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ESTADO DE SÃO PAULO

26ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA N€ 26/2012
ATA DA 26ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2012. Aos
dezenove dias do mês de abril de 2012 (19/04/2012), †s vinte horas, na Sala Nobre da
C‡mara Municipal de Bananal, situada † Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta cidade de
Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou - se a Vigésima Sexta desta Quarta Sessão
Legislativa, sob a Presidˆncia do Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva, Presentes os
Vereadores (as): Vilmar da Silva (1€ SecretŠrio), L‹cia Helena Nader GonŒalves (2€
Secretario), •rika Tereza Coitinho Affonso, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Robson
do Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz e
Eliane Nogueira do Prado. A Ata da sess‚o anterior foi aprovada por unanimidade. ApŽs a
chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou
aberta † sess‚o. Na seq•ˆncia procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2012,
de autoria da Mesa Diretora da C‡mara Municipal de Bananal, que “Disp’e sobre a
criaŒ‚o e reestruturaŒ‚o de cargos do quadro geral de pessoal da C‡mara Municipal de
Vereadores de Bananal, e dŠ outras providˆncias”. PROJETO DE LEI N.º 002/2012, de
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a municipalidade a celebrar convenio com a
APAE de Barra Mansa RJ”. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2012, de autoria dos
Nobres: Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God‰), Vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves, Vereadora •rika Tereza C. Affonso e Vereadora Eliane Nogueira do Prado,
que “Autoriza o Poder Legislativo a celebrar convenio com o Centro de IntegraŒ‚o
Empresa Escola – CIEE, para conceder oportunidade de estŠgio a estudantes de n”veis
superior, m•dio e t•cnico e dŠ outras providˆncias”. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º
02/2012, de autoria da Mesa Diretora da C‡mara Municipal de Bananal, que “Disp’e
sobre a criaŒ‚o da Comiss‚o TemporŠria de assuntos relevantes para proceder a Revis‚o
da Lei Org‡nica do Munic”pio de Bananal e do Regimento Interno da C‡mara de
Vereadores e dŠ outras providˆncias”. REQUERIMENTOS E MO•–ES VEREADORA
ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento n.€ 080/12= solicita da Secretaria
Municipal de EducaŒ‚o, informaŒ’es quanto a participaŒ‚o de alunos de Bananal em
eventos da TV Vanguarda; Requerimento n.€ 081/12= solicita do CDHU, visitaŒ‚o no
Conjunto Habitacional Pref. Washington L C Bruno nas “Formigas” em Bananal-SP;
MoŒ‚o n.€ 028/12= de aplausos, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pela realizaŒ‚o das
obras na Escadaria Santinho Rosa, na Palha; MoŒ‚o n.€ 029/12= de aplausos, a Policia
Militar de Bananal, pela realizaŒ‚o de rondas noturnas nas ruas de nossa cidade;
IndicaŒ‚o n.€ 079/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, disponibilizaŒ‚o de monitor
para os ve”culos escolares; IndicaŒ‚o n.€ 080/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
instalaŒ‚o de grades protetoras no “obelisco” e na “fonte antiga” nas praŒas Rubi‚o Jr. e
Pedro Ramos; IndicaŒ‚o n.€ 081/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŒos de
manutenŒ‚o no muro da quadra esportiva na Palha; VEREADOR VILMAR DA SILVA:
Requerimento n.€ 082/12= solicita do DER Taubat•, serviŒos urgentes de roŒada e tapaburacos na SP-68 (Rod. Tropeiros); MoŒ‚o n.€ 033/12= de aplausos, ao Sr. Claudio
Vitorino de Souza, pelos serviŒos realizados nos reparos das linhas telef‰nicas em
Bananal-SP; MoŒ‚o n.€ 034/12= de aplausos, a todos os funcionŠrios da sa‹de, pela
passagem do dia mundial da sa‹de em 07 de abril; IndicaŒ‚o n.€ 082/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, necessidade de desentupir bueiro e limpeza de vala com
96m. de extens‚o com esgoto a c•u aberto em Rancho Grande; IndicaŒ‚o n.€ 083/12=
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solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, necessidade de limpeza do Cemit•rio de Rancho
Grande; IndicaŒ‚o n.€ 084/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, retirada de Šrvore
na av. Cesar Augusto GonŒalves – Cer‡mica; VEREADOR ROBSON DO AMARAL
RODRIGUES: Requerimento n.€ 083/12= solicita da ELEKTRO, orŒamento para
implantaŒ‚o de extens‚o de redes com luminŠrias na rua Arnaldo de Souza no bairro
Laranjeiras; MoŒ‚o n.€ 030/12= de aplausos, ao Sr. Douglas Jos• Guedes Guarizzi, DD.
