Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 23/2012
ATA DA 23ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 01 DE MAR†O DE 2012 ao
primeiro dia do mês de março de 2012 (01/03/2012), ‡s vinte horas, na Sala Nobre da
Cˆmara Municipal de Bananal, situada ‡ Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta cidade de
Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou - se a Vigésima terceira desta Quarta Sessão
Legislativa, sob a Presid‰ncia da Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso, Presentes os
Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ Secret‹rio), LŒcia Helena Nader Gon•alves (2€
Secretario), Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Eliane Nogueira do Prado, Robson do
Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz Nogueira Ramos e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz.
Ausente o vereador AntŽnio Carlos Ramos da Silva. A ata da sess‚o ordin‹ria dos
vereadores mirins realizada no dia 07 de fevereiro de 2012 foi aprovada por unanimidade.
A ATA da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. Ap•s a chamada, havendo
nŒmero regimental, a Senhora Presidente, em nome de Deus declarou aberta ‡ sess‚o.
Na seq•‰ncia procedeu-se a leitura das mat‘rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual
constaram: PROJETO DE LEI N.º 001/2012, de autoria do Prefeito Municipal, que “Altera
o sentido do trˆnsito de ve“culos em algumas ruas e avenidas de nossa cidade e d‹
outras provid‰ncias”. EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 01/2012, de autoria
da Vereadora Herc“lia de Jesus Ramos de Andrade, que “acrescenta o inciso XXXI ao
artigo 74, da Lei Orgˆnica Municipal”.PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 26
DE JANEIRO DE 2012, de autoria da Mesa Diretora da Cˆmara Municipal de Bananal disp•e
sobre a cria•‚o e reestrutura•‚o de cargos do quadro geral de pessoal da Cˆmara Municipal
de Vereadores de Bananal e d‹ outras provid‰ncias. EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 DE 13
DE FEVEREIRO DE 2012, De autoria do Vereador Robson do Amaral Rodrigues, modifica a
reda•‚o do subitem 1.12 do Projeto de Lei 001 de 09 de fevereiro de 2012 que altera o
sentido do transito de ve“culos em algumas ruas e avenidas de nossa cidade e d‹ outras
provid‰ncias. VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 027/12=
solicita da Dire•‚o da EE Visconde de S‚o Laurindo, informa••es quanto aos crit‘rios
para selecionar os alunos para trabalhar como “Jovem Aprendiz” no F•rum; Requerimento
n.€ 028/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia dos conv‰nios, memoriais
descritivos e processos licitat•rios, para realiza•‚o de obras do DADE; Requerimento n.€
029/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa••es quanto a documenta•‚o
pendente para delibera•‚o de emenda parlamentar do Dep. H‘lio Nishimoto;
Requerimento n.€ 030/12= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita•‚o pret‘rita
(Req. 231/11), que solicita informa••es em rela•‚o ao conv‰nio entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e o GASE; Requerimento n.€ 031/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, c•pia da rela•‚o de viagens do Prefeito Municipal e Secret‹rios Municipais, em
todo ano de 2011; Mo•‚o n.€ 010/12= de aplausos, ao Juiz de Direito do Estado do
Maranh‚o, Exmo. Sr. Dr. M‹rlon Reis; Mo•‚o n.€ 011/12= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Darge Carreira Mendes Leal; Indica•‚o n.€ 036/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, contrata•‚o do m‘dico Dr. Guilherme Fraga; VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 032/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa••es sobre o
trator John, modelo 2011, chassi: 1BM5075ECA4000485, patrimŽnio: 4771; Requerimento
n.€ 033/12= reitera da ELEKTRO, solicita•‚o pret‘rita (Req. 015/12), que solicita
informa••es quanto a queda e falta de energia no distrito de R. Grande; Requerimento n.€
034/12= reitera da TELEF–NICA, solicita•‚o pret‘rita (Req. 014/12), que solicita
informa••es quanto a “Central TelefŽnica” de R. Grande; Requerimento n.€ 035/12=
reitera do CDHU, solicita•‚o pret‘rita (Req. 220/11), que solicita informa•‚o sobre casas
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populares em Bananal e distrito de R. Grande; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Mo•‚o n.€ 008/12= de aplausos, a Policia Militar de Bananal, pelo trabalho
