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28• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 28/2012
ATA DA 28ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2012. Aos
dezessete de maio de 2012 (17/05/2012), †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 Vig„sima oitava desta Quarta Sess…o 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: DESTAQUE DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.ƒ 02/2012, de autoria do Poder Executivo, que “Disp’e sobre a
criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto † Secretaria Municipal de EducaŒ‚o,
autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do magist•rio, institui piso salarial para
os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras providˆncias”; PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N.ƒ 02/2012, de autoria do Poder Executivo, que “Disp’e sobre a
criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto † Secretaria Municipal de EducaŒ‚o,
autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do magist•rio, institui piso salarial para
os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras providˆncias; PROJETO DE LEI N.ƒ
005/2012, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo do Munic”pio
de Bananal a celebrar convenio com o Poder Legislativo de Bananal, para a realizaŒ‚o de
cedˆncia, por permuta, de servidores e dŠ outras providˆncias”; PROJETO DE LEI N.ƒ
003/2012, de autoria da Vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves, que “Inclui no
calendŠrio tur”stico de Bananal o evento: FESTA FOLIA DE REIS, realizada anualmente
na Serra da Bocaina”; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.ƒ 002/2012, de autoria
da Vereadora •rika Tereza C. Affonso, que “Disp’e sobre a concess‚o do DIPLOMA DA
ORDEM DO M•RITO MUNICIPAL”. Homenageado: Professor Jonas Ferreira da Costa.
VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento n.€ 098/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ’es sobre refletores ligado nas ruas An”bal Guimar‚es e Antonio
Nunes da Silva em Rancho Grande; IndicaŒ‚o n.€ 102/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, pintura de faixas de pedestres nos principais pontos de cruzamento de Bananal
e ainda na SP-68, no per”metro urbano de R. Grande; VEREADORA †RIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 099/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informaŒ’es sobre recursos repassados pelo fundo estadual de assistˆncia social (FEAS);
MoŒ‚o n.€ 041/12= de aplausos, †s jovens: Amanda Gomes Baruti e Maria Caroline de
Andrade Cabral; VEREADORA L‡CIA HELENA NADER GONˆALVES: Requerimento
n.€ 100/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ’es quanto ao bairro
Recanto Verde na quest‚o da instalaŒ‚o de Šgua e esgoto; Requerimento n.€ 101/12=
solicita da SABESP, informaŒ’es quanto ao bairro Recanto Verde na quest‚o da
instalaŒ‚o de Šgua e esgoto; MoŒ‚o n.€ 043/12= de pesar, pelo falecimento da Sra. S‰nia
ConceiŒ‚o Aparecida; IndicaŒ‚o n.€ 106/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
providˆncias com relaŒ‚o ao cŽrrego que desemboca ao lado da residˆncia ao Sr.
Marcelo, na Av. Bar‚o de Joatinga; IndicaŒ‚o n.€ 107/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, permuta de terreno na Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 108/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instalaŒ‚o de postes e luminŠrias na Av. Arnaldo de Souza;
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IndicaŒ‚o n.€ 109/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, disponibilizaŒ‚o de
zeladores na E.M.E.F. "PROF.ƒ ZEN•BIA P. FERREIRA" e na E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F.
DE PAULA"; IndicaŒ‚o n.€ 110/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, construŒ‚o de
pista de skate no Distrito de Rancho Grande; IndicaŒ‚o n.€ 111/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, instalaŒ‚o de quebra-molas na rua Ednaldo Elias Mendes Leal e na
Av. C•sar Augusto GonŒalves; IndicaŒ‚o n.€ 112/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, parceria com o GIBI (Grupo de Investidores no Basquete Infantil); VEREADOR
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ: Requerimento n.€ 102/12= solicita da Exma.