Gerente Local da SABESP; MoŒ‚o n.€ 031/12= de aplausos, ao Sr. Luiz Carlos de Morais
(Luiz‚o), DD. funcionŠrio da Secretaria Municipal de Sa‹de de Bananal, pelos relevantes
serviŒos prestados a populaŒ‚o; IndicaŒ‚o n.€ 085/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, melhoria e conservaŒ‚o do asfalto nas ruas Geraldo Raimundo da Silva, Valter
Dias Brum e Benedito Justino, na Vila Bom Jardim no Morro do Bruno; IndicaŒ‚o n.€
086/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que seja comunicado a Empresa de
‰nibus ViaŒ‚o Penedo, para que utilize a PraŒa Pedro Ramos quando descer da Vila Bom
Jardim com os passageiros; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES:
Requerimento n.€ 084/12= solicita da ELEKTRO, providˆncias urgentes quanto a um
poste localizado na Av. Cesar Augusto GonŒalves; Requerimento n.€ 085/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cŽpia de contrato entre a Prefeitura Municipal de Bananal e
o GASE; Requerimento n.€ 086/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, locaŒ‚o das
despesas da sa‹de por tipo de conta: pessoal, consumo e aquisiŒ‚o de bens;
Requerimento n.€ 087/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, envio urgente do Plano
de Carreira do Magist•rio † C‡mara Municipal de Bananal; Requerimento n.€ 088/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, regulamentaŒ‚o do Conselho Municipal de
Defesa do Patrim‰nio HistŽrico, Art”stico, ArqueolŽgico e Arquitet‰nico; Requerimento n.€
089/12 solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providˆncias urgentes quanto ao lixo e
mal cheiro no pŠtio do Solar Aguiar Valim; MoŒ‚o n.€ 035/12= de aplausos, a SD PM
Maria Jose de Freitas, RE 9300961, pelos serviŒos prestados a comunidade de Bananal;
IndicaŒ‚o n.€ 093/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, pedido de devoluŒ‚o de
documentos histŽricos que se encontram no Museu Major Novais em Cruzeiro-SP;
IndicaŒ‚o n.€ 094/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estudos sobre o impacto
ambiental na rua Arnaldo de Souza e ainda colocaŒ‚o de iluminaŒ‚o p‹blica no local;
VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 090/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, relaŒ‚o nominal dos m•dicos que trabalham para o GASE;
Requerimento n.€ 091/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ’es quanto ao
valor pago para a desapropriaŒ‚o de terreno na cer‡mica para construŒ‚o da Creche
Escola; MoŒ‚o n.€ 032/12= de aplausos, a Sra. Matilde Koury, DD. funcionŠria da Unidade
Mista de Sa‹de, pelos serviŒos prestados a comunidade; IndicaŒ‚o n.€ 087/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, serviŒos de limpeza nos locais: Cer‡mica, Laranjeiras,
Recanto Feliz, Palha e Vila B. Jardim; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€ 088/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, manutenŒ‚o
de cantoneiro para a realizaŒ‚o de serviŒos de limpeza e conservaŒ‚o da rua Manoel
Ricardo da Fonseca, na estrada de acesso a Bela Vista; IndicaŒ‚o n.€ 089/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, calŒamento da rua Vereador Mois•s Gomes da Fonseca, na
Vila B. Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 090/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, calŒamento
da rua Manoel Ricardo da Fonseca, na estrada de acesso † Bela Vista; IndicaŒ‚o n.€
091/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de serviŒos de limpeza e
revitalizaŒ‚o do espaŒo (praŒa) existente no final da Estrada das Formigas, inclusive com
instalaŒ‚o de iluminaŒ‚o; IndicaŒ‚o n.€ 092/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
recuperaŒ‚o de calŒamento na rua Cel. Jo‚o Ramos Nogueira Fragoso, em frente ao
col•gio S‚o Laurindo. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados, solicitaram
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e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves iniciou solicitando providˆncias da Empresa Elektro S/A com relaŒ‚o ao Poste
que caiu na Avenida C•sar Augusto GonŒalves. Ressaltou que o risco para os moradores
• grande, vez que a Šrvore estŠ pendurada em um barranco e o mesmo tamb•m estŠ
prestes a cair. Em resposta, a Prefeitura Municipal informou que n‚o tem parceria com a
Elektro. Falei com o senhor Eduardo da Empresa Elektro que foi muito solicito, e espero
resolver o problema. No tocante ao Conselho Municipal de Defesa do Patrim‰nio
HistŽrico, o artigo 256 da Lei Org‡nica Municipal precisa ser cumprido. Nas gest’es
passadas, este conselho sempre foi composto por pessoas id‰neas. O Artigo 258 estipula
que • necessŠrio a complementaŒ‚o atrav•s de Lei Complementar, sendo que desde do
ano de 2009 que faŒo requerimentos nesse sentido. O Condephaat fez vŠrias oficinas no
munic”pio e existia um acordo para a realizaŒ‚o das medidas cab”veis. PeŒo ao senhor
Prefeito que faŒa a sua parte com relaŒ‚o ao tema. Nesta semana foi realizada Audiˆncia
P‹blica com o contador da Prefeitura visando prestar contas, estando presentes apenas
Eu, vereadora •rika e o presidente da casa, Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva. O
contador n‚o detalhou os gastos com a sa‹de, limitou-se apenas em dizer que foram
empregados na sa‹de 30%. Gostaria de saber onde foram gastos? Qual conta?. Com
relaŒ‚o ao Plano de Carreira do Magist•rio, no ano passado trabalhamos muito buscando
a melhoria dos profissionais da Rede P‹blica. PeŒo que seja enviado a esta Casa de Leis
o Plano de Carreira para que possamos resolver esse problema. Voltando ao tema
audiˆncia publica, perguntei ao Contador da Prefeitura sobre a cŽpia do contrato e valores
do convˆnio entre a Prefeitura Municipal de Bananal e a Gase. O Mesmo disse
informalmente que o valor repassado mensal • de R$140.000,00(cento e quarenta mil
reais), precisamos dessa prestaŒ‚o de contas. Sabemos que existe na Casa desde 2008
um convˆnio aprovado para realizar parcerias com Oscips e Ongs. Sobre o requerimento
que fiz pedindo soluŒ‚o quanto ao mal cheiro e o lixo jogado no pŠtio do Solar Aguiar
Valim, trata-se de um pr•dio bonito, muito visitado, sendo que o odor do lixo • muito
grande. O Caminh‚o do lixo fica estacionado de baixo da janela onde acontecem as
visitaŒ’es, onde fica a Abratur. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
comentou o requerimento endereŒado ao Gerente da Regional do CDHU de Taubat•,
solicitando do mesmo fiscalizaŒ‚o nas unidades existentes no bairro das Formigas, vez
que existem casas abandonas e fora do padr‚o. Solicitou do SecretŠrio de EducaŒ‚o
resposta sobre o porquˆ do munic”pio de Bananal n‚o participar dos eventos realizados
pela Rede de Tv Vanguarda. Citou como exemplo a tabuada Vanguarda e a Copa de
Futsal Vanguarda. Com a palavra Vereador Robson do Amaral Rodrigues iniciou
comentando a indicaŒ‚o feita a Empresa Elektro S/A solicitando orŒamento para
implantaŒ‚o de Postes com luminŠrias no bairro das laranjeiras, mas precisamente na
Rua Arnaldo de Souza. Desde o ano de 2001 que luto para conseguir realizar essa obra.
