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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 18/2011
ATA DA 18• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011 aos
dezessete dias do m…s de novembro de 2011 (17/11/2011), ƒs vinte horas, na Sala
Nobre da C„mara Municipal de Bananal, situada ƒ Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a D†cima Oitava desta Terceira
Sess‡o Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva,
Presentes os Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ Secret‡rio), ˆlvaro Luiz Nogueira
Ramos, Robson do Amaral Rodrigues, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, L‰cia
Helena Nader GonŠalves e Eliane Nogueira do Prado. Ausente o Vereador Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. Ap‹s
a chamada, havendo n‰mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus
declarou aberta ƒ sess‚o. Na seqŒ…ncia procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: LEITURA DO RELATˆRIO FINAL DA COMISS€O
ESPECIAL
DE
INQU‰RITO,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nƒ014/2011.
REQUERIMENTOS: VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 214/11= solicita
do Exmo. Sr. Dr. Eduardo S. A. Sardinha, DD. Diretor da 259.Ž CIRETRAN em Bananal,
informaŠ•es sobre ve•culos cadastrados na 259.Ž CIRETRAN que realizam transporte
escolar em Bananal; Requerimento n.€ 215/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e
do Depto. Pessoal da Prefeitura Municipal, informaŠ•es sobre escala de hor‡rio de
trabalho dos motoristas da Unidade B‡sica de Sa‰de durante o ano de 2011 (janeiro a
dezembro); VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€
216/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŠ•es sobre os motivos do n‚o
funcionamento dos aparelhos de transmiss‚o dos canais SBT, Record, Bandeirante e
RedeTV, para os bananalenses que n‚o possuem antena parab‹lica; Requerimento n.€
217/11= solicita do Ilmo. Sr. Jobe Morais Camera Filho, DD. Secret‡rio Municipal do Meio
Ambiente, informaŠ•es quanto ao aterro sanit‡rio localizado no bairro do Turvo; IndicaŠ‚o
n.€ 213/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma nas escadarias Benedicta
Nogueira de Almeida e rua Manoel Ferreira, com captaŠ‚o de ‡guas pluviais, no bairro
Niter‹i; IndicaŠ‚o n.€ 214/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, limpeza dos
bueiros existentes na Av. ˆlvaro Moreira Ramos e Av. Pelegrino Sciotta na Vila Bom
Jardim; IndicaŠ‚o n.€ 215/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, melhorias na
instalaŠ‚o el•trica da Ponte Lee Costa Cabral; IndicaŠ‚o n.€ 216/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, construŠ‚o de uma cocheira em nosso munic•pio; IndicaŠ‚o n.€
217/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, retirada das placas de proibiŠ‚o de
contorno na praŠa Pedro Ramos e Avenida Bom Jesus, em frente a antiga Cooperativa;
IndicaŠ‚o n.€ 218/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, construŠ‚o de acesso
ligando a rua Vicente de Paula Almeida at• a Ponte Lee Costa Cabral; IndicaŠ‚o n.€
219/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŠ‚o de estudos visando o
asfaltamento nas Avenidas Jo‚o Barbosa de Camargo, ˆlvaro Moreira Ramos e Pelegrino
Sciotta, na Vila Bom Jardim; IndicaŠ‚o n.€ 220/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, construŠ‚o de um pequeno muro no bairro Vila S‚o Bom Jesus, Morro do
Irineu em frente a resid…ncia da Sra. Lourdes Coutinho, para a proteŠ‚o de pedestre que
residem naquela localidade; VEREADORA ‰RIKA TEREZA C. AFFONSO: MoŠ‚o n.€
103/11= de aplausos, ao Exmo. Sr. H•lio Nishimoto, DD. Deputado Estadual, pela
liberaŠ‚o de Emenda Parlamentar ao munic•pio de Bananal no valor de R$250.000,00;
VEREADOR „LVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: IndicaŠ‚o n.€ 212/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŠos de tapa-buracos na Av. C•sar Augusto GonŠalves,
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Cer„mica e na rua Boa EsperanŠa, Palha;Na fase do expediente foi feita a leitura na
integra do Relat‹rio final da Comiss‚o Especial de Inqu•rito criada por meio do
Requerimento n€057/2011 com o objetivo de investigar e apurar eventuais irregularidades
na aquisiŠ‚o de merenda escolar pelo Munic•pio de Bananal no per•odo de janeiro de
2009 a marŠo de 2011. O documento lido continha 87 laudas e foi lido pelos Vereadores
Vilmar da Silva, ‘rika Tereza Coitinho Affonso e pelo Diretor Administrativo Tadeu dos
Santos Nogueira. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
