Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

24ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 24/2012
ATA DA 24ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 15 DE MAR†O DE 2012. Aos
quinze dias do mês de março de 2012 (15/03/2012), ‡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 Quarta desta Quarta Sessão
Legislativa, sob a Presid‰ncia do Vereador AntŠnio Carlos Ramos da Silva, Presentes os
Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ Secret‹rio), LŒcia Helena Nader Gon•alves (2€
Secretario), Žrika Tereza Coitinho Affonso, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Robson
do Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz Nogueira Ramos e Carlos Eduardo de Oliveira Cruz.
Ausente a vereadora Eliane Nogueira do Prado. A ATA da sess‚o anterior foi aprovada
por unanimidade. Ap•s a chamada, havendo nŒmero regimental, o Senhor 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: VEREADOR VILMAR DA
SILVA: Requerimento n.€ 036/12= solicita da Policia Militar de Bananal, informa•’es
quanto a Base Comunit‹ria da PM em Rancho Grande; Indica•‚o n.€ 051/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru•‚o de pontes e passarela em ‹rea rural do Distrito
de Rancho Grande; Indica•‚o n.€ 052/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
instala•‚o de bebedouro e televisor na Rodovi‹ria de Bananal; Indica•‚o n.€ 053/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala•‚o de bebedouro no posto m‘dico de
Rancho Grande; Indica•‚o n.€ 054/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os
de reparos nos equipamentos odontol•gicos do posto m‘dico de Rancho Grande;
Indica•‚o n.€ 055/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os de reparos e
manuten•‚o em geral nos vestu‹rios do campo de futebol de Rancho Grande;
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Indica•‚o n.€ 056/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os de limpeza na rua Carlos Francisco Corr‰a, na Vila
Bom Jardim; Indica•‚o n.€ 057/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os
diversos na Av. Pelegrino Sciotta, na Vila Bom Jardim; Indica•‚o n.€ 058/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instala•‚o de quebra-molas na rua Valentim Bastos;
Indica•‚o n.€ 059/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os de tapa-buracos
na rua Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim; VEREADOR ANTONIO CARLOS RAMOS
DA SILVA (GODÔ): Requerimento n.€ 037/12= solicita do TCESP-Regional de
Guaratinguet‹, informa•’es quanto as contas do Poder Executivo de Bananal dos anos
de 2009 e 2010; Requerimento n.€ 038/12= solicita do TCE-SP (S‚o Paulo), informa•’es
quanto as contas do Poder Executivo de Bananal dos anos de 2009 e 2010;
Requerimento n.€ 039/12= solicita da SABESP, provid‰ncias urgentes no sentido de
instala•‚o de rede de ‹gua e esgoto na rua Domiciano Franceliano; Requerimento n.€
040/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid‰ncias junto a SABESP, no
sentido de instala•‚o de rede de ‹gua e esgoto na rua Domiciano Franceliano;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Requerimento n.€ 041/12= solicita da
VIVO Telecomunica•’es, a implanta•‚o de uma torre repetidora de sinal, no km 20 da
Estrada Sebasti‚o Diniz de Moraes (SP-247), Serra da Bocaina; Requerimento n.€
042/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a possibilidade de um reajuste de sal‹rio
para os servidores municipais; Indica•‚o n.€ 042/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, a necessidade de tapa-buracos nas ruas Expedito Vani e Antonio Gerv‹sio do
Nascimento na Vila Bom Jardim; Indica•‚o n.€ 043/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, implanta•‚o de guard-rail na subida da rua Jo‚o Cˆndido da Silva, no Niter•i;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 043/12= solicita do
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Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa•’es com rela•‚o a ponte Jos‘ Alves Neto;
Requerimento n.€ 044/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, rela•‚o de
funcion‹rios pŒblicos efetivos “professores” que foram exonerados de suas fun•’es nos
Œltimos tr‰s anos; Requerimento n.€ 045/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
c•pia do conv‰nio do “Programa viva-leite”; Requerimento n.€ 046/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, informa•’es quanto aos gastos com combust•vel de janeiro de
2011 at‘ a presente data; Requerimento n.€ 047/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, c•pia da folha de pagamento dos funcion‹rios pŒblicos municipais dos tr‰s
Œltimos meses; Requerimento n.€ 048/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
extra•‚o de c•pias de todos os contratos de loca•‚o de im•veis firmados pela Prefeitura
Municipal de Bananal, entre janeiro de 2009 e mar•o de 2012, com os respectivos recibos
de pagamento; Requerimento n.€ 049/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,c•pia
