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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 06/2011
ATA DA 6• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2011
Aos vinte dias do m…s de abril de dois mil e onze (20/04/2011), 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 Sexta Sess†o Ordin‡ria desta Terceira
Sess†o Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
(God†). Presentes os Vereadores (as): Eliane Nogueira do Prado, ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (2€ SecretŠrio), Vilmar da Silva (1€ SecretŠrio) e
‹lvaro Luiz Nogueira Ramos. Ausente os vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz
(Cazuza), Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Robson do Amaral Rodrigues. A ATA
da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. ApŒs a chamada, havendo nˆmero
regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta ƒ sess‚o. Na
seq•…ncia procedeu-se a leitura das matŽrias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual
constaram: I - Recebido do Senhor Prefeito Municipal; PROJETO DE LEI Nƒ 008 DE 31
DE MARˆO DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a Prefeitura
Municipal de Bananal a proceder altera‰‚o or‰amentŠria”; PROJETO DE LEI N.ƒ 009 DE
30 DE MARˆO DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a municipalidade
a celebrar conv…nio com a Entidade Casa da Crian‰a S‚o Francisco de Assis”; PROJETO
DE LEI N.ƒ 010 DE 30 DE MARˆO DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que
“Autoriza a municipalidade a celebrar conv…nio com a Entidade Confer…ncia do Senhor
Bom Jesus do Livramento”; PROJETO DE LEI N.ƒ 011 DE 04 DE ABRIL DE 2011, de
autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o caput do artigo 3.€ da Lei n.€ 002 de
13/03/1997 (CMS); II - Apresentados pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as):
VEREADORA L‰CIA HELENA NADER GONˆALVES: Requerimento n.€ 071/11=
solicita da TELEF‘NICA, instala‰‚o de um cabo telef†nico na comunidade rural da
Xandoca em Bananal-SP; Mo‰‚o n.€ 044/11= de pesar, pelo falecimento da Sra. Zila Reis
Aguiar; Mo‰‚o n.€ 045/11= de aplausos, ao Ilmo. Sr. MŠrio de Souza, DD. ProprietŠrio da
Empresa de †nibus PENEDO; VEREADORA ŠRIKA TEREZA C. AFFONSO: PROJETO
DE LEI Nƒ 013 DE 05 DE ABRIL DE 2011, que “Torna obrigatŒria a apresenta‰‚o da
caderneta de saˆde da crian‰a no ato de inscri‰‚o na rede pˆblica Municipal de Ensino”;
Requerimento n.€ 072/11= solicita do Exmo. Sr. Presidente da C„mara, agendamento de
uma palestra com membros do TCE, destacando os temas: FUNDEB, PRECAT’RIAS e
EXECU“”O OR“AMENT‹RIA; Requerimento n.€ 073/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰•es a respeito da exonera‰‚o da funcionŠria pˆblica municipal Edna
Francisca InŠcio; Requerimento n.€ 074/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
viabilidade de se marcar uma reuni‚o com a Comiss‚o responsŠvel pelo Concurso
Pˆblico 2011, juntamente com a Comiss‚o Permanente da C„mara Municipal de Saˆde,
Educa‰‚o, Cultura, Lazer e Turismo; Requerimento n.€ 075/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰•es quanto aos gastos com combust–vel de janeiro de 2011
atŽ a presente data; Requerimento n.€ 076/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
cŒpia da folha de pagamento dos funcionŠrios pˆblicos municipais; Requerimento n.€
077/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es a respeito dos ve–culos
terceirizados pela PMB; Mo‰‚o n.€ 046/11= de aplausos, ao Ilmo. Sr. MŠrio de Souza, DD.
