. Assim, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICA“”ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as). A vereadora Lucia Helena nader GonŠalves destacou a
import„ncia do Plano de carreira dos professores e disse aguardar que o Poder Executivo
proponha uma nova discuss‚o do projeto, para que possa os poderes, juntamente com os
professores chegarem a um denominador comum sobre o assunto. Por fim, comentou que
os restaurantes da cidade deve se preparar melhor para o atendimento aos turistas,
inclusive com a ampliaŠ‚o do hor‹rio de atendimento. O vereador ˆrika Tereza Coitinho
Affonso fez o uso da palavra tecendo breves coment‹rios sobre a import„ncia da
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aquisiŠ‚o de um modelo de cartilha educativa que poder‹ auxiliar o Projeto Vereador
Mirim, mediante distribuiŠ‚o na rede Municipal de EducaŠ‚o. O vereador ‡lvaro Luiz
Nogueira Ramos comentou que agendou uma reuni‚o com uma ONG atuante no Distrito
de Rancho Grande, para tratar de v‹rios assuntos de interesse da comunidade. A
Vereadora Eliane Nogueira do Prado fez uso da palavra para agradecer a presenŠa dos
vereadores em uma reuni‚o agendada pela mesma, para tratar de assuntos da Secretaria
de Sa‰de.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente, determinou ao Diretor de Secretaria a
leitura dos projetos que ser‚o apreciados na pr•xima sess‚o encerrou a sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordin‹ria dia 03 (tr…s)
de marŠo de 2011, quinta feira, em hor‹rio regimental. As proposiŠŒes apresentadas pela
vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, ausente na sess‚o, por forŠa das
determinaŠŒes do artigo 187, inciso V do regimento Interno desta Casa de leis, foram
retiradas de pauta e compor‚o a pauta da pr•xima sess‚o. E, para constar, eu, Vereador
Vilmar da Silva, 1€ Secret‹rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‹
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 17 de fevereiro de 2011.
Presidente: ________________________________________
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)

1€ Secret‹rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ Secret‹rio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader GonŠalves
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