realizado no Carnaval 2012; Mo•‚o n.€ 009/12= de aplausos, aos Blocos Carnavalescos
“Unidos da Vila” e “Piranhas”; Mo•‚o n.€ 014/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, pela realiza•‚o do Carnaval 2012; Indica•‚o n.€ 033/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, necessidade de se fazer algumas podas em arvores na rua Nossa
Senhora Aparecida no bairro Niter•i; Indica•‚o n.€ 034/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, constru•‚o de lixeiras padronizadas nas margens da rodovia estadual SP-247;
Indica•‚o n.€ 035/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, urbaniza•‚o da Vila S‚o
Bom Jesus no morro do Irineu – Drenagem, pavimenta•‚o e corrim‚o; VEREADORA
LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Mo•‚o n.€ 012/12= de pesar, pelo falecimento
do Sr. Jos‘ Wilson Lage do Nascimento; Mo•‚o n.€ 013/12= de pesar, pelo falecimento do
Sr. Assis Carneiro; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Indica•‚o n.€
032/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os diversos na rua Jo‚o Cˆndido
da Silva, no morro da Caixa d’‹gua; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Indica•‚o n.€ 037/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cal•amento de
ruas que d‚o acesso ‡ parte alta do bairro Timbor‰; Indica•‚o n.€ 038/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, interceder junto aos •rg‚os competentes no sentido de que
seja feita a reforma do pr‘dio da Esta•‚o Ferrovi‹ria, em especial sua pintura e reparos
em ‹reas que apresentam corros‚o; Indica•‚o n.€ 039/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, reforma da Pra•a S‚o Pedro Vila Bom Jardim, inclusive do parque infantil
instalado no local e ainda viabilizar uma academia comunit‹ria na pra•a; Indica•‚o n.€
040/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cal•amento da rua que d‹ acesso a
quadra esportiva do bairro Boa Esperan•a; Indica•‚o n.€ 041/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, recupera•‚o do cal•amento da rua Leon Gilson que se encontra
bastante irregular; 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 reiterou os requerimentos feitos ‡s Empresas TelefŽnica, Elektro e CDHU,
alertando que as mesmas s‚o prestadoras de servi•o pŒblico. Teceu coment‹rios sobre o
uso do trator agr“cola, solicitando informa••es sobre o mesmo. Disse que esse trator foi
adquirido em 2011 atrav‘s de emenda parlamentar do Deputado Federal Ricardo
Berzoini, e gostaria de saber onde o mesmo prestou servi•o no dia 23 de fevereiro de
2012 entre 08h00min e 17h00min, solicitando c•pia da autoriza•‚o assinada pelo
respons‹vel e identifica•‚o onde foi realizado o servi•o. Com a palavra vereadora Šrika
Tereza Coitinho Affonso passou a discorrer sobre os seus requerimentos. Iniciou
reiterando pedido ao Prefeito Municipal onde solicita c•pia do conv‰nio entre a GASE e a
Prefeitura Municipal, al‘m de c•pia do processo licitat•rio e o valor de todos os repasses
feitos ao Grupo. Solicitou tamb‘m c•pia do conv‰nio, memorial descritivo e processo
licitat•rio das obras do DADE da Avenida C‘sar Augusto Gon•alves, Jo‚o Godoy de
Macedo, …lvaro Moreira Ramos e Pelegrino Sciotta. Disse que j‹ existem valores
liberados para o inicio das obras. Comentou sobre a emenda parlamentar feita pelo
Deputado Helio Nishimoto, dizendo que faltam apenas o envio da documenta•‚o pelo
Prefeito. O valor da emenda ‘ de R$250.000,00(duzentos e cinq•enta mil reais), sendo
R$ 100.000,00 (cem mil) para ilumina•‚o do campo da vila. Outro requerimento reiterado
‘ o que fez solicitando c•pia das viagens do prefeito municipal, local, cidade, finalidade,
valor gasto com alimenta•‚o, e combust“vel. Disse que o cidad‚o Valdir Quintanilha
protocolou denuncia no MP querendo saber os gastos da Cˆmara, sendo prontamente
atendido pelo corpo jur“dico da Casa. Disse que est‹ desde 2009 querendo obter essas
informa••es do Prefeito e n‚o consegue. O Chefe do Poder executivo n‚o respeita o
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trabalho dos vereadores. O ultimo requerimento que fiz diz respeito ao CIEE, sobre os
jovens aprendizes e estagi‹rios. No f•rum de Bananal existem esses estagi‹rios,
realizando uma prova na cidade de Lorena. Disse que nesse ano ningu‘m soube da
prova, n‚o houve divulga•‚o. Questiona da Diretora sobre a publica•‚o dessa prova.