Existem muitas pessoas que utilizam aquele caminho para voltar para suas casas, sendo
que o risco de encontrar com drogados, alcoŽlatras • grande. Trabalhei por anos na
empresa e pelo meu calculo cerca de 8 ou 10 postes atenderia a necessidade daquela
localidade. Citou que a AdministraŒ‚o atual passa por dificuldades. O problema todo foi o
fato do atual Prefeito ter adquirido das gest’es anteriores dividas em vŠrios setores.
Entende mesmo assim que com todo o problema enfrentado pelo munic”pio, daria para se
realizar a obra e parcelar junto a Elektro esse pagamento. Disse ainda que apŽs o 1€
trimestre o munic”pio passa a arrecadar mais. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso requereu a relaŒ‚o dos m•dicos que est‚o atendendo pela Gase. Disse
que muitos m•dicos est‚o indo embora do munic”pio. O salŠrio pago para esses
profissionais em Bananal • muito baixo. Citou que os m•dicos contratados pela Gase
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recebem muito mais do que os concursados do munic”pio, e isso desmotiva os demais. O
Valor repassado para Gase • de R$ 140,000,00(cento e quarenta mil reais). Aparte
solicitado pelo vereador Vilmar da Silva questionou se esse valor era mensal ou anual?
Resposta da vereadora •rika, mensal. Continuando a vereadora •rika disse que fez
requerimento ao Prefeito e o mesmo responde pedindo motivaŒ‚o. O Vereador tem o
dever de fiscalizar, essa • sua atribuiŒ‚o. Aparte vereadora Lucia Helena Nader
GonŒalves disse que tamb•m jŠ fez requerimento sobre o tema e n‚o obteve resposta.
Passou a vereadora •rika a comentar sobre a construŒ‚o da creche escola no bairro da
cer‡mica. Requer o valor pago a titulo de desapropriaŒ‚o onde serŠ realizada a obra.
Entende a vereadora que a creche deveria ser constru”da no bairro da Vila Bom Jardim,
uma vez que o bairro • muito mais populoso e com isso o custo seria diminu”do. Com a
palavra Vereador Vilmar da Silva solicitou do D.E.R serviŒos de limpeza da Rodovia SP
68, trecho apŽs o Hotel Fazenda 3 Barras at• a divisa com o Pouso Seco. Disse que a
Rodovia estŠ abandona nesse trecho, muitos buracos, mato alto, sem fiscalizaŒ‚o e
placas sinalizadoras. No trecho at• a Fazenda 3 Barras, foi limpo para poder receber a
visita do Governador. Posto em votaŒ‚o os 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 moŒ’es
apresentadas e sujeitas a deliberaŒ‚o nesta fase. Com a palavra vereador Robson do
Amaral Rodrigues apresentou 2 MoŒ’es de Aplausos na presente Sess‚o, sendo uma
para o funcionŠrio da Prefeitura “Luiz‚o” que trabalha na Unidade Mista de Sa‹de pelo
bel”ssimo trabalho desempenhado. A outra MoŒ‚o foi dada para o Senhor Douglas Jos•
Guedes Guarizi, Dirigente local da Sabesp e para toda sua equipe pelos relevantes
serviŒos prestados. Disse que Bananal possui 95% de tratamento de esgoto, faltando
apenas o bairro do Recanto Verde. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
teceu comentŠrios sobre as moŒ’es que apresentou na presente sess‚o. Parabenizou o
Prefeito pela obra da escadaria no Santinho Rosa no bairro da Palha. Obra n‚o • favor, •
obrigaŒ‚o, mas moro lŠ hŠ anos e agora estŠ bem melhor. Apresentou moŒ‚o de
aplausos para a Policia Militar de Bananal pelo trabalho que vem exercendo. Dias desse
fui embora para casa jŠ pela madrugada e a policia estava dando ronda. Isso • bom para
seguranŒa dos mun”cipes. Quando eles erram eu cobro, quando acerta eu valorizo. Com
a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que apresentou uma moŒ‚o de
aplausos para Soldado PM Maria Jos•, citando a mesma como exemplo. A Policial Militar
Maria Jos• busca sempre melhoria e • muito competente. Aparte vereador Robson
parabenizou pela MoŒ‚o apresentada. Citou um caso engraŒado envolvendo a Policial
Feminina, disse que estava em determinado bar e a policia chegou para revistar os
freq•entadores, no dia seguinte estava em obra bar e a policia novamente revistou os
freq•entadores, no terceiro dia estava em outro bar e novamente houve a revista da
Policia Militar, nesse momento a Policial brincou comigo “Vereador o senhor estŠ igual
nota de 1 real, estŠ em todos os lugares”. Aparte vereadora Eliane aproveitou para
solicitar a vinda de mais policiais femininas para o munic”pio, porque sŽ a Maria Jos• fica
sobrecarregado. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que em
todas as viaturas existem Gps, s‚o monitorados por sat•lites, eles tem obrigaŒ‚o de fazer
ronda. Aparte L‹cia Helena disse que a moŒ‚o • para o profissional, salientando que a
estrutura da Policia Militar foi mudada. Vereadora •rika Tereza comentou a MoŒ‚o de
Aplausos feita para Senhora Matilde Koury pelo excelente trabalho realizado na Unidade.