Deputada Estadual Heroilma Soares, emenda parlamentar no valor de R$150.000,00;
VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: MoŒ‚o n.€ 042/12= de aplausos, ao
“Sr. Andr• do Chico Dal”dio” e ao “Sr. Z• do Chico Dal”dio”, pela organizaŒ‚o e realizaŒ‚o
da Festa de Sta. Cruz realizada no dia 06/05/2012 no bairro rural Dois Retiros; IndicaŒ‚o
n.€ 103/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, mudanŒa no sentido do transito em
parte da rua OlegŠrio Ramos; IndicaŒ‚o n.€ 104/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, retirada de pequenas Šrvores e vegetaŒ’es que permeiam a Av. Bom Jesus;
IndicaŒ‚o n.€ 105/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nivelaŒ‚o e colocaŒ‚o de
escŽria nas ruas Alfredo Pinto Peixoto e Antonio Ramos Capeto, no Recanto Verde;
VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€ 113/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de obras de revitalizaŒ‚o da PraŒa
S‚o Pedro, na Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 114/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, instalaŒ‚o de lixeiras ao longo do calŒad‚o da Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€
115/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, complementaŒ‚o dos calŒamentos de
ruas no bairro Laranjeiras; IndicaŒ‚o n.€ 116/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
instalaŒ‚o de iluminaŒ‚o p‹blica nas ruas Luciano Ol”vio Baruti e Arnaldo de Souza Alves;
IndicaŒ‚o n.€ 117/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recapeamento da estrada
rural de acesso † Bela Vista e Campinhos;Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora
L‹cia Helena Nader GonŒalves teceu comentŠrios sobre o requerimento feito † Prefeitura
e a empresa Sabesp indagando sobre a real situaŒ‚o do bairro Recanto Verde, pois os
moradores pagam seus impostos e at• hoje n‚o conseguiram a instalaŒ‚o de Šgua e
esgoto no bairro. Disse ainda que a Dra Silvana foi uma das primeiras moradoras do
bairro e lŠ precisa de providˆncias urgentes. Os moradores pagam seus impostos e tem
direito ao serviŒos citados. Com a palavra Vilmar da Silva justificou a sua ausˆncia na
Sess‚o OrdinŠria passada devido † problemas de sa‹de. Na presente sess‚o apresentou
1 requerimento. Pediu esclarecimento ao Chefe do Poder Executivo sobre a ligaŒ‚o de
refletores nas ruas An”bal Guimar‚es e Antonio Nunes da Silva. Citou que luta
incansavelmente pela iluminaŒ‚o das ruas do Distrito e n‚o consegue nada. Todos sabem
que • expressamente proibido a cess‚o de uso de energia el•trica a terceiros. Disse que
na segunda feira dia 14/05/2012 na parte da manh‚ o Senhor Sebasti‚o Andrade em
companhia de uma outra pessoa, possivelmente um eletricista, fizeram um “Gato” de
energia el•trica, saindo da escola Joaquim Francisco de Paula chegando at• a esquina
das Ruas citadas, prŽximo as residˆncias dos senhores Miguel Teodoro da Silva e Jesus
Ambrosio. Questiona o vereador quem deu ordem ao Secretario para puxar energia da
Escola? A DireŒ‚o do col•gio autorizou? Com ordem de quem? Por quˆ? Sempre busquei
agir dentro da legalidade, agora se acharmos normal desviar energia de uma escola
municipal estamos no fim do mundo. Pediu apuraŒ‚o rigorosa por parte do Poder
Executivo, instaurando os inqu•ritos competentes. Por fim comentou que o ent‚o
secretario Sebasti‚o Andrade havia se afastado da pasta para concorrer †s eleiŒ’es
municipais. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que o
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requerimento que fez visa tratar sobre o FEAS. Comentou o aumento do Piso Social
Paulista, acrescido em 55,67%, que corresponde a R$39.715,20(trinta e nove mil
setecentos e quinze reais e vinte centavos), passando para o valor anual de
R$111.061.20(cento e onze mil sessenta e um reais e vinte centavos). Solicitou a relaŒ‚o
dos valores recebidos do FEAS nos anos de 2009,2010 e 2011. Conversei com o Senhor
Laerte Miranda e o mesmo me informou que Bananal n‚o estŠ recebendo recursos.
Temos que ser justos com as coisas, o senhor Michel foi injustiŒado com relaŒ‚o a ter
mexido no Login do conselho. Citou que a Casa da CrianŒa e o Azilo n‚o est‚o recendo
recursos. O senhor Laerte Miranda disse que vai usar os valores recebidos para investir
em melhorias para os idosos. Aparte vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que
recebeu um oficio do Deputado Rodrigo Garcia sobre a situaŒ‚o do Centro ComunitŠrio.
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 vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves comentou a MoŒ‚o de Pesar que apresentou pelo falecimento da senhora
S‰nia ConceiŒ‚o Aparecida, uma excelente pessoa. Meu pesar a Renata, forŒa nesse
momento dif”cil. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos teceu comentŠrios
sobre a festa de Santa Cruz realizada no dia 06 de maio no bairro 2 retiros. A moŒ‚o de
Aplausos foi dedicada aos Senhores Andr• e Z• do Chico Dalidio organizadores do
evento. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso teceu comentŠrios sobre
a MoŒ‚o de Aplausos que apresentou para as Senhoras Amanda Gomes Baruti e Maria
Caroline de Andrade Cabral primeiras colocadas no Processo Seletivo do CIEE.