Quando da vota•‚o dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por
unanimidade N‚o havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou a
Senhora Presidente que se passasse para a discuss‚o das mo••es apresentadas e
sujeitas a delibera•‚o nesta fase. Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader
Gon•alves iniciou desejando boa recupera•‚o ao Presidente da Casa. Comentou a
mo•‚o de pesar que fez a fam“lia do Senhor Wilson Lage falecido recentemente.
Comentou que o mesmo era cidad‚o Bananalense e que gra•as ao mesmo a festa do
Padroeiro do Bom Jesus do Livramento foi levantada. Com pesar comentou o falecimento
do Senhor Assis Carneiro, pessoa muito boa, que fez muitas coisas para Bananal, sempre
gerando emprego para os mun“cipes. Com a palavra Vereadora Šrika Tereza Coitinho
Affonso comentou a mo•‚o de Aplausos que fez ao Senhor Marlon Reis, Juiz de Direito
no Estado do Maranh‚o, redator da lei da ficha limpa. Disse que sempre que poss“vel
est‹ em contato com o mesmo atrav‘s das redes sociais. Por fim comentou a mo•‚o de
pesar que fez pelo falecimento do Senhor Darge Carreira Mendes Leal. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou a mo•‚o de aplausos feita aos blocos
carnavalescos unidos da vila e bloco das piranhas. Parabenizou o organizador Totonho,
citando ainda os demais blocos que participaram da festa no carnaval. Teceu coment‹rios
sobre a mo•‚o de aplausos a Policia Militar pelo bel“ssimo trabalho realizado no carnaval.
Disse que a mesma atuou de uma forma exemplar no portal de acesso a cidade,
conversando com os foli•es e orientando da melhor maneira poss“vel. Parabenizou o
Prefeito Municipal pelo investimento feito no Carnaval. Depois do ocorrido no pr‘ carnaval
disseram que o carnaval seria de baderna, briga e nada disso aconteceu. Os turista
prestigiaram o evento e ficaram muito satisfeitos com o que viram. Com rela•‚o ‡
caminhada alcoologica, disse que a festa foi muito legal, as pessoas se molhando, se
divertindo. Com rela•‚o ao fato de eu n‚o ter dado mo•‚o de aplausos a Policia Civil,
tenho meus motivos, fiquei chateado com uma atitude tomada por eles, precisei de uma
ajuda para colocar uma moto encima do carro e quando foi pedir para eles, fingiram que
n‚o viram, o Laerte com todo o problema que tem me ajudou. Espero que eles n‚o
precisem de mim, n‚o contem comigo. Quando da vota•‚o das mo••es, foram as
mesmas aprovadas de forma unˆnime. Franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as). Com a palavra Vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves, disse que
organizou um mutir‚o para o dia 15 de mar•o para dar um basta nos caramujos que
existem no bairro das laranjeiras. Com rela•‚o ‡ Mo•‚o de Aplausos sobre o carnaval,
disse que houve parceria e entrosamento. No carnaval a prefeitura trabalhou muito bem,
diferente do que ocorreu no pr‘ - carnaval, onde existiram coisas horrorosas. Parab‘ns ao
Comandante Vitor da Policia Militar pelo belo trabalho realizado, parab‘ns a Policia Civil,
ao Delegado e toda sua equipe. Voltaram ‡ ‘poca da Dona Mirian e colocaram as
marchinhas na outra pra•a para que as pessoas de mais idade pudessem curtir o
carnaval. Disse que a beleza do carnaval de Bananal foram os blocos. Comentou que os
blocos n‚o recebem apoio da Prefeitura, ‘ necess‹rio que haja uma valoriza•‚o dos
mesmos, bem como que o com‘rcio local seja valorizado, citando que os quiosques de
lanches fecham as 04h00min min. Na ‘poca em que fui secretaria de turismo, trouxe um
trio el‘trico, e essa Avenida ficava entupida. Com rela•‚o ‡ caminhada alcoologica, disse