Com a palavra vereador Vilmar da Silva comentou a moŒ‚o de aplausos que deu ao
funcionŠrio da ClŠudio Vitorino de Souza da Ability, empresa terceirizada da Telef‰nica,
pelo excelente trabalho realizado. Al•m da rapidez no atendimento a eficiˆncia • uma
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marca do ClŠudio. Teceu comentŠrios ainda sobre a moŒ‚o feita para todos os
funcionŠrios da sa‹de pelo dia mundial da sa‹de ocorrido no dia 07 de abril. Colocado em
votaŒ‚o foram †s moŒ’es aprovados por unanimidade. Franqueada a palavra aos
Senhores vereadores, solicitou e fez uso da palavra a vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves comentando a inauguraŒ‚o do aterro sanitŠrio do munic”pio de Barra Mansa –
RJ. Disse que foi muito enriquecedora a conversa com as pessoas ligadas nesse tema.
Existe a cooperativa de catadores de lixo, peŒo ao nosso Prefeito Municipal que despeje o
lixo de Bananal neste aterro sanitŠrio. Aparte vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse
que em conversa com o Prefeito Municipal o mesmo disse que jŠ estŠ quase finalizada a
parceria com o munic”pio de Resende- RJ para realizaŒ‚o desse serviŒo. Continuando a
vereadora L‹cia Helena Nader disse que a dist‡ncia at• o munic”pio de Resende •
grande e isto elevaria os custos. Citou ainda o exemplo de um funcionŠrio da empresa
que foi catador durante 25 anos e hoje faz parte deste projeto. Aparte vereador Ant‰nio
Carlos Ramos da Silva disse que se o lixo for levado para Resende corre o risco do
caminh‚o n‚o chegar lŠ. Seguindo com sua fala, a vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves comentou a audiˆncia p‹blica realizada na sexta feira dia 13, onde foram
discutidos a Lei de Diretrizes OrŒamentŠrias, Lei OrŒamentŠria Anual e o Plano
Plurianual. Dei uma lida no orŒamento e identifiquei alguns absurdos, como por exemplo a
quantia de R$2,000,00(dois mil reais) para a levantar a Banda de M‹sica Silv•rio Cobra.
Com relaŒ‚o a moŒ‚o de aplausos para Matilde a vereadora •rika estŠ de parab•ns.
Matilde • uma guerreira, virona, corre atrŠs. Solicitei do SecretŠrio de Sa‹de uma reuni‚o
para tratar dos seguintes temas: Reforma da Unidade Mista de Sa‹de e PSF. Disse que
no PSF da vila sŽ tem um pessoa e em outros postos do PSF n‚o hŠ ningu•m. No
tocante a escolinha do Zico, a Prefeitura de Bananal irŠ celebrar convˆnio com a mesma,
sendo estŠ uma grande oportunidade para os jovens de Bananal. O Azurra atende cerca
de 150 meninos e 50 meninas. No que concerne † obra da Ponte do Zez‚o, antes do
feriado da Semana Santa, mandei um oficio para a Defesa Civil de SP. Disse que o
SecretŠrio da Defesa Civil de Bananal hŠ •poca era o “Vaguinho”, e n‚o mais o Senhor
C•sar. O oficio endereŒado ao Coronel da Defesa Civil tinha como indagaŒ‚o o fato de
que se a mesma liberou a obra, caberia a ela explicar o que estŠ acontecendo. Por fim
disse que vieram alguns representantes da defesa civil e constataram “In Loco” o que estŠ
havendo. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso solicitou a limpeza do
bairro da cer‡mica, palha, Vila Bom Jardim, laranjeiras, dizendo que existem in‹mera
cobras aparecendo, al•m da sujeira e do mato. Gostaria de saber do SecretŠrio de
Assistˆncia Social a composiŒ‚o do CMCA. Disse que faz parte do CMCA o senhor Luiz
Gonzaga de Oliveira Leite, sendo dito pela vereadora que • proibido cargo de confianŒa
fazer parte. Vou levar este fato ao conhecimento do Rodrigo Garcia. SŽ tem aŒ‚o civil
p‹blica e aŒ‚o de improbidade administrativa porque o Prefeito n‚o faz as coisas certas.
Quando a Sarah foi SecretŠria de Sa‹de brigamos muito para que ela n‚o assumisse.
Aparte vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que o CMCA era a Norma a
Minuca e quero saber quem • atualmente. Dando continuidade † vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso comentou sobre a LOA, PPA, disse que os vereadores lˆem e depois
aprovam 100% de abertura de cr•ditos. No seminŠrio que participei os membros do
Tribunal de Contas disseram que esta • a maior arma que o Prefeito Municipal pode ter. A
C‡mara de Bananal “abre a perna para o Prefeito”, assina um cheque em branco dando
essa porcentagem. Sobre a caravana da cultura, o escritor Laer de Souza virŠ † Bananal
no dia 14 de junho de 2012. O projeto para ser trazido para os munic”pios tem como
contraprestaŒ‚o apenas a hospedagem e alimentaŒ‚o dos membros da caravana. SŽ se
forma cidad‚o politizado com a Leitura. Disse ainda que estŠ aguardando a concess‚o do
Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

espaŒo pela Prefeitura Municipal, sendo que se a mesma n‚o ceder o projeto seguirŠ seu
caminho para os outros munic”pios do Vale HistŽrico. Outro dado importante que me foi
passado • o fato de que • lei a colocaŒ‚o de bibliotecŠrios nas bibliotecas municipais,
sendo que o descumprimento acarreta em inclus‚o do nome do munic”pio no Cadim.