do processo licitat•rio realizado em 2011, o qual teve como vencedora a empresa de
seguran•a “Atitude Servi•os e Empreendimentos Ltda.”; Requerimento n.€ 050/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa•’es sobre os procedimentos licitat•rios
realizados no ano de 2011 e 2012; Requerimento n.€ 051/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, c•pia de todo processo licitat•rio que definiu vencedora a Empresa
“La‘rcio Nogueira S ME”, para a aquisi•‚o de uniformes escolares em 2011;
Requerimento n.€ 052/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia de todos os
processos de compras do ano de 2011 e 2012 de todas as Secretarias Municipais;
Requerimento n.€ 053/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia dos contratos de
loca•‚o de ve•culos, que atendem a Secretaria Municipal de Educa•‚o; Requerimento n.€
054/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, c•pia dos demonstrativos de aplica•‚o
de recursos para saŒde e educa•‚o do munic•pio; Requerimento n.€ 055/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa•’es em rela•‚o ao conv‰nio entre a Prefeitura
Municipal de Bananal e o GASE; Mo•‚o n.€ 016/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Sebasti‚o
Misiara, DD. Presidente da UVESP; Indica•‚o n.€ 048/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, mobiliza•‚o da Defesa Civil de Bananal, com rela•‚o ao barranco que caiu
amea•ando a casa do Sr. Beto, na rua Nicanor Cˆndido; Indica•‚o n.€ 049/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi•os de limpeza geral no bairro Cerˆmica; Indica•‚o n.€
050/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru•‚o de passarela pr•xima a
ponte Jos‘ Alves Neto; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.€ 056/12= solicita reuni‚o urgente com o Executivo Municipal e a
Ger‰ncia Regional do Previ-cidade; Requerimento n.€ 057/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, informa•’es quanto a paralisa•‚o das obras das pra•as Pedro Ramos
e Rubi‚o Jr.; Requerimento n.€ 058/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para
junto a TelefŠnica e Elektro, realizar estudos visando a possibilidade de se transformar em
“subterrˆneas” as instala•’es telefŠnicas e el‘tricas a‘reas do Centro Hist•rico de
Bananal; Requerimento n.€ 059/12= solicita da TelefŠnica, a necessidade de se realizar
estudos visando a possibilidade de se transformar em “subterrˆneas” as instala•’es
telefŠnicas a‘reas do Centro Hist•rico de Bananal; Requerimento n.€ 060/12= solicita da
Elektro, a necessidade de se realizar estudos visando a possibilidade de se transformar
em “subterrˆneas” as instala•’es el‘tricas a‘reas do Centro Hist•rico de Bananal; Mo•‚o
n.€ 017/12= de aplausos, ao Ilmo. Sr. Dr. Pedro Teixeira, pelo trabalho de reforma e
restaura•‚o na Fazenda Loanda; Mo•‚o n.€ 018/12= de aplausos, a Enfermeira Cristiane
Cunha, a Sra. Carla de Oliveira Concei•‚o e ao Sr. Daniel Gavi‚o de Gouv‰a, pelo
trabalho de controle e combate aos caramujos em Bananal; Mo•‚o n.€ 019/12= de
aplausos, ao Sr. Cl‹udio Goulart de Abreu Vomhof, a Sra. Mare Nurucci Vomhof e aos
Senhores Antonio Soares e Celso de Oliveira, pelo apoio no trabalho de controle e
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combate aos caramujos em Bananal; Mo•‚o n.€ 020/12= de aplausos, a Policia Militar de
Bananal, pela seguran•a no Carnaval 2012 em Bananal; Mo•‚o n.€ 021/12= de aplausos,
a Policia Civil de Bananal, pela seguran•a no Carnaval 2012 em Bananal; Indica•‚o n.€
044/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru•‚o de pra•a entre a Av. …lvaro
Moreira Ramos e o in•cio da Estrada Roseno de Andrade (Estrada do Turvo); Indica•‚o
n.€ 045/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cal•amento e urbaniza•‚o nas ruas
Antonio Ramos Capeto e Alfredo Pinto Peixoto, no bairro Recanto Verde; Indica•‚o n.€
046/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, abertura de rua depois do “Cemit‘rio do
alto”, dando acesso ao “Morro do Irineu”; Indica•‚o n.€ 047/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, instala•‚o de ambulat•rio de oncologia em nosso munic•pio;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: Mo•‚o n.€ 015/12= de
aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pelo in•cio das obras de recupera•‚o do
cal•amento da Av. C‘sar Augusto Gon•alves; Indica•‚o n.€ 060/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, reforma da Pra•a Monsenhor Cid Fran•a; Indica•‚o n.€ 061/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, vistoria nos postes de ilumina•‚o da ‹rea de lazer
Ivani Barbosa e limpeza e reparos nos bancos e mesas instalados no local; Indica•‚o n.€
062/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conserto de bueiro localizado na esquina
da rua Leon Gilson com a Av. Jo‚o Barbosa de Camargo; Indica•‚o n.€ 063/12= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recupera•‚o do cal•amento da av. Pelegrino Sciotta, no