que a mesma ‘ interessante, mas precisa de uma melhor organiza•‚o. Disse que vai
fazer mo•‚o de aplausos para a Policia Civil, Militar, e para os blocos, principalmente o da
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Nega maluca que tiveram cerca de 80 mulheres. Passou a comentar sobre a necessidade
de coloca•‚o de Banco 24 horas no munic“pio. Nas cidades tur“sticas existem quiosques
onde as pessoas conseguem efetuar suas transa••es banc‹rias. Disse que fez contato
com um gerente de Curitiba e que necessita de parceria da prefeitura. Relatou que esteve
presente na Unidade Mista de SaŒde para inaugura•‚o do Centro CirŒrgico, onde foi dito
que os partos seriam feitos em Bananal, estando faltando apenas esterilizar o local.
Aparte solicitado pela Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso disse que teria tudo
m‘dico, anestesista e at‘ agora nada. Voltando a comentar o assunto, a vereadora LŒcia
Helena Nader Gon•alves disse que o povo e os vereadores n‚o s‚o palha•os, no local
n‚o est‹ funcionando nada. Se n‚o providenciar vou entrar com uma mo•‚o de repŒdio.
Foi dito na reuni‚o do conselho que a farm‹cia iria descer e j‹ se passaram 7 meses e
nada. Disse que o Theo secret‹rio de SaŒde ‘ seu amigo, mas na qualidade de secretario
precisa agir. Sobre a licita•‚o da Gase, disseram que uma empresa do Paran‹ ganhou a
licita•‚o, mas a GASE ‘ o que, uma ONG?. Teceu coment‹rio ainda sobre a verba de R$
50.000,00(cinq•enta mil reais) que conseguiu para o centro social azurra. Com a palavra
Vereador Vilmar da Silva disse que a saŒde municipal na pr‹tica n‚o ‘ o que se prega ‘ o
que se faz. Existe propaganda, oba oba, mas nada funciona. O Th‘o ‘ uma excelente
pessoa, mas como ocupante de cargo de confian•a ele vai bater de frente quando ver
algo errado? Quantos secret‹rios de saŒde j‹ passaram por essa administra•‚o?. O
secretario n‚o pode ser trocado como trocamos de roupa. H‹ quanto tempo n‚o tem
m‘dico PSF no distrito do Rancho Grande? O dentista vai at‘ l‹, olha e vai embora. O
vereador Fez a leitura do oficio 368 datado de 29 de dezembro de 2011, onde ‘ citada a
possibilidade de perda da verba conseguida para a saŒde de Bananal. Leu o teor do
mesmo. Aparte vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves disse que vem muita obra
federal para o munic“pio. Aparte vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso disse que ligou
para a caixa econŽmica federal para saber sobre a Rua Carlos Francisco Correia, sendo
dito pelo mesmo que a verba ainda n‚o foi perdida, o que acontece ‘ que para ter o
dinheiro liberado precisa da medi•‚o. Continuando o vereador Vilmar da Silva fez leitura
da resposta do of“cio 240/11 enviada pelo Diretor do Ciretran de Bananal. Sobre a
licita•‚o feita para o transporte de alunos, disse que as linhas est‚o sendo pagas R$1,40,
R$ 1,50 por kilometro, sendo que era pago a quantia de R$ 1,20. Com rela•‚o ao piso do
magist‘rio disse que foi aprovado o valor e deve ser pago sem discuss‚o. Com a palavra
Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso citou o caso ocorrido com o filho do Lucas,
uma crian•a que tem cˆncer e que j‹ perdeu 3 dedinhos da m‚o. Disse que a pessoa
ficou 6 meses internado e que na quinta feira teria alta. Disse que o carro da saŒde
marcou e n‚o foi buscar, tendo o pai da crian•a que emprestar dinheiro para pagar um
t‹xi para ir no Rio de Janeiro buscar a crian•a. O Patr‚o do Lucas, senhor Roquete Pinto
ficou indignado com a situa•‚o e pediu providencias. Eu conversei com o Secretario de
saŒde e disse que as pessoas que n‚o precisam de transporte conseguem junto ‡ saŒde