Aproveitou a oportunidade e pediu para que o Poder Executivo abrasasse essa causa e
faŒa convˆnio com o CIEE. Colocado em votaŒ‚o foram †s moŒ’es aprovados por
unanimidade. Franqueada a palavra aos Senhores vereadores, solicitaram e fizeram o
uso da palavra os seguintes vereadores: L‹cia Helena Nader GonŒalves salientando que
recebeu um convite do IFA. O Rafael Gomes foi um grande lutador na quest‚o do museu
de Bananal. Foi uma sementinha plantada por ele e que deu frutos. No dia 19 de maio de
2012 vai acontecer o evento. Teceu comentŠrios sobre o requerimento que fez †s
empresas Telef‰nica, Elektro e para Prefeitura Municipal de Bananal sobre o
embutimento dos fios do centro histŽrico. A Empresa Telef‰nica entrou em contato
comigo e pediu para que fosse mandado o Projeto para realizaŒ‚o do embutimento dos
fios, para que a empresa possa estudar a viabilidade. A vereadora citou os exemplos de
S‚o Luiz do Paraitinga em SP e de Tiradentes no estado de MG, onde jŠ aconteceu o
embutimento dos fios. Passou a comentar sobre a realizaŒ‚o de reuni’es e audiˆncias
p‹blicas para discuss‚o do Plano Diretor do Munic”pio de Bananal. Informou a todos que
encontra - se no site da C‡mara Municipal de Bananal o cronograma designando as datas
para o estudo do Plano. Com a palavra Vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos comentou
algumas indicaŒ’es que apresentou na presente sess‚o ordinŠria. Iniciou comentando a
necessidade de se alterar o sentido do tr‡nsito na Rua OlegŠrio Ramos. Os motoristas
que descem a Boa Morte e querem ir para o bairro Vila Bom Jardim tem que contornar a
PraŒa da Matriz e subir pela Rua da Igreja. Alterando o tr‡nsito, quem vem da Boa Morte
poderia entrar na Rua OlegŠrio Ramos e subir para o bairro da Vila Bom Jardim pela rua
do posto de gasolina. Da forma que estŠ o tr‡nsito, o fluxo de carros subindo para o bairro
da Vila estŠ muito grande e a Igreja n‚o estŠ suportando. Outra rua que precisa de
mudanŒa urgente • a rua da Unidade Mista de Sa‹de. Entendo que as arvores que
existem no canteiro deveriam ser retiradas e replantadas em outro local. JŠ acontecerem
4 acidentes naquele local. Aparte vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que os
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

caminh’es que vem pela beira rio e precisam ir para Barra Mansa contornam passando
enfrente ao Supermercado da EstaŒ‚o. Por fim o vereador …lvaro pediu a colocaŒ‚o de
escoria em alguns buracos das Ruas no bairro Recanto Verde. Com a palavra vereador
Vilmar da Silva pediu urgente a colocaŒ‚o de faixas de pedestres nos cruzamentos da
cidade. N‚o hŠ necessidade de cortar arvores, basta a colocaŒ‚o de faixas de pedestres.
Al•m disso, jŠ pedi ao D.E.R a colocaŒ‚o de redutores de velocidade. Com relaŒ‚o ao
tema sa‹de, na terŒa e quarta feira, pacientes foram transferidos para Cruzeiro. Ocorre
que as pessoas chegaram lŠ e voltaram sem fazer o Raio X porque o mesmo estava
quebrado. O Raio X de Bananal • da •poca do Prefeito Washington. O que falta na
sa‹de de Bananal n‚o • dinheiro, mas sim planejamento. Eu como vereador jŠ consegui
por diversas vezes verbas federais para o munic”pio. Em 2009 consegui uma verba
federal e com ela foi comprado o trator agr”cola. No ano de 2010 consegui
R$140,000.00(cento e quarenta mil reais) para o Distrito do Rancho Grande e a mesma
foi perdida pela Prefeitura. Em 2011 consegui R$200,000.00(duzentos mil reais) para a
Unidade Mista de Sa‹de e para esse ano de 2012 consegui mais R$200,000.00(duzentos
mil reais) para a sa‹de. Consigo as verbas e o munic”pio n‚o se empenha em utiliza-lŠs.