Educand‹rio; Indica•‚o n.€ 064/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza•‚o de
trabalhos de capina e limpeza das margens das ruas Antonio Gavi‚o e Manoel Ricardo da
Fonseca; Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados, solicitaram e fizeram
uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves teceu
coment‹rios sobre o requerimento feito ao Senhor Jos‘ Benedito Barbosa Santos gerente
executivo do INSS em Taubat‘, ao senhor AntŠnio Brand‚o gerente da Ag‰ncia de
Cruzeiro e ao Ilustr•ssimo Prefeito Municipal agendando com os mesmos uma reuni‚o da
Sede da Cˆmara Municipal para o dia 20 de mar•o de 2012 ‡s 10 horas no intuito de
solucionar problemas com o Prev – Cidade. Disse ‡ vereadora que com a transforma•‚o
da Regi‚o Metropolitana o Posto do INSS parou de realizar as per•cias, de agendar os
atendimentos. Na qualidade de membro da comiss‚o de saŒde entendo ser de suma
importˆncia ‡ realiza•‚o dessa reuni‚o para a solu•‚o desse problema. Passou a
comentar o outro requerimento feito, onde solicita do Prefeito Municipal, da empresa
Elektro e da empresa TelefŠnica a necessidade de se embutir a fia•‚o do centro hist•rico,
fazendo a leitura da justificativa do requerimento. Comentou ainda o porque da
paralisa•‚o das obras na Pra•a Pedro Ramos e na Pra•a Rubi‚o Junior. Disse que o
Condephaat autorizou a realiza•‚o da obra e n‚o entende o porqu‰ da interrup•‚o dos
servi•os. Por fim, relatou que a ‘poca do inicio das obras foi acompanhada pela
funcion‹ria da Prefeitura Marisol, e pode constatar que a planta da obra previa que ficaria
muito bonita a mudan•a proposta. Com a palavra a Vereadora Žrika Tereza Coitinho
Affonso iniciou sua fala dizendo que reitera alguns requerimentos, pois o poder executivo
n‚o responde as indaga•’es dessa vereadora. O argumento utilizado pelo Prefeito ‘ o
–1€ do artigo 56 da Lei Orgˆnica Municipal. Mas, como ‘ sabido por todos, o caput do
mesmo artigo confere ao vereador a atribui•‚o de fiscalizar o poder executivo. Com
rela•‚o ‡ ponte Jos‘ Alves Neto, solicito da Prefeitura c•pia do desenho isom‘trico da
montagem da ponte, c•pia da planta alta e planta baixa e c•pia da assinatura do
Engenheiro Respons‹vel com respectivo nŒmero do CREA. Disse ainda que a obra tem
um custo elevado e como fiscalizador da lei ir‹ ficar encima. Sobre o requerimento feito
solicitando a rela•‚o de funcion‹rios exonerados, principalmente professores, gostaria da
rela•‚o nominal deles. Passou a comentar o requerimento feito solicitando c•pia do
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conv‰nio Viva Leite. Disse ainda que na data de hoje conversou com a pessoa de
Paulinho que ‘ o respons‹vel pelo Projeto na Regi‚o, sendo dito pelo mesmo que a
responsabilidade ‘ do munic•pio pela execu•‚o do Projeto. Continuou a vereadora
dizendo que o pr‘dio da Cˆmara est‹ sendo usado para a entrega do leite, ocorre que os
idosos ficam no sol aguardando, al‘m do fato de o leite estar armazenada em um local
onde existe um grande nŒmero de ratos. Passou a comentar o requerimento feito
solicitando o gasto com combust•vel da prefeitura municipal no per•odo de janeiro de 2011
at‘ a presente data, aduzindo que n‚o aceitar‹ a resposta do executivo negando a
informa•‚o baseada no – 1 do artigo 56 da Lei Orgˆnica Municipal. Outro requerimento
comentado pela vereadora diz respeito ‡ c•pia integral da folha de pagamento dos
funcion‹rios da Prefeitura, cargos efetivos e de confian•a dos 3 Œltimos meses. N‚o
venha a Prefeitura dizer que est‹ amparada pelo manto do sigilo, pois como diz o
vereador Vilmar da Silva se ‘ pŒblico n‚o pode ter sigilo. Teceu coment‹rios tamb‘m
sobre o processo licitat•rio realizado para contrata•‚o da Empresa Atitude Servi•os e
Empreendimentos Ltda, solicitando c•pia da licita•‚o realizada em que se tornou
vencedora a empresa. Pela quinta vez requereu junto a Prefeitura Municipal de Bananal
c•pia dos contratos de loca•‚o firmados pelo Executivo, em vig‰ncia ou rescindido, no
per•odo de 1 de janeiro de 2009 e 15 de mar•o de 2012, acompanhada de todos os
recibos de pagamento. Requereu tamb‘m informa•’es sobre todos os processos
Licitat•rios de 2011 a 2012. O respons‹vel do setor de Licita•‚o senhor Jandair Junior,
disse que enviaria c•pia de todos os processos a essa vereadora, mas at‘ o presente
momento nada chegou. Solicitou c•pia de todo processo licitat•rio em que se sagrou
vencedora a empresa La‘rcio Nogueira Silva ME, para o fornecimento de uniformes para
rede de ensino do munic•pio. Requereu c•pia de todos os processos de compras das
secretarias municipais de 1€ de janeiro de 2011 at‘ a presente data, dispensando a visita
In loco, uma vez que quando foi analisar documento a Dra Luciana n‚o deixou tirar c•pia.
Requereu c•pia dos contratos de loca•‚o de todos os ve•culos terceirizados pela
Prefeitura Municipal de Bananal, que atendem a Secretaria Municipal de Bananal.