e as que realmente precisam n‚o conseguem. Aparte vereadora LŒcia Helena Nader
Gon•alves disse que Bananal possui um “ndice muito alto de cˆncer, Continuando a
vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso, disse que existe uma portaria do minist‘rio da
saŒde obrigando que se fa•a os testes nos rec‘m nascidos entre a 1ƒ e 2ƒ semana. A
portaria diz que o teste deve ser feito no mesmo hospital em que nasceu a crian•a. Entrei
em contato com o secretario de saŒde de cruzeiro e expliquei a situa•‚o de Bananal,
falta apenas articula•‚o de gestor para gestor. Disse ainda que os exames para
admiss‚o, exames de sangue nada est‹ fazendo. O carnaval ‘ importante, mas a saŒde ‘
mais importante. Com rela•‚o ‡ inaugura•‚o do centro cirŒrgico, disse que na ‘poca da
Gest‚o do Dr. Wilton j‹ existia isso. Por fim, disse que a representa•‚o feita contra ele foi
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arquivada e devido a isso entrar‹ com um processo contra o autor da denŒncia. Com a
palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que nos 12 anos que exerce a
fun•‚o Legislativa viu como a demanda no setor da saŒde vem crescendo. Disse que
quando chegou a Casa a cidade estava muito mal governada. Em 1997 o Dr. Wilton
pegou a cidade num caos. Foi necess‹rio trazer pessoas competentes para colocar as
coisas em ordem. A demanda de 11 anos atr‹s aumentou a dificuldade das pessoas
tamb‘m. Citou o exemplo da pessoa de Carlinhos, que h‹ ‘poca medica as pessoas,
fazendo com que a demanda nos hospitais municipais diminu“sse. Hoje as regras da
saŒde mudaram, para qualquer medica•‚o ‘ preciso receita, as farm‹cias n‚o podem
medicar mais. Hoje no munic“pio existe UTI m•vel, o nŒmero de doentes cresce a cada
dia. A administra•‚o atual obteve mais de 25 novos ve“culos. Disse que o Prefeito ir‹
comprar mais 2 ve“culos novos. N‚o havendo 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. Na presente Sess‚o
constaram os seguintes Projetos para serem discutidos e votados na presente Sess‚o:
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01 DE 2012 – De autoria da Vereadora
Hercilia de Jesus Ramos Andrade – Acrescenta o Inciso XXXI ao artigo 74, da Lei
Orgˆnica Municipal. ( Vota•‚o em 2€ turno) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01
DE 26 DE JANEIRO DE 2012, de autoria da Mesa Diretora da Cˆmara Municipal de
Bananal disp•e sobre a cria•‚o e reestrutura•‚o de cargos do quadro geral de pessoal da
Cˆmara Municipal de Vereadores de Bananal e d‹ outras provid‰ncias. EMENDA
MODIFICATIVA Nº 01 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012, De autoria do Vereador Robson
do Amaral Rodrigues, modifica a reda•‚o do subitem 1.12 do Projeto de Lei 001 de 09 de
fevereiro de 2012 que altera o sentido do transito de ve“culos em algumas ruas e
avenidas de nossa cidade e d‹ outras provid‰ncias. PROJETO DE LEI Nº 01 DE 09 DE
FEVEREIRO DE 2012, De autoria do Chefe do Poder Executivo, altera o sentido do
transito de ve“culos em algumas ruas e avenidas de nossa cidade e d‹ outras
provid‰ncias. Quando da discuss‚o do PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01
DE 2012 n‚o houveram vereadores que quisessem fazer uso da palavra. Colocado em
vota•‚o foi aprovado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 01 DE 26 DE JANEIRO DE 2012 n‚o houveram vereadores que
quisessem fazer uso da palavra. Colocado em vota•‚o em primeiro turno foi aprovado por
unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01
DE 2012 solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereador Robson