ProprietŠrio da Empresa de †nibus PENEDO; Mo‰‚o n.€ 047/11= de aplausos, ao Grupo
Reencontro com a Vida do AA (AlcoŒlicos An†nimos); Indica‰‚o n.€ 072/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, desapropria‰‚o de Šrea no bairro Laranjeiras, visando a
constru‰‚o de uma “Šrea de lazer” no local; Indica‰‚o n.€ 073/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de poda de mato nas margens do cŒrrego
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lavapŽs, especificamente aos fundos do FORUM e comŽrcio local; Indica‰‚o n.€ 074/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de estudos visando a elabora‰‚o de
um “ante-projeto” que “disponha sobre a inclus‚o de conteˆdo que trate dos direitos das
crian‰as e dos adolescentes na grade curricular do ensino fundamental, e dŠ outras
provid…ncias”; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€ 078/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos visando a canaliza‰‚o do cŒrrego do S‚o
Laurindo – trecho: fundos do Centro ComunitŠrio; Requerimento n.€ 079/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es sobre quando serŠ refeito o muro da escola de
Rancho Grande “Joaquim F. de Paula”; Requerimento n.€ 080/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa‰•es sobre o n‚o pagamento das horas extras do m…s de
mar‰o/2011 aos funcionŠrios municipais; Mo‰‚o n.€ 048/11= de aplausos, ao Exmo. Sr.
Vereador Robson do Amaral Rodrigues (Robinho); Indica‰‚o n.€ 075/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a coloca‰‚o de cestos de lixo por toda Bananal
(especialmente nos pontos de †nibus e em frente das reparti‰•es pˆblicas); Indica‰‚o n.€
076/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de conserva‰‚o e
limpeza geral no distrito de Rancho Grande – urbana e rural – URGENTE; Indica‰‚o n.€
077/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, necessidade de energia elŽtrica no
Posto de Saˆde de Rancho Grande; VEREADOR ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Mo‰‚o n.€ 049/11= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Dr. JosŽ Osvaldo de Paula Santos e sua
esposa Sra. Beatriz Velozo; Indica‰‚o n.€ 078/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de limpeza nas ruas Osvaldo Dixon e Lucilio Costa na
Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 079/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
disponibiliza‰‚o de funcionŠrio para a preserva‰‚o e vigil„ncia da Pra‰a D. Domiciana;
Indica‰‚o n.€ 080/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realiza‰‚o de servi‰os de
tapa-buracos na Av. Jo‚o Godoy Macedo; Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da
palavra: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, vereadora Eliane Nogueira do Prado,
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, vereador Vilmar da Silva. A vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves em primeiro plano destacou a import„ncia de restabelecimento
das linhas telef†nicas nas escolas, pedindo aos seus pares a aprova‰‚o do requerimento.
A vereadora ‡rika Teeza Coitinho Affonso em extensa oratŒrio, defendeu seu primeiro
requerimento que solicita o agendamento de uma reuni‚o com a Comiss‚o responsŠvel
pelo Concurso Pˆblico que serŠ realizado, na busca de transpar…ncia e seriedade, haja
vista que existem rumores de que o certame esta direcionado. Ao cont–nuo criticou o ato
de demiss‚o de uma servidora que conquistou o 5€ lugar no concurso municipal e foi
demitida devido a revers‚o de decis‚o em mandado de seguran‰a que lhe garantiu a
nomea‰‚o e posse. Afirmou ser uma injusti‰a e fez compara‰•es com a situa‰‚o da
Doutora Luciana que ocupa dois cargos na Administra‰‚o e do senhor Zaga que se
encontra lotado na Secretaria de Turismo. O Vereador Vilmar da Silva em breve oratŒria
defendeu o teor de seus requerimentos e destacou a import„ncia da reconstru‰‚o do
muro da escola do Rancho Grande, uma vez que, o acˆmulo de Šgua no local representa
um verdadeiro criadouro de mosquito da dengue e pede explica‰•es pela demora da
reconstru‰‚o, acreditando que n‚o seja falta de dinheiro. Por fim, adentrou ao teor de seu
requerimento que trata de horas extras, criticando o tratamento diferenciado para
pagamento de horas extras, defendendo a aplica‰‚o do princ–pio da impessoalidade. Em
ato cont–nuo, aproveitou para comentar sobre a estrutura da Saˆde, trazendo a PlenŠrio a
informa‰‚o de que no sŠbado o mŽdico atrasou muito para chegar na Unidade Mista e
iniciar o atendimento e o Setor de Raio X possu–a apenas duas pel–culas para uso.