Espero de coraŒ‚o que a Prefeitura de Bananal acate essa id•ia e n‚o deixe o ranŒo
pol”tico falar mais alto. Sobre a possibilidade de se realizar emendas no orŒamento,
estivemos na reuni‚o realizada pela Uvesp na cidade de S‚o Jos• dos Campos, onde foi
dito que havendo sobra do duod•cimo esse restante pode ser revertido para atender os
pedidos dos vereadores. O vereador God‰ jŠ disse que se for eleito irŠ conversar muito
com os vereadores sobre isso. Disse ainda que recebeu ligaŒ‚o do Deputado Helio
Nishimoto sobre uma verba no valor de R$100.000,00( cem mil reais) referentes a
cobertura do Campo da Vila e tamb•m para realizaŒ‚o de obras no morro do Irineu. Liguei
para Solange da Seplan e o problema estŠ com a Prefeitura. Sobre o convˆnio com a
Escolinha do Zico, fiquei muito feliz, Zico • o nome do futebol e tenho certeza que irŠ
descobrir vŠrios talentos em Bananal. No tocante a aquisiŒ‚o da ambul‡ncia pelo
munic”pio de Bananal disse que ligou para Leia da Casa Civil e perguntou sobre a
ambul‡ncia sendo respondido pela mesma que n‚o teve intervenŒ‚o de nenhum
deputado. Foram 126 munic”pios contemplados, passando a fazer leitura da resposta.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que
entrou com uma
indicaŒ‚o para que o Prefeito Municipal comunique a viaŒ‚o Penedo para que a mesma
pare seus ‰nibus na PraŒa Pedro Ramos e n‚o na descida da Igreja. Pediu tamb•m
conservaŒ‚o e melhorias do asfalto das Ruas do Morro do Bruno. O Secretario dizia ao
Prefeito que lŠ estava tudo bem, peguei o Prefeito e levei at• as Ruas para que o prŽprio
constatasse o estado das ruas. Na subida da Rua Benedito Justiniano com a Geraldo
Raimundo o asfalto rebaixou. Os proprietŠrios de ve”culos baixos est‚o sofrendo com
isso. O Prefeito David Morais n‚o passou pelo Poder Legislativo. Disse ainda que o
Prefeito pegou a Prefeitura com muitos problemas, principalmente dividas com o INSS. O
valor devido ao Žrg‚o • de cerca de dez milh’es. Al•m do INSS o Prefeito ainda pegou
dividas com Sabesp, com as empresas de telefonia. Ao assumir o Governo do Estado
Geraldo Alckmin melhorou as coisas para o munic”pio de Bananal. Citou o exemplo da
estrada SP 64. Disse que a atual administraŒ‚o visa conseguir investimentos para o
munic”pio. Foram cerca de oito milh’es em verbas para o munic”pio no ano de 2012. No
tocante a discuss‚o sobre a aquisiŒ‚o de ambul‡ncia disse que isso depende do Prefeito,
todos fazem o pedido, mas se ele n‚o quiser n‚o adianta. Informou que a cidade receberŠ
mais 1 ambul‡ncia pela Gase. Nos dias de hoje n‚o se fala em falta de medicamentos na
sa‹de. O que existia na minha opini‚o eram funcionŠrios contrŠrios a nossa
administraŒ‚o e com mŠ vontade de atender a populaŒ‚o, negando medicamentos e
materiais bŠsicos como soro, ataduras. Isso era uma covardia, pessoas na Unidade Mista
de sa‹de por quest’es pol”ticas tentaram atrapalhar a nossa administraŒ‚o. A sa‹de
particular te deixa horas esperando. Na se fala em falta de m•dicos na sa‹de. Os Bons
profissionais n‚o ficam no munic”pio. Disse o vereador que em breve serŠ criada a 3ƒ
equipe do PSF. Aparte vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que discorda do
vereador no tocante a falta de m•dicos, pois o PSF estŠ a cerca de 2 meses sem
m•dicos. Espero que o SecretŠrio de sa‹de esteja aqui no dia 26 para nos esclarecer os
motivos. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou o vereador
Robson pelas palavras. N‚o faltam m•dicos na unidade. Sobre o PSF o Dr. Jo‚o Bosco
foi embora e a administraŒ‚o n‚o podia chamar outro porque ele n‚o havia sido
exonerado. Aparte vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que se n‚o houve o
pedido de exoneraŒ‚o, caberia ao Secretario de Sa‹de exonerŠ-lo. Continuando o
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vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que o dentista do PSF n‚o fez pedido de
exoneraŒ‚o, faltava muito e enfrentava todos. Aproveitou ainda para parabenizar o
Prefeito David Morais pela limpeza no bairro da Vila e disse ainda que vai ter um calŒad‚o
novo para o bairro. No que concerne o problema do lixo de Bananal, conversarei com o
Prefeito para que possa tentar levar para Barra Mansa ao inv•s de Resende. Sobre a
parada de ‰nibus prŽximo da residˆncia da senhora Ana Maria Lima, entrei em contato
com a empresa e n‚o haverŠ mais parada naquela local. Disse que o Deputado Helio
Nishimoto conseguiu mais uma Van para Bananal. Aparte vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que o Prefeito estŠ comprando mais 2 ‰nibus. Com a palavra vereador
Vilmar da Silva iniciou solicitando a realizaŒ‚o de serviŒos de desentupimentos dos
bueiros e valas do Distrito do Rancho Grande, prŽximo ao Col•gio. Fiz esta indicaŒ‚o no
dia 02 de fevereiro e at• hoje nada foi feito. Pediu ainda a limpeza do cemit•rio,
requerimento este reiterado. Comentou o risco que estŠ tendo para as pessoas a situaŒ‚o
que se encontra a arvore na Avenida C•sar Augusto GonŒalves na cer‡mica. Outro
questionamento feito pelo vereador diz respeito † situaŒ‚o da Padaria Artesanal. Disse
que a mesma foi inaugurada com a promessa de realizaŒ‚o de cursos, mas at• a
presente data nada foi cumprido. Temos no espaŒo maquinŠrios, n‚o falta nada. Sobre o
tema sa‹de, comentou a quantia de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais) recebidos
por mˆs pela Gase, enfatizando que nesta semana n‚o tinha anest•sico. Aparte
vereadora •rika disse que n‚o houve licitaŒ‚o. Continuando vereador Vilmar disse que
para a pessoa que jŠ tem tantas irregularidades, mas uma n‚o faz diferenŒa. No tocante a
moŒ‚o de aplausos dada para os funcionŠrios da Empresa Sabesp, onde foi dito que 95%
da cidade tˆm coleta de esgoto, faltando apenas o bairro Recanto Verde, informo que no
Distrito do Rancho Grande n‚o tem coleta de esgoto. Sobre o orŒamento que recebemos,
passarei a ler alguns itens que prevˆem investimentos em determinadas Šreas da cidade.