do Amaral Rodrigues fez leitura da justificativa apresentada para elabora•‚o da presente
emenda justificativa. Citou um abaixo assinado feito pelos moradores e pelos motoristas.
Disse que ao ser questionado por alguns populares sobre a mudan•a ocorrida no trˆnsito,
ligou para o Prefeito e comentou sobre a necessidade de alterar o sentido dos ve“culos na
pra•a da Matriz. Com a palavra vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves disse que o
Presidente da Casa Vereador AntŽnio Carlos Ramos da Silva fez requerimento pedindo
justamente essa mudan•a proposta pelo Edil. Com a palavra vereador …lvaro Luiz
Nogueira Ramos parabenizou o vereador Robson pela emenda apresentada. Disse que j‹
havia comentado com o Prefeito Municipal e com o Assessor de Gabinete sobre a
situa•‚o do trˆnsito, sendo dito pelos mesmos que n‚o seria necess‹ria tal mudan•a.
Disse ainda que no Projeto h‹ previs‚o de mudan•a na Rua da Cooperativa, pois se o
motorista quisesse retornar teria que virar na sa“da ap•s o posto de gasolina. Com a
palavra Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso parabenizou o vereador Robson pela
emenda. Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade disse que lutou
durante 3 anos e n‚o teve sua sugest‚o atendida. O vereador Robson foi mais feliz e
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teve atendido seu pedido. Colocado em vota•‚o foi aprovado por unanimidade. Quando
da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nº 01 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012 a vereadora
Eliane Nogueira do Prado disse que ‘ favor‹vel ao projeto, pedindo para que n‚o haja
mais mudan•as. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que existe
um elevado nŒmero de ve“culos na cidade. O fluxo de carro ‘ alto, sendo que com as
mudan•as realizadas at‘ nos moradores nos perdemos ‡s vezes. Com a palavra
vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves disse que na cidade existem cerca de 6 mil
carros licenciados no munic“pio, sendo que a popula•‚o local atinge o nŒmero de 10.200
pessoas. O que o munic“pio precisa ‘ de organiza•‚o. O Prefeito s• enviou esse projeto
para a Cˆmara Municipal porque houve um abaixo assinado dos moradores pleiteando as
mudan•as. Existem ruas na cidade que s‚o de m‚o dupla e que s‚o perigos“ssimas. Com
a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que vota favor‹vel ao Projeto
porque a popula•‚o pediu. Colocado em vota•‚o foi aprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as): Solicitou a palavra ‡ vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves dizendo
que a saŒde h‹ 11 anos atr‹s era a mesma popula•‚o de antes. Disse que no passado
n‚o existiam os programas que existem hoje para a ‹rea da saŒde. Disse ainda que cabe
ao Poder Executivo aplicar o percentual previsto em Lei na saŒde. Citou o decreto para o
pagamento do piso nacional do magist‘rio. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues discorreu sobre as licita••es de obras no munic“pio, citando as Avenidas C‘sar
Augusto Gon•alves e Jo‚o Godoy de Macedo, dizendo que s• apareceu a empresa
Plenaplan. Disse ainda que j‹ est‹ dispon“vel na conta parte do valor para realiza•‚o da
obra. Citou ainda que amanh‚ estar‹ presente no bairro da cerˆmica acompanhando o
inicio das obras naquele bairro. Comentou que a administra•‚o do Prefeito David Morais
adquiriu cerca de 25 novos carros, sendo que na gest‚o da ex Prefeita Dona Mirian foram
adquiridos 2 ve“culos, e queimados 4. Citou ainda que a administra•‚o atual s• assina
convenio com o Estado, sendo que as obras federais n‚o ser‚o feitas pelo munic“pio.