Quando da vota‰‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por
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unanimidade. N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o
Senhor Presidente que se passasse para a discuss‚o das mo‰•es apresentadas e
sujeitas a delibera‰‚o nesta fase. Fez uso da palavra ƒ vereadora Lucia Helena Nader
Gon‰alves fez uso da palavra refor‰ando o teor de sua Mo‰‚o de Aplausos ao senhor
MŠrio de Souza, proprietŠrio da empresa de ‘nibus Penedo, pela coloca‰‚o de holofotes
na Rua Arnaldo de Souza. A Vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso em breve oratŒria,
tambŽm refor‰ou o teor de sua Mo‰‚o de Aplausos ao Grupo Reencontro com a Vida,
citando o exemplo do senhor Miguel Vitorino que foi recuperado, estando sŒbrio a
aproximadamente 09 (nove) anos. O vereador Vilmar da Silva, diante da Mo‰‚o
apresentada, aproveitou seu tempo regimental, para refor‰ar os aplausos direcionados ao
vereador Robson do Amaral Rodrigues, pelo comportamento de discord„ncia com as
atitudes do Executivo de n‚o convidar alguns vereadores para a apresenta‰‚o do Projeto
da Elektro, que vem sendo implementado em Bananal, com a inten‰‚o de deixar os edis
ƒs margens do Progresso de Bananal. Por fim, salientou que esta atitude sirva de
exemplo para os agentes pol–ticos desta cidade. O Vereador ‹lvaro Luiz Nogueira Ramos
prestou elogios ao Evento de comemora‰‚o dos 200 anos do PrŽdio da Matriz,
ressaltando que o prŽdio encontra-se em plenas condi‰•es de para se transformar em um
Museu. A vereadora Eliane Nogueira do Prado declarou seu voto de discord„ncia com a
“MO“”O DE APLUSOS” apresentada pelo Vereador Vilmar da Silva ao Vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Quando da vota‰‚o das Mo‰•es apresentadas, considerando a
exce‰‚o acima transcrita, as demais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). A vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves iniciou sua oratŒria criticando a omiss‚o do Poder Executivo, no evento
de apresenta‰‚o do Projeto da Elektro, quando deixou de anunciar a presen‰a do
Presidente desta Casa e defendeu a ado‰‚o de uma prova de avalia‰‚o para a
contrata‰‚o das pessoas que est‚o trabalhando no Projeto. Nesse momento pediu aparte
o Vereador Vilmar da Silva, sendo atendido, quando afirmou que este sistema de
conceder empregos representa apadrinhamento. Com o retorno da palavra a vereadora
prestou elogios aos proprietŠrios do “PrŽdio da Matriz” pela conserva‰‚o e pelo acervo
presente no prŽdio, que n‚o perde para Museus de renome. Ato cont–nuo comentou sobre
seu requerimento, apresentado e aprovado em sess‚o pretŽrita, que solicitou informa‰‚o
sobre Gastos na Educa‰‚o, que recebeu resposta evasiva, n‚o demonstrando os valores
gastos por Escola. Nesse momento pediu aparte o Vereador Vilmar da Silva, sendo
atendido, quando afirmou que esse tipo de resposta Ž rotina, sendo caso de policia.