Valor previsto para realizaŒ‚o de saneamento bŠsico no Distrito do Rancho Grande,
R$500,00(quinhentos reais). Valor destinado para prŠtica esportiva, R$100,00(cem reais).
Clube recreativo, R$100,00(cem reais). Viabilizar implantaŒ‚o de ensino m•dio,
R$8,000,00(oito mil reais). Essa previs‚o de implantaŒ‚o de ensino m•dio • querer
enganar o povo, • safadeza, o ensino m•dio • de responsabilidade do Estado e n‚o do
Munic”pio. Valor previsto para a realizaŒ‚o da Festa de Santana no ano de 2011,
R$10,000,00(dez mil reais). Para o ano de 2012 o valor foi o mesmo, e para o ano de
2013 o orŒamento tamb•m prevˆ a mesma quantia. Apesar de previsto R$10,000,00(dez
mil reais) para serem gastos na Festa de Santana, o valor total do evento neste ano de
2011 foi de R$39,400,00(trinta e nove mil e quatrocentos reais), pagos com recursos da
educaŒ‚o. Sobre o convˆnio para despejar o lixo, se sair de Bananal e for despejar em
Resende gastaria cerca de 140 km entre ida e volta. Se o convˆnio for firmado com Barra
Mansa, gastaria cerca de 40 km, ou seja, uma economia de 100 km diŠrios. SerŠ que
haverŠ LicitaŒ‚o para o transporte do lixo? No que concerne † discuss‚o sobre o Prefeito
ter herdado dividas de outras administraŒ’es, indago aos senhores pr• – candidatos,
algum de vocˆs irŠ desistir de concorrer †s eleiŒ’es por isso?? O Prefeito David Morais foi
pr• - candidato em 2004, e depois se candidatou novamente em 2008, ele n‚o sabia que
o munic”pio tinha dividas? Sobre a SP 64, ficou muito bonito a reforma feita pelo Governo
do Estado. Ocorre que isso • uma divida que o Estado tinha com Bananal, s‚o cerca de
27 anos de existˆncia da estrada. Esta obra • obrigaŒ‚o e n‚o m•rito. Sobre a colocaŒ‚o
feita pelo vereador Robson sobre os m•dicos bons estarem indo embora, pergunto: Os
bons profissionais est‚o indo embora e os que ficaram s‚o maus profisionais? A
administraŒ‚o atual jŠ tem 3 anos e 4 meses de Governo e sŽ agora que comeŒou a
andar? O pagamento da divida do Inss independe do Prefeito Municipal, o desconto •
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automŠtico. No dia 17 de dezembro de 2009 caiu o muro da escola do Rancho Grande, e
at• o dia 16 de abril de 2012 o mesmo n‚o foi arrumado. O Muro tem cerca de 32 metros.