Requereu tamb‘m c•pia do demonstrativo de aplica•‚o de recursos para a saŒde e
educa•‚o, especificando o montante de entrada e sa•da nos anos de 2009, 2010, 2011 e
2012. Por fim, solicitou informa•’es sobre a ONG GASE. Tomou conhecimento que essa
empresa perdeu a concorr‰ncia, mas continua entrando funcion‹rio l‹. Foi dito pelo
Presidente do Tribunal de Contas que ‘ de suma importˆncia a fiscaliza•‚o dos repasses
para essas ongs. Com a palavra vereador AntŠnio Carlos Ramos da Silva teceu
coment‹rios sobre os requerimentos que apresentou. Iniciou comentando o requerimento
feito a Sabesp, solicitando a coloca•‚o da Rede de esgoto e ‹gua na Rua Domiciliano
Fraceliano, pois segundo a prefeitura e a sabesp essa Rua n‚o possui nome e, portanto
n‚o poderia ser feito o servi•o. Ocorre que em buscas realizadas nos arquivos da casa
encontramos o Projeto de Lei que d‹ nome a essa rua, no ano de 2007 de autoria do
ent‚o vereador Milko. O outro requerimento feito pelo vereador diz respeito ‡s contas da
prefeitura Municipal de Bananal nos exerc•cios de 2009 e 2010 que j‹ receberam parecer
desfavor‹vel do Tribunal de Contas. Comentou que o Minist‘rio PŒblico solicitou
infama•’es junto a Cˆmara Municipal sobre o recebimento das contas pelo Poder
Executivo. Dessa forma, estou enviando requerimento ao Tribunal de Contas do Estado
de S‚o Paulo e a Unidade Regional de Guaratinguet‹ para obter informa•’es sobre o
andamento das contas. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que o importante ‘
obter as respostas do executivo, pouco importando a quantidade de requerimentos feitos.
Passou a comentar o requerimento que fez ao Comandante Interino do 3€ Batalh‚o da
Policia Militar pedindo informa•’es quanto ‡ base comunit‹ria no Distrito do Rancho
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Grande. Segundo o vereador existe um convenio entre a Prefeitura Municipal e a Policia
Militar para manter essa base no Distrito. Disse tamb‘m que na administra•‚o anterior
existia uma identifica•‚o da base policial e na administra•‚o atual n‚o h‹ essa
identifica•‚o. Informou que existe uma resid‰ncia com um Œnico policial, o Cabo Oliveira
que ocupa o cargo e desde o dia 1€ de mar•o est‹ de f‘rias. Com a concess‚o das f‘rias
ao Cabo Oliveira, n‚o existe no Distrito ronda, n‚o h‹ substitui•‚o do Pm que goza
f‘rias? Para que manter a base da PM ent‚o? O problema pode acontecer em qualquer
dia, e n‚o s• quando o Pm est‹ de servi•o. A popula•‚o de Bananal que mant‘m essa
base, o dinheiro sai do bolso do consumidor bananalense. O justo seria ajudar todos os
policiais e n‚o somente 1 policial. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues
parabenizou o Presidente da Casa pela inaugura•‚o das transmiss’es da Sess‚o de
Cˆmara atrav‘s da Internet. Com rela•‚o aos seus requerimentos, solicitou junto a
empresa Vivo a coloca•‚o de uma torre repetidora de sinal no KM 20 da Serra da
Bocaina, fazendo a leitura da justificativa. Aparte solicitado pelo vereadora LŒcia Helena
Nader Gon•alves disse que a Vivo comprou a Embratel e com isso o vereador pode ser
atendido. Continuando o vereador Robson disse que com a pavimenta•‚o da SP 247 o
fluxo de pessoas deve aumentar. Requereu junto ao Prefeito Municipal a realiza•‚o de
um estudo pelo setor de contabilidade visando reajustar os vencimentos dos servidores
municipais. Citou que ‡ ‘poca da ent‚o prefeita Mirian foi feito um projeto de lei
reestruturando o quadro de funcion‹rios da Prefeitura Municipal. Ocorre que na presente
data os valores recebidos pelos servidores encontram-se defasados. Disse ainda que o
Prefeito Municipal quando assumiu a Prefeitura deu um aumento de 15% para o
funcionalismo publico. Aparte solicitado pela vereadora Žrika, disse que a Lei feita pela
Dona Mirian, prev‰ reajuste anual em todo primeiro de maio. Fiz um requerimento
solicitando do Prefeito aumento para os funcion‹rios municipais e ele me respondeu
dizendo que a folha estava acima do permitido. Como ele quer criar cargos agora?? O
indice caiu? Ou o Prefeito mentiu para mim ou est‹ mentindo para voc‰. Continuando o
vereador Robson disse que o Secretario Municipal de Educa•‚o em reuni‚o com os
vereadores disse que o •ndice estava abaixo do permitido. Acredito que o valor recebido
de recurso pr•prio tenha aumentado, al‘m do Royalties que a Prefeitura recebe. Sobre o
requerimento feito pela vereadora Žrika com rela•‚o ao Programa Viva Leite, o mesmo
era distribu•do no espa•o Œtil, antigo samba. Os idosos ficavam expostos ao sol em
situa•‚o complicada. Com rela•‚o a exist‰ncia de ratos, o rato n‚o bebe leite, as pessoas
vem at‘ aqui buscar leite. Posto em vota•‚o os 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 sua fala tecendo coment‹rios sobre a Mo•‚o de Aplausos feita
para o Dr. Pedro Teixeira pela bel•ssima reforma e restaura•‚o realizada na Fazenda
Loanda. Comentou tamb‘m a mo•‚o de aplausos feita ‡ enfermeira Cristine Cunha