Prestou elogios ao Projeto Rendas do Amanh‚, pelo brilhante trabalho de gera‰‚o de
renda realizado no Munic–pio de Bananal, que foi abrilhantado com o lan‰amento de um
lindo catŠlogo, que traz trabalhos de primeira linha, atŽ melhores que os modelos
enviados da Fran‰a. Por fim, adentrou ao assunto de saˆde pˆblica no munic–pio, quando
apresentou cr–ticas aos servi‰os laboratoriais da Unidade Mista de Saˆde, afirmando a
ocorr…ncia de atraso na realiza‰‚o de exames em pessoas com suspeita de dengue
(atraso no envio dos soros a TaubatŽ), que o laboratŒrio na estŠ cumprindo as normas
impostas pelo Instituto Adolpho Lutz, que n‚o consegue falar com a SecretŠria de Saˆde,
o laboratŒrio n‚o esta aparelhado com estufa de esteriliza‰‚o, que os exames n‚o s‚o
confiŠveis, que estŠ morrendo gente por este descaso, que a Unidade Mista de Saˆde
perdeu vŠrias refer…ncias e falta medicamento para a realiza‰‚o de partos. A vereadora
‡rika Tereza Coitinho Affonso iniciou sua oratŒria criticando os servi‰os de transporte de
pacientes, que recentemente deixou de levar um paciente para ser atendido em hospital
localizado na cidade de Bauru, consulta esta de dif–cil remarca‰‚o. Afirmou existir mofo na
sala de ginecologia, representando risco de contamina‰‚o. Disse que o Prefeito entende
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que tem maioria na C„mara e por este motivo acha que pode fazer o que quer, mas as
coisas est‚o mudando. Nesse momento pediu aparte a vereadora Eliane Nogueira do
Prado, que foi prontamente atendida, afirmando que tambŽm tentou dar solu‰‚o a
quest‚o da viagem para Bauru, mas n‚o conseguiu. Com o retorno da palavra, a
vereadora Erika criticou a administra‰‚o municipal, afirmando que o Executivo traz
pessoas de fora que nada resolve. Ato cont–nuo disse que Isso Ž a farra do boi com o
dinheiro pˆblico, secretŠrio com carro novo financiado com recurso pˆblico. Por fim, fez
breve comentŠrio a sua indica‰‚o, que trata de assunto relacionado ao Estatuto da
Crian‰a e Adolescente. O vereador Vilmar da Silva afirmou que a exonera‰‚o da
servidora, comentada pela Vereadora ‡rika, representa economia de dinheiro para
custeio dos turistas (servidores de fora) e elogiou a vereadora Eliane, pela participa‰‚o
nas reuni•es da Secretaria de Saˆde. Afirmou ter visitado as Escolas e observou a falta
de estrutura. No colŽgio Nogueira Cobra observou que caiu um bloco de cimento sobre
uma carteira. A qualidade da merenda n‚o Ž boa, a laranja parece um lim‚o e deveria ir
para a fam–lia do prefeito. Por fim, refor‰ou o teor de suas indica‰•es e destacou que em
todas as sess•es farŠ indica‰‚o sobre a limpeza urbana e rural no Distrito de Rancho, atŽ
que o problema seja solucionado. N‚o havendo mais quem 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.º 008 DE 31 DE MARÇO DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a
Prefeitura Municipal de Bananal a proceder altera‰‚o or‰amentŠria”; PROJETO DE LEI
N.º 009 DE 30 DE MARÇO DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que “Autoriza a
municipalidade a celebrar conv…nio com a Entidade Casa da Crian‰a S‚o Francisco de
Assis”; PROJETO DE LEI N.º 010 DE 30 DE MARÇO DE 2011, de autoria do Prefeito
Municipal, que “Autoriza a municipalidade a celebrar conv…nio com a Entidade
Confer…ncia do Senhor Bom Jesus do Livramento”; PROJETO DE LEI N.º 011 DE 04 DE
ABRIL DE 2011, de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera o caput do artigo 3.€ da Lei
n.€ 002 de 13/03/1997 (CMS); PROJETO DE LEI Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2011, que
“Torna obrigatŒria a apresenta‰‚o da caderneta de saˆde da crian‰a no ato de inscri‰‚o
na rede pˆblica Municipal de Ensino”. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N.º
008 DE 31 DE MARÇO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra o vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves declarou seu voto de rejei‰‚o, afirmando que foi procurada pelo senhor
Edson, contador da Prefeitura, que lhe fez algumas explica‰•es, mas n‚o o suficiente
para compreender a necessidade do projeto e por este motivo de aus…ncia de
transpar…ncia votaria contra o presente projeto. O vereador Vilmar da Silva tambŽm
declarou seu voto de rejei‰‚o, devido ƒ falta de transpar…ncia e explica‰•es por parte da