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. Constaram na pauta para o Ordem do dia os
seguintes Projetos: procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do
qual constaram: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2012, de autoria da Mesa
Diretora da C‡mara Municipal de Bananal, que “Disp’e sobre a criaŒ‚o e reestruturaŒ‚o
de cargos do quadro geral de pessoal da C‡mara Municipal de Vereadores de Bananal, e
dŠ outras providˆncias”. PROJETO DE LEI N.º 002/2012, de autoria do Poder Executivo,
que “Autoriza a municipalidade a celebrar convenio com a APAE de Barra Mansa RJ”.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2012, de autoria dos Nobres: Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‰), Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves, Vereadora
•rika Tereza C. Affonso e Vereadora Eliane Nogueira do Prado, que “Autoriza o Poder
Legislativo a celebrar convenio com o Centro de IntegraŒ‚o Empresa Escola – CIEE, para
conceder oportunidade de estŠgio a estudantes de n”veis superior, m•dio e t•cnico e dŠ
outras providˆncias”. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 02/2012, de autoria da Mesa
Diretora da C‡mara Municipal de Bananal, que “Disp’e sobre a criaŒ‚o da Comiss‚o
TemporŠria de assuntos relevantes para proceder a Revis‚o da Lei Org‡nica do
Munic”pio de Bananal e do Regimento Interno da C‡mara de Vereadores e dŠ outras
providˆncias. Posto em discuss‚o o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2012,
de autoria da Mesa Diretora da C‡mara Municipal de Bananal, que “Disp’e sobre a
criaŒ‚o e reestruturaŒ‚o de cargos do quadro geral de pessoal da C‡mara Municipal de
Vereadores de Bananal, e dŠ outras providˆncias” solicitou o uso da palavra o vereador
Ant‰nio Carlos Ramos da Silva que disse que esse Projeto de Lei Complementar visa
regularizar o quadro de funcionŠrios da C‡mara Municipal de Bananal. Comentou que
existem pessoas contratadas pela C‡mara e com a aprovaŒ‚o deste Projeto serŠ
realizado o concurso. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que
a c‡mara realizarŠ o concurso. Espero que o Prefeito entenda isso e sancione o mais
breve poss”vel. Existe tamb•m na C‡mara uma recomendaŒ‚o administrativa para
realizaŒ‚o do concurso feita pelo Minist•rio P‹blico. Com a palavra vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que quando foi criado o cargo na c‡mara sem concurso p‹blico
foi contra. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que sobre a
reestruturaŒ‚o e abertura de cargos salientou que sempre cobrou pela realizaŒ‚o do
concurso. Os cargos do Dr. Paulo e do Dr. Luiz Carlos estavam para ajudar, al•m do
cargo de contador que sempre foi contratado. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que vota favorŠvel ao Projeto de Lei Complementar. Completou
dizendo que os cargos que hoje existentes na casa n‚o foram criados pelo presidente
Ant‰nio Carlos. No caso do Diretor de Secretaria a vereadora Lucia Helena Nader
GonŒalves que transformou o cargo em 2006 e o mesmo foi mantido pela vereadora
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Disse ainda que quando houve a recomendaŒ‚o do
Minist•rio P‹blico, o projeto jŠ havia sido votado em primeiro turno. Com a palavra
vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos disse que • contra o Projeto de Lei Complementar
porque ou aumenta o salŠrio de todos os funcionŠrios ou n‚o aumenta de ningu•m.
Aparte vereador Robson disse que 25% de gratificaŒ‚o para o cargo de assessor da
presidˆncia n‚o estŠ certo, tem que aumentar para todos. Disse ainda que o Diretor de
Secretaria sempre teve gratificaŒ‚o. Hoje o assessor da presidˆncia • o Ricardo, amanha
poderŠ n‚o ser. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que vota favorŠvel ao
Projeto de Lei Complementar aduzindo que conversou com a contadora da casa e os
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ocupantes anteriores dos cargos tamb•m recebiam gratificaŒ’es. Disse que o Poder
Executivo concede at• 100% de gratificaŒ‚o e a C‡mara apenas 25%. Citou ainda que no
Poder Legislativo nos temos os n‹meros da folha de pagamento gasto com pessoal, no
Poder Executivo nŽs n‚o temos esses n‹meros, o Prefeito enrola e n‚o nos passa.
Aparte vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que o valor de R$250,00 reais para
um pessoa que fica noite e dia trabalhando para melhoria do trabalho do vereador • muito
pouco. Aparte vereadora Eliane Nogueira do Prado perguntou se a Prefeitura que estŠ
errada ou se os vereadores que est‚o errados em cometer o mesmo erro. Com a palavra
vereador Vilmar da Silva disse que n‚o entende que os vereadores estejam seguindo o
erro do Executivo, uma vez que o Prefeito n‚o passa †s informaŒ’es para C‡mara
Municipal. Aparte vereador Robson disse que n‚o vota por mesquinharia, vota por
opini‚o. Na minha opini‚o a votaŒ‚o deveria ser feita em separado. Aparte vereador
Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse o projeto jŠ foi lido, discutido e votado em primeiro
turno, agora temos que votar em segundo turno. Ano passado foi dado reajuste para
todos os funcionŠrios da C‡mara Municipal. Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade fez leitura de sua justificativa. Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz disse
que se o projeto tem duplo sentido, caberia a base do Prefeito solicitar a votaŒ‚o em
separado em forma de destaque. Sendo solicitado o Departamento Jur”dico para sanar a
d‹vida sobre a votaŒ‚o em separado, disse o Procurador Dr. Flaviano Hoth de Barros que
o requerimento de destaque deve ser de forma verbal e na fase do expediente. Colocado
em votaŒ‚o votaram favorŠveis ao Projeto Vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz,
•rika Tereza Coitinho Affonso, Lucia Helena Nader GonŒalves, Eliane Nogueira do Prado,
Robson do Amaral Rodrigues e Vilmar da Silva. ContrŠrios ao Projeto vereadores …lvaro
Luiz Nogueira Ramos e Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Colocado em discuss‚o o
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 01/2012, de autoria dos Nobres: Vereador Antonio
Carlos Ramos da Silva (God‰), Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves, Vereadora
•rika Tereza C. Affonso e Vereadora Eliane Nogueira do Prado, que “Autoriza o Poder
Legislativo a celebrar convenio com o Centro de IntegraŒ‚o Empresa Escola – CIEE, para