coordenadora da Vigilˆncia Sanit‹ria de Bananal, e para os funcion‹rios de combate a
endemias Daniel Gavi‚o Gouveia e Carla de Oliveira Concei•‚o pelo belo trabalho de
combate aos caramujos feitos no bairro das laranjeiras. Uma mo•‚o de aplausos tamb‘m
foi dada aos Senhores Cl‹udio Goulart de Abreu Vomhof e a Senhora Mar‘ Murucci
Vomhof por ter cedido os funcion‹rios AntŠnio Soares e Celso de Oliveira que deram total
apoio ao trabalho realizado no controle e combate aos caramujos no munic•pio de
Bananal. Parabenizou a Policia Militar e Policia Civil pela seguran•a dada aos mun•cipes
no carnaval 2012. Com a palavra Vereadora Žrika Tereza Coitinho Affonso teceu
coment‹rios sobre a Mo•‚o de aplausos que fez ao Senhor Sebasti‚o Misiara Dign•ssimo
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Presidente da UVESP pelo •timo trabalho realizado a frente da Uni‚o dos Vereadores do
Estado de S‚o Paulo. Parabenizou o mesmo pelo semin‹rio realizado em parceria com o
TCE/SP e pela inclus‚o do munic•pio de Bananal na Caravana da Acessibilidade. Disse
que os membros do Tribunal de Contas foram un•ssonos com rela•‚o ‡ porcentagem de
abertura de cr‘ditos ao Poder Executivo. De acordo com os membros do TCE/SP o limite
aceit‹vel ‘ o de cerca de 20%, sendo limite superior a este algo muito perigoso. O
Membro do TCE/SP usou a express‚o “ Cheque em Branco” para quem d‹ limite alto
para o Executivo. Disse ainda que n‚o ‘ inconstitucional, mas ‘ imoral. Sobre a Caravana
da Acessibilidade, disse ‡ vereadora que a data do evento em Bananal est‹ prevista para
14/04/2012, estando apenas no aguardo da confirma•‚o. Com a palavra Vereadora
Hercilia Jesus Ramos de Andrade comentou a Mo•‚o de Aplausos feita ao Prefeito
Municipal pelo inicio das obras na Avenida C‘sar Augusto Gon•alves no bairro da
Cerˆmica. Fez a leitura da justificativa. 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, comentou
sobre a Lei de reestrutura•‚o de cargos feita pela ent‚o Prefeita Mirian em 2008. Disse
que dentro da Lei existe um sistema de reajuste para o funcionalismo pŒblico. Citou que a
Lei n‚o vem sendo cumprida como deveria ser. Passou a comentar sobre o Lan•amento
do Cd do artista Marco Leal que acontecer‹ no dia 30/03/2012 no clube da 3ƒ idade.
Passou a vereadora a tecer coment‹rios sobre as indica•’es que apresentou. Iniciou
indicando ao Prefeito Municipal o cal•amento e urbaniza•‚o das ruas Antonio Ramos
Capeto e Alfredo Pinto Peixoto, no bairro Recanto Verde. Pediu cal•amento na Rua
…lvaro Moreira Ramos, al‘m de constru•‚o de uma pra•a para os moradores daquele
bairro. Indicou ao Prefeito tamb‘m a necessidade de se “abrir” uma rua depois do
“Cemit‘rio Municipal do Alto” dando acesso ao “Morro do Irineu”. O acesso ao Morro do
Irineu ‘ muito complicado, sugerindo a constru•‚o de uma rua por de tr‹s do morro. Fez a
indica•‚o de se instalar no munic•pio, um ambulat•rio de Oncologia, para o
acompanhamento das pessoas de CA e seus familiares, pois o nŒmero destes pacientes
‘ grande e aumenta a cada dia em nosso munic•pio. As viagens para outros munic•pios
desgastam as pessoas. Com rela•‚o ao Projeto Viva Leite as pessoas n‚o ficavam
expostas ao sol quando a distribui•‚o era feita no espa•o Œtil. Agora com a mudan•a para
o pr‘dio da Cˆmara as pessoas ficam sob o sol, al‘m de terem que subir escada para
pegar o leite. Com rela•‚o ao Cidade Legal, um morador me passou um e-mail para saber
como estava essa situa•‚o. Quando trabalhava no plano diretor do munic•pio conversei
com o Guinho para saber como andava a situa•‚o, sendo me passado que nos bairros do
Recanto Verde e no Morro do Bruno foram feitos loteamento, sendo necess‹rio a
legaliza•‚o dessas ‹reas. Sobre o Plano Diretor pe•o que seja feito um estudo do tema,
seja lido e debatido item por item. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos
comentou a indica•‚o feita para a necessidade de se realizar servi•os diversos na
Pelegrino Sciotta, al‘m de podas e retiradas dos matos dos meios fios. Indicou a
necessidade de se realizar servi•os de limpeza na Rua Carlos Francisco Corr‰a, na Vila
Bom Jardim. Outra indica•‚o feita diz respeito ‡ necessidade de se instalar redutor de
velocidade (quebra-molas) na Rua Valentim Bastos, nas proximidades da Escolinha
Infantil da Professora Renata. Indicou a necessidade de se realizar servi•os de tapaburacos na rua Octaviano Vani, na Vila Bom Jardim, em frente as resid‰ncias da Irm‚
Ondina, e da Sra. In‰s An‘sio Faria. Por fim disse que o •ndice de 50.08% com gasto de
pessoal foi feito pelo Contador da Prefeitura. Com a palavra vereadora Žrika Tereza
Coitinho Affonso disse que com rela•‚o ao Projeto Viva Leite que n‚o ir‹ discutir nem
questionar, apenas denunciar‹ as autoridades competentes. No tocante ao inicio das
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obras da cerˆmica , disse que votou na mo•‚o de aplausos por respeito. Disse que na
presente data cerca de 10 moradores do bairro me procuram e reclamaram da obra.