Prefeitura. Nesse votou tambŽm a vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso. Posto em
vota‰‚o foi o projeto de lei rejeitado por unanimidade. Quando da discuss‚o do
PROJETO DE LEI N.º 009 DE 30 DE MARÇO DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a
vereador o Vereador Vilmar da Silva, que destacou que a Casa da Crian‰a vem sendo
administrada por pessoas honestas e competentes e que Ž merecedora do conv…nio e
repasses subvencionais. Neste sentido foram os comentŠrios da vereadora da vereadora
Lucia Helena Nader Gon‰alves. Posto em vota‰‚o foi o projeto de lei aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N.º 010 DE 30 DE março DE
2011, nada foi comentado pelos vereadores. Posto em vota‰‚o o projeto de Lei foi
aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N.º 011 DE 04
DE ABRIL DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, que declarou seu voto de aprova‰‚o, considerando que o Executivo estava
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corrigindo uma ilegalidade presente a tempos. No mesmo sentido foi a declara‰‚o de voto
da vereadora Eliane Nogueira do Prado. Por fim, o vereador Vilmar declarou seu voto de
aprova‰‚o, tambŽm justificando que o projeto era bem vindo para a corre‰‚o de uma
ilegalidade que prevalecia por aproximadamente 13 (treze) anos. Posto em vota‰‚o o
projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI
Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora ‡rika
Tereza Coitinho Affonso, quando realizou a leitura do projeto e da mensagem que o
acompanha, ressaltando a import„ncia e pedindo a aprova‰‚o de seus pares. Ato
cont–nuo fez uso da palavra a vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves, quando prestou
elogios ao projeto de autoria da vereadora ‡rika e, aproveitando o assunto, observou que
a sala de vacinas do Munic–pio necessita de urgentes melhorias. Para encerrar esta fase
de projetos, o vereador Vilmar da Silva tambŽm prestou veementes elogios ao projeto em
anŠlise. Posto em vota‰‚o o projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Assim,
determinou o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS,
tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O vereador ‹lvaro
Luiz Nogueira Ramos fez uso da palavra refor‰ando o teor de suas indica‰•es e
comentou que em rela‰‚o ao cŒrrego do S‚o Laurindo, solicitou o projeto que atŽ o
momento n‚o foi feito. Trouxe a informa‰‚o ao PlenŠrio de que a Prefeitura teria adquirido
algumas manilhas, mas estas n‚o atenderiam a obra em quest‚o. Por fim, apresentou
cr–ticas a SecretŠria de Administra‰‚o do Munic–pio pela falta de educa‰‚o no trato com
as pessoas, muitas vezes tratadas com estupidez e arrog„ncia. Por fim desabafou,
dizendo que o povo de Bananal merece respeito e um atendimento com educa‰‚o. A
vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves fez uso da palavra, iniciando sua explana‰‚o
com elogios ao Clube Social do Azzurra pelos 30 (trinta) anos de exist…ncia. Ato cont–nuo
deixou uma mensagem para a Semana Santa e prol de uma corrente do bem para vencer
o mau que assola nossa cidade. O vereador Vilmar da Silva em s–ntese voltou a comentar
a quest‚o do CŒrrego do S‚o Laurindo, afirmando que a falta de projeto representa um
descaso da administra‰‚o. Comentou tambŽm, que o Prefeito Ž conivente com os atos
praticados pela SecretŠria de Administra‰‚o e que temos muitos advogados e
administradores na cidade, que poderiam estar ocupando esse lugar. Em manifesta‰‚o
final, a vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso, em rela‰‚o ao tema dos alcoŒlicos
an†nimos, destacou a recupera‰‚o do senhor conhecido como ‘Pinduca’, que estava
presente na sess‚o e criticou os atos arrogantes e estˆpidos praticados pela SecretŠria
de Administra‰‚o perante os cidad‚os bananalenses. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente, determinou ao Diretor de Secretaria a leitura dos projetos que ser‚o
apreciados na prŒxima sess‚o, encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a prŒxima sess‚o ordinŠria dia 05 (cinco) de maio de 2011, quinta
feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio,
mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal,
20 de abril de 2011.
Presidente: ________________________________________
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