Passou a comentar as indica••es que fez na presente sess‚o. Indicou a realiza•‚o de
servi•os de podas de arvore no bairro Niter•i. Pediu junto ao Prefeito Municipal lixeiras
padronizadas para serem colocadas na SP 247. Indicou ao Prefeito a realiza•‚o do
servi•o de coleta de lixo de 15 em 15 dias na SP 247, a pedido do M‘dico DR. Davi Mota
Costa. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado indicou ao Prefeito Municipal
que seja realizado servi•o de limpeza nos bueiros da Rua Jo‚o Candido da Silva, no
morro da Caixa D’agua, bem como a retirada de terras no local, al‘m de necessitar de
coloca•‚o de mais um cesto de lixo para atender a demanda naquela localidade. Sobre o
Projeto de Lei que reestrutura o quadro de pessoal da Cˆmara Municipal de Bananal,
disse que antes os cargos eram em comiss‚o e agora passaram a ser providos atrav‘s
de concurso pŒblico. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que gostaria que
todos vereadores ficassem at‘ o final das Sess•es de Cˆmara. Em 2009, 2010, 2011 e
agora em 2012, vereador fala o que quer e vai embora. Pediu para que constasse em ata
para que seja inclu“da na Revis‚o das Leis que acontecer‹ no Poder Legislativo, o fato de
se o vereador sair antes do termino da sess‚o que recebe o subsidio parcial. Citou que o
or•amento de 2012 em rela•‚o ao or•amento existente no ano de 2000 cresceu e muito,
passando o munic“pio a ter mais dinheiro. No ano de 2000 haviam pessoas qualificadas
trabalhando, hoje as que ocupam cargos, s‚o no m“nimo amadores. Existem muitas
denuncias contra a atual administra•‚o, at‘ mesmo Boletim de ocorr‰ncia por impedir
vereador de fiscalizar licita•‚o. Citou a reuni‚o que aconteceria na 3ƒ feira com o Chefe
do Poder Executivo, sendo que o Prefeito n‚o compareceu. Questionou se fosse o
vereador Carlos Eduardo, …lvaro, Vilmar se ele cancelaria a reuni‚o?. Com a palavra
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vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso disse que o vereador Robson colocou o
problema da saŒde, mas o que vem acontecendo no munic“pio ‘ o desrespeito ao
dinheiro pŒblico. A emenda a Lei orgˆnica proposta pela vereadora Hercilia veio em muito
boa hora. Eu venho trabalhando junto ao departamento jur“dico da casa para que seja
criado um Projeto de Lei para estender a Ficha Limpa para os Cargos em Comiss‚o. Por
fim disse que o cal•amento da cerˆmica foi obra liberada pelo Governo do Estado, partido
PSDB da qual sou l“der da bancada municipal. . 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. Ap•s a leitura dos Projetos de Leis que ser‚o apreciados
na pr•xima Sess‚o, a Presidente da Casa encerrou a sess‚o e convocou os Senhores
(as) Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordin‹ria dia 15 (quinze) de mar•o de 2012,
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, 01 de mar•o de 2012.

Presidente: ________________________________________
Vereadora Šrika Tereza Coitinho Affonso

1€ Secret‹rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ Secret‹rio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader Gon•alves
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