Aparte solicitado pelo vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que a obra acabou de
come•ar e que n‚o entende o motivo das reclama•’es. Aparte vereadora LŒcia Helena
Nader disse que a empresa que realiza a obra faz o que est‹ previsto no memorial
descritivo. Continuando a vereadora Žrika Tereza Coitinho Affonso disse que ‘ dever do
vereador fiscalizar, pois foi dito que a obra seria feita at‘ a casa da Senhora Lucia e n‚o
at‘ a Casa do Rei. Com rela•‚o a constru•‚o da creche municipal, disse que foram
desapropriadas as terras do Zuzu Nader e do Amir, mas antes de iniciar as obras seria
bom que se fizesse um estudo, pois no meu entender o bairro da vila seria o local mais
adequado para receber a creche. Sobre o coment‹rio feito da obra realizada na SP 247, a
mesma foi conseguida devido a uma luta do Prefeito Municipal, dos vereadores, s• que
quem mais lutou foi o Minist‘rio PŒblico o Paulo Marinho e o Bruno. Passou a tecer
coment‹rios sobre suas indica•’es. Iniciou falando sobre a necessidade de se mobilizar a
Defesa Civil de Bananal, com rela•‚o ao barranco que caiu amea•ando a casa do Sr.
Beto, localizada na Rua Nicanor Cˆndido. O Prefeito foi l‹ prometeu solucionar e at‘ hoje
nada. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que a vereadora Žrika
est‹ preocupada com as obras do Prefeito Municipal. O Governo do Estado pede um
terreno de cerca de 2.000 metros para a constru•‚o da creche. Sobre a constru•‚o da
creche na vila ou na cerˆmica o gasto ‘ o mesmo, pois em qualquer lugar que construir o
transporte da prefeitura ter‹ que levar as crian•as. O Bairro da cerˆmica est‹ sendo
contemplado com diversas obras, o bairro merece muito mais, se for at‘ a casa da Dona
Lucia •timo. Sobre o CDHU, a cerˆmica pode ser contemplada. Sobre o inicio das obras,
vamos esperar a obra terminar. Pe•o ao Senhor Prefeito Municipal a constru•‚o de uma
‹rea de esporte e um PS no bairro da cerˆmica. No bairro da Vila Bom Jardim, na
Pelegrino Sciotta seria bom se fizesse um asfalto come•ando atr‹s da Igreja Matriz
finalizando no bairro do Educand‹rio. Na estrada do Turvo haver‹ asfalto, pavimenta•‚o
at‘ a ponte, o Prefeito est‹ preocupado com obras. Com rela•‚o ‡s obras Federais, o
Prefeito n‚o faz obra federal. Sei que o vereador Vilmar batalha para conseguir emendas
para o munic•pio. O Prefeito asfaltou a SP 247, comprou cerca de 25 novos ve•culos. Na
educa•‚o os alunos todos com uniformes, a alimenta•‚o com frutas, iogurtes. Indicou que
seja inclu•do no card‹pio mel para as crian•as. Na 6ƒ feira no bairro da Palha estarei com
o Prefeito Municipal inaugurando as obras de melhoria e urbaniza•‚o do bairro. Pe•o
tamb‘m ao senhor Prefeito que fa•a curso de capacita•‚o, de Qualifica•‚o Profissional.
Sou o vereador que mais colocou pessoas no mercado de trabalho. Quero parceria com o
Senai, a cidade de Resende est‹ dando muitas oportunidades para os jovens de Bananal.
Com a palavra vereadora Hercilia de Jesus Ramos Andrade pediu para que o Diretor de
Secretaria Dr. Tadeu dos Santos Nogueira fizesse a leitura de suas indica•’es. Dentre as
indica•’es feitas, destacou a necessidade de reforma da Pra•a Monsenhor Cid Fran•a.
Pediu tamb‘m a recupera•‚o e cal•amento das ruas do Educand‹rio. Indicou ao Senhor
Prefeito a necessidade de se recuperar o bueiro localizado na esquina da Avenida Bar‚o
de Joatinga com a Leonor Gilson, pois a tampa encontra-se quebrada. Indicou ainda a
necessidade de melhoria da ilumina•‚o na ‹rea de Lazer Ivani Barbosa, al‘m da reformas
das mesas e bancos existentes no local. Solicitou servi•o de capina nas margens das
Ruas AntŠnio Gerv‹sio e Manoel Ricardo da Fonseca. Com a palavra vereador Vilmar da
Silva iniciou parabenizando o Presidente da Cˆmara pela inova•‚o e inaugura•‚o da
transmiss‚o das sess’es de ordin‹rias. Disse o vereador que a fun•‚o do Edil ‘ mais do
que fazer indica•’es ao Poder Executivo, pois o Prefeito foi eleito para resolver esses
pequenos problemas. Com rela•‚o ‡ administra•‚o atual aduziu que o Prefeito n‚o olha
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para o Distrito do Rancho Grande como deveria. Pediu por diversas vezes o reparo do
campo de futebol do Rancho Grande, disse que o vesti‹rio n‚o tem portas, estando em
p‘ssimas condi•’es. S‚o essas pequenas coisas que demonstram o interesse do
administrador por alguma coisa, e pelo que tem visto ele n‚o se importa com o esporte no
munic•pio. Indicou tamb‘m para a necessidade de se construir pontes e passarela na
‹rea rural do distrito de Rancho Grande, pois se houver chuvas as pessoas n‚o
conseguem nem sair de suas casas. Segundo o secretario de meio ambiente do
munic•pio os Royalties recebidos seriam para cuidar das estradas vicinais. Indicou
tamb‘m para a necessidade de se colocar bebedouros no Posto de SaŒde do Distrito do
Rancho Grande. Citou que os aparelhos odontol•gicos do distrito do Rancho Grande n‚o
funcionam, toda 4ƒ feira o dentista vai at‘ a localidade e volta por n‚o ter condi•’es de
servi•o. Indicou para que sejam colocados bebedouros e um televisor na rodovi‹ria de
Bananal. A Prefeitura Municipal arrecada com cada passagem vendida, ‘ cobrada dos
cidad‚os uma taxa rodovi‹ria e n‚o h‹ contrapresta•‚o por parte do Poder Executivo. No
que diz respeito ao reajuste dos funcion‹rios, seria plaus•vel que a prefeitura se
manifestasse no inicio de cada ano sobre a possibilidade de conceder aumento ou n‚o
para o funcionalismo pŒblico. No tocante ao projeto Viva Leite, acho muito estranho a
forma que est‚o fazendo para o caminh‚o descarregar o leite. Usam uma fita adesiva
proibindo o estacionamento, entendo que deveria ter hor‹rio para carga e descarga.
Sobre a constru•‚o de uma creche no bairro da cerˆmica, o transporte haver‹, mas n‚o
na mesma quantidade. Se a creche for constru•da na vila o transporte de pessoas da
cerˆmica para vila ser‹ bem menor. Todavia, a terceiriza•‚o do transporte pŒblico
municipal ‘ a menina dos olhos do Prefeito. Sobre o asfalto da SP 68 que liga o munic•pio
de Bananal a Pouso Seco, em 2000 saiu o convenio para realiza•‚o da obra e no projeto
existia a constru•‚o de acostamento. Hoje em dia n‚o conseguimos ver o acostamento,
sumiu no meio do barro. Aparte solicitado pela vereadora Lucia Helena Nader Gon•alves,
disse que recebeu denŒncia sobre transporte escolar e foi impedida de ter acesso ao
processo licitat•rio, sendo necess‹rio ir at‘ a Delegacia de Policia para lavrar Boletim de
Ocorr‰ncia. Continuando sua fala o vereador Vilmar da Silva enfatizou que a
Administra•‚o Municipal s• gosta de executar as obras do Governo do Estado. O
vereador Vilmar ‘ do Partido dos Trabalhadores e devido a isso consegue inŒmeras
emendas parlamentares com o Governo Federal, s• que a alega•‚o da Prefeitura ‘ que o
Governo Federal s• paga se houver medi•‚o. Ž constrangedor saber que o Poder
Executivo n‚o realiza as obras federais por n‚o querer realizar as medi•’es necess‹rias.