conceder oportunidade de estŠgio a estudantes de n”veis superior, m•dio e t•cnico e dŠ
outras providˆncias
Solicitaram e fizeram uso da palavra os vereadore: …lvaro Luis Nogueira Ramos disse que
vota contrŠrio ao Projeto para realizaŒ‚o de estŠgio na C‡mara Municipal. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que conversou com a funcionŠria do CIEE,
senhora M‰nica e aduziu que desde o ano de 2011 que jŠ vem trabalhando esta id•ia,
tendo inclusive levado † mesma para visitar alguns empresŠrios da cidade. Ao meu ver a
realizaŒ‚o de estŠgio pelo estudante ajudante a abrir sua mente, inserindo o mesmo no
mercado de trabalho. A quantia que o estudante receberŠ de bolsa auxilio gira em torno
de R$350,00(trezentos e cinq•enta reais). No Brasil todo tem o Projeto do CIEE, e as
prŽprias cidades do Vale do Para”ba jŠ aderiram essa grande id•ia. No fŽrum tem
estagiŠrios do CIEE, no Banco do Brasil, na L.O Carraro. Essa oportunidade que daremos
ao estudante tem como finalidade inserir o mesmo no mercado e trabalho e mostrar um
pouco do funcionamento do Poder Legislativo. Para contrataŒ‚o de estagiŠrios haverŠ
processo seletivo. Aparte vereador Vilmar da Silva disse n‚o ser favorŠvel a este tipo de
projeto. Pelo que entende o projeto deveria ser feito pela Mesa. Acho que esses tipos de
projeto n‚o deveriam vir para discuss‚o dos vereadores porque vocˆ discuti, aprova e
depois cabe ao presidente executar ou n‚o. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves disse que o procedimento todo foi feito pela Casa a pedido dos vereadores. A
vereadora Eliane havia pedido a contrataŒ‚o de um “ofice boy”, foi ao Minist•rio P‹blico
de orientar, pediu ao Dr. Tadeu. Sabemos da necessidade da casa para ajudar o Rafael
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que se mata para atender os vereadores. Muitos jovens fazem faculdade por terem
passado no Enem, mas n‚o tem dinheiro para comprar um livro, fazer um lanche. Os
vereadores precisam se unir, nossos jovens precisam de oportunidades, † cidade •
carente de empregos, no prŽprio poder JudiciŠrio hŠ esse Projeto. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o hŠ necessidade de 3 estagiŠrios
para a Casa. Concordo com a contrataŒ‚o de at• um estagiŠrio. Aparte vereador Ant‰nio
Carlos Ramos da Silva disse que o Projeto prevˆ at• 3 estagiŠrios, podendo ser 1, 2 ou 3.
Continuando o vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que • do PDT e ficou feliz em
ouvir da vereadora •rika que • o vereador que mais busca inserir as pessoas no mercado
de trabalho no munic”pio. Com relaŒ‚o † criaŒ‚o dos cargos pela Secretaria de EducaŒ‚o,
entendo que a vereadora •rika foi incoerente, uma vez que para criaŒ‚o de vagas de
estŠgio ela vota favorŠvel. Coerente foi o vereador Vilmar da Silva porque votou contrŠrio
aos 2 projetos. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que pediu a
contrataŒ‚o de um “Ofice Boy” e n‚o tinha como criar esse cargo. Sobre o Projeto com o
CIEE disse que hŠ 1 ano esse projeto estava engavetado. Disse ainda que conversou
com o Promotor e com alguns funcionŠrios da Casa. Aparte vereador Ant‰nio Carlos
Ramos da Silva disse que todos conhecem o Projeto do CIEE, citando o FŽrum, o Banco
do Brasil e a empresa L.O. Carraro como apoiadores do Projeto. Ao inv•s de colocar
aposentados, coloco estudantes. Colocado em votaŒ‚o votaram favorŠveis vereadora
•rika Tereza Coitinho Affonso, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Robson do Amaral
Rodrigues e Lucia Helena Nader GonŒalves. ContrŠrios ao projeto vereador …lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, Eliane Nogueira do Prado e
Vilmar da Silva. Com o empate na votaŒ‚o o Presidente da Casa desempatou aprovando
o Projeto de ResoluŒ‚o n€ 01/12 Esta em discuss‚o o DE RESOLUÇÃO N.º 02/2012.
Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado disse que vota favorŠvel. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que • a favor da revis‚o da Lei
Org‡nica e do Regimento Interno da C‡mara Municipal. Entende apenas que este n‚o • o
melhor momento. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que
respeita a opini‚o de todos e que • favorŠvel a Revis‚o. Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso disse que vota favorŠvel, uma vez que o Regimento Interno e a
Lei Org‡nica Municipal encontram-se defasadas. Posto em votaŒ‚o foi o Projeto de
ResoluŒ‚o n€ 02/12 aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o PROJETO DE
LEI
N.º 02/2012, solicitou e fez uso da palavra a vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves dizendo que esse convˆnio • de vital import‡ncia para atender as pessoas
portadoras de deficiˆncias. Entende a vereadora que o valor revertido para APAE •
irrisŽrio perto do trabalho desenvolvido por eles. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso disse que vota favorŠvel ao Projeto e que gostaria que fosse criada uma
Apae no munic”pio de Bananal. Com a palavra vereador Vilmar da Silva disse que
concorda com a explanaŒ‚o de todos os colegas. Posto em votaŒ‚o foi o Projeto
aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando para a fase das
explicaŒ’es pessoais, os vereadores de forma un‡nime abdicaram o uso das palavras
nesta fase da sess‚o, cedendo o espaŒo para cidad‚ senhora Terezinha de Andrade que
requereu o uso da Tribuna, para que a mesma pudesse falar sobre o abandono de
animais na cidade. O presidente determinou que o SecretŠrio fizesse a leitura dos
projetos que ser‚o apreciados na prŽxima sess‚o. ApŽs a leitura dos Projetos de Leis que
ser‚o apreciados na prŽxima Sess‚o, a Presidente da Casa encerrou a sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima sess‚o ordinŠria dia 03(trˆs)
de maio de 2012, quinta feira, em horŠrio regimental. ApŽs o encerramento da sess‚o a
Tribuna foi cedida para que a cidad‚ pudesse fazer sua explanaŒ‚o. E, para constar, eu,
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Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada,
serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 19 de abril de 2012.

Presidente: ________________________________________
Vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva

1€ SecretŠrio: _____________________________________
Vereador Vilmar da Silva

2€ SecretŠrio: ___________________________________________
Vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves
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