Na Unidade faltam fita para mediŒ‚o de glicose, Šlcool, a sa‹de de Bananal estŠ em
p•ssimas condiŒ’es. Sobre o CDHU, no dia 04 de maio estive presente no Žrg‚o e foi dito
pelos responsŠveis que Bananal tem liberado 227 unidades habitacionais casa ou
apartamento necessitando o munic”pio apenas ceder os terrenos. Passaram –se 3 anos e
meio e a Prefeitura n‚o disponibilizou o terreno. Na formatura que aconteceu no bairro do
Rancho Grande, foi colocado que seriam liberadas 40 casas, mas n‚o hŠ esgoto tratado
lŠ. Primeiro o Executivo deve providenciar esgoto para o local para depois tratar de casas
populares. Isso • enganar a populaŒ‚o no per”odo eleitoral. Sobre o Plano Diretor •
importante o debate com a populaŒ‚o. ApŽs a aprovaŒ‚o do Projeto n‚o adianta mais
discutir. No tocante a moŒ‚o de aplausos do CIEE parabenizo a todos, mas na minha
opini‚o o estŠgio deve estar presente na grade curricular do aluno. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso Iniciou comentando sobre a GratificaŒ‚o
concedida ao Assessor da Presidˆncia no patamar de 25%. Leu resposta do Prefeito
sobre os percentuais de gratificaŒ‚o pagos aos cargos em comiss‚o da Prefeitura
Municipal. Diretor Adjunto 80%; Diretor Adjunto de Cadastro 80%, Diretor de Convˆnio
100%; Protocolo 100%, Procurador Chefe 100%. O valor proposto de 25% para o
assessor da C‡mara Municipal • muito pouco perto do trabalho por ele realizado. Aparte
Lucia Helena Nader GonŒalves disse que a Lei foi aprovada e o concurso pode ser
realizado. Continuando a vereadora •rika comentou o evento que acontecerŠ amanh‚ no
munic”pio realizado pela Peagascar. A sa‹de estŠ problemŠtica em todo pa”s, mas o
grande motivo disso • a corrupŒ‚o. O pol”tico †s vezes • mais bandido do que os
bandidos. HŠ muito descaso com os recursos p‹blicos. O exemplo • essa ONG Gase que
recebe um repasse de cerca de R$140.000,00(cento e quarenta mil reais) por mˆs e nada
de bom acontece na sa‹de do munic”pio. Aparte vereadora L‹cia Helena disse que o
Prefeito em resposta ao requerimento disse que os documentos foram colocados †
disposiŒ‚o dos vereadores. Seguindo sua fala vereadora •rika disse que a sa‹de tem que
ser colocada em 1€ plano, pois n‚o hŠ segunda chance para a morte. Citou o caso de
uma crianŒa de 5 anos que estŠ com c‡ncer e n‚o tinha conduŒ‚o para buscŠ-la. Quando
• pessoa que possui uma renda melhor consegue alguma coisa, mas se for uma pessoa
desprovida de recursos financeiros a situaŒ‚o fica complicada. Com a palavra vereador
Robson do Amaral Rodrigues Comentou o pesar de falecimento da Professora S‰nia
ConceiŒ‚o. Disse ainda que no dia 08 de junho a mesma completaria 56 anos de idade.
Comentou a memŽria que a S‰nia tinha, lembrando a data de aniversŠrio de quase todas
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as pessoas. Teceu comentŠrios sobre a MoŒ‚o de Pesar pelo falecimento do pequeno
Ramon de apenas 4 meses. Parabenizou o senhor Andr• pela festa de Santa Cruz no
bairro dos 2 retiros. Pelo segundo ano consecutivo a festa caiu no mesmo dia da final do
campeonato de Masters e devido a isso n‚o pude comparecer. Passou a comentar o caos
na sa‹de do Brasil inteiro, citando que a cidade de Goi‡nia gastou cerca de 80 milh’es
em equipamentos e os mesmos encontram-se jogados em hospitais. A sa‹de estŠ ruim
em todas as cidades, a demanda aumentou muito. Disse que sŽ criticar n‚o adianta,
temos que ajudar uns aos outros. Relatou que estŠ ajudando uma pessoa que se
encontra com problemas de diabetes e n‚o medirei esforŒos para ajudŠ-lo. Aparte
vereadora Lucia Helena disse que pessoas est‚o com pedido de exames a meses e n‚o
conseguem resolver