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 n‚o constaram mat‘rias para
serem discutidas e votadas pelos vereadores.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as)
Vereadores(as): Solicitou a palavra o vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos indicando a
realiza•‚o de servi•os de tapa buracos na Avenida …lvaro Moreira Ramos enfrente as
resid‰ncias da Irm‚ Ondina e da Sra. In‰s An‘sio Faria. Citou tamb‘m a necessidade de
servi•os de tapa buracos na Rua Otaviano Vani. Disse que pediu junto ao Deputado
Samuel Moreira uma verba no valor de R$ 180.000.00 para a realiza•‚o de obras de
pavimenta•‚o na Travessa Francisco. Citou que o Prefeito Municipal est‹ lutando para
conseguir um terreno para constru•‚o das casas populares. Com a palavra vereadora
Žrika Tereza Coitinho Affonso disse que o aumento da arrecada•‚o se deu devido aos
Royalties recebidos pela Prefeitura. Relatou a precariedade que ‘ o bairro Recanto Feliz e
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n‚o entende o porqu‰ de se pavimentar o bairro do Turvo. Ser‹ que no turvo existe mais
transito de carros do que no bairro Recanto Feliz? Sobre o asfalto da SP 64, entendo que
o Prefeito deveria ser Deputado, uma vez que o asfalto tamb‘m foi feito nas cidades de
Arape• e S‚o Jos‘ do Barreiro. Comentou a necessidade de constru•‚o de ‹reas de lazer
em todos os bairro da cidade. Disse que o bairro das Laranjeiras ‘ o segundo bairro mais
populoso de Bananal. Com rela•‚o as casas populares citou que a Tv Vanguarda fez
uma denŒncia para o CDHU para que fiscalize os mutu‹rios que ganham o apartamento e
alugam. Pediu para quando forem iniciadas novas inscri•’es para as casas populares,
existam crit‘rios sociais, pois em Bananal existem pessoas com 3 apartamentos. Disse
que ir‹ fazer a denŒncia no CDHU para que aja fiscaliza•‚o no munic•pio. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou comentando suas indica•’es, sendo a
primeira para realiza•‚o de servi•os na Rua Otaviano Vani. Indicou a necessidade da
coloca•‚o de Guard Rail na subida do morro da caixa d’agua, esse pedido foi feito pelo
senhor Benedito que trabalha na empresa P‹ssaro Marron. Passou a comentar sobre as
propostas de governo da atual administra•‚o. Disse que acredita no Prefeito e nas
propostas por ele apresentadas. Comentou que quando as coisas acontecem fica
satisfeito, quando est‹ errado cobra melhoria. Teceu coment‹rios sobre a fala do
vereador Vilmar da Silva sobre a burocracia para conseguir as obras do Governo Federal,
aduz que com o Governo Estadual ‘ melhor de trabalhar. As obras do Dade vem para
todos os Prefeitos, at‘ mesmo a ex Prefeita Mirian recebeu. Se eu fosse Prefeito n‚o faria
obra do Governo Federal. Sobre os Royalties recebidos, o dinheiro ser‹ par manuten•‚o
das estradas vicinais. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que quando colocou
a frase um marco hist•rico, quis dizer que a partir de hoje com as transmiss’es das
Sess’es Plen‹rias, muita coisa e muitas atitudes ir‚o mudar. Sobre as verbas Federais
ou Estaduais, disse que n‚o faz agrados. Citou que nos dias de hoje as obras s‚o feitas
de forma t‘cnicas e devendo demonstrar onde os recursos est‚o sendo empregados.
Com rela•‚o a estar preocupados com as obras realizadas pela atual administra•‚o, digo
que isso n‚o me preocupa, o que gostaria apenas era que as obras iniciadas fossem
finalizadas. Sobre a constru•‚o de novas casas populares disse que conversou com o
Diretor de alto escal‚o do CDHU e n‚o h‹ previs‚o para a constru•‚o de novas casas no
munic•pio. O Diretor disse que de 100% dos prefeitos que prometem casas populares nos
anos eleitorais, 80% ficam na promessa, tor•o para que o nosso munic•pio esteja inclu•do
nos 20%. Com a palavra vereadora LŒcia Helena Nader Gon•alves comentou sobre a
coloca•‚o de asfalto na Avenida …lvaro Moreira Ramos, aduzindo que o problema seria a
Sabesp. Comentou a necessidade de constru•‚o de uma ‹rea de lazer na subida do
bairro do turvo. Comentou a emenda liberada pelo Deputado Estev‚o Galv‚o no valor de
R$ 50,000,00 para a o Centro Social Azurra, projeto que atende 150 crian•as e 56
meninas. Disse que recebeu mensagem da Senhora Ludimila sobre a venda da
Pharmacia Popular. InŒmeras vezes comentei nas Sess’es de Cˆmara sobre o estado
que se encontrava o pr‘dio, o Beto sempre comentava que venderia, fizemos v‹rios
pedidos aos •rg‚os e nada de concreto aconteceu. Sobre o Plano Diretor entendo que
seja fundamental discutir com a Prefeitura o Plano. Com rela•‚o ao Dade, esse •rg‚o ‘ a
m‚e das Prefeituras, sendo assim, deveria haver mais fiscaliza•‚o. No tocante ao
coment‹rio sobre a abertura de cr‘dito no patamar m‹ximo de 100%, isso n‚o existe, o
Tribunal de Contas entende prudente o limite de 20%. Por fim disse que estava presente
na abertura das obras da cerˆmica, e os moradores do bairro pediram muitas coisas para
l‹. Citou que a ilumina•‚o do bairro ‘ prec‹ria e necessita de melhorias. 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
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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 05
(cinco) de abril 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, 15 de mar•o de 2012.

Presidente: ________________________________________
Vereador AntŠnio Carlos Ramos da Silva

1€ Secret‹rio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

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