deliberaŠ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereador Robson
do Amaral Rodrigues reforŠou o teor de seus requerimentos. Iniciou sua fala comentando
o requerimento feito ao Secretario de Meio Ambiente Senhor Jobe Morais C„mera Filho
solicitando informaŠ•es sobre o Aterro Sanit‡rio localizado no Bairro do Turvo. Disse que
os moradores est‚o lhe procurando constantemente e relatando o mal cheiro e o
aparecimento de moscas “varejeiras”. Busca saber do Secret‡rio se o Lixo est‡ sendo
enterrado diariamente ou semanalmente. Com relaŠ‚o ao 2€ requerimento que fez, visa
obter do Chefe do Poder Executivo o motivo pelo qual os canais SBT, REDETV,
RECORD e BANDEIRANTES n‚o est‚o funcionando. As pessoas que n‚o possuem
antenas parab‹licas s‹ conseguem assistir a GLOBO, e essa situaŠ‚o • muito ruim. Pelo
que se recorda na administraŠ‚o da Ex-Prefeita Mirim pegavam 7 canais. Com a palavra
Vereador Vilmar da Silva reforŠou o teor de seus requerimentos solicitando informaŠ•es
sobre quais ve•culos s‚o cadastrados para poder realizar serviŠos de transporte no
Munic•pio de Bananal. Disse que pediu informaŠ•es sobre os carros particulares tanto das
pessoas f•sicas quanto das jur•dicas. Continuou dizendo que no Munic•pio os carros que
fazem transporte escolar n‚o possuem identificaŠ‚o. Teceu coment‡rios sobre o
requerimento feito pedindo informaŠ•es sobre a escala de hor‡rio de trabalho dos
motoristas da unidade b‡sica de sa‰de durante o ano de 2011. Disse que a escala deve
estar pronta de forma antecipada e a vista dos funcion‡rios. 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 moŠ•es apresentadas e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase.
Quando da discuss‚o das moŠ•es apresentados e sujeitas a deliberaŠ‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: A Vereadora ‘rika Tereza Coitinho Affonso
fez a leitura da moŠ‚o de Aplausos feita para o Deputado Estadual Helio Nishimoto pela
liberaŠ‚o de emenda Parlamentar para o Munic•pio de Bananal. A vereadora relatou que
o Deputado havia liberado R$100.000.00(cem mil reais) para obras no Est‡dio Jo‚o
Avelar e R$150.000.00(cento e cinqŒenta mil reais) para obras de calŠamento. Ato
continuo, disse que foi informada pelo Deputado que a verba liberada n‚o seria de
R$150.000.00(cento e cinqŒenta mil reais), mas sim de R$250.000.00(duzentos e
cinqŒenta mil reais). Por fim, agradeceu ao Deputado Estadual Helio Nishimoto e a toda
sua assessoria pela ‹tima recepŠ‚o a comitiva dos Vereadores Mirins ƒ Assembl•ia
Legislativa no dia 09 de novembro de 2011. Com a Palavra Vereadora Lucia Helena
Nader GonŠalves teceu coment‡rios sobre a Comiss‚o Especial de Inqu•rito,
agradecendo aos demais Membros da Comiss‚o, ao Dr. Flaviano Hoth Procurador da
Casa, ao Dr. Robson Rezende, ao funcion‡rio Rafael e aos demais funcion‡rios da Casa.
Quando da votaŠ‚o das MoŠ•es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade.
Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). EXPLICAÇÕES
PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O
vereador Robson do Amaral Rodrigues passou a comentar as indicaŠ•es que prop†s na
presente Sess‚o. Iniciou comentando a indicaŠ‚o feita ao Senhor Prefeito Municipal para
que sejam realizados estudos visando ƒ colocaŠ‚o de asfalto nas avenidas Jo‚o Barbosa
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de Camargo, ˆlvaro Moreira Ramos e Pelegrino na Vila Bom Jardim. Indicou tamb•m a
retirada das placas proibitivas na PraŠa Pedro Ramos e Avenida Bom Jesus, uma vez que
a mudanŠa feita pela Prefeitura
est‡ dificultando a vida de alguns motoristas
principalmente as dos taxistas. Solicitou tamb•m a construŠ‚o de um muro no Morro do
Irineu pr‹ximo a resid…ncia da Senhora Lurdinha Coutinho, uma vez que o muro que
existia caiu e o risco de acidente principalmente para as crianŠas • enorme. Indicou ainda
que seja realizado um Projeto de Reforma nas Escadarias Benedicta De Almeida e Rua
Manoel Ferreira, com captaŠ‚o de ‡guas fluviais, no Bairro Niter‹i. Pediu a limpeza dos
bueiros na Avenida ˆlvaro Moreira Ramos e Pelegrino Sciotta. Solicitou a melhoria na
instalaŠ‚o el•trica da Ponte Lee Costa Cabral. Por fim, indicou a construŠ‚o de uma
cocheira no munic•pio. 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 01 (um) de dezembro de 2011, quinta feira, em hor‡rio regimental. 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 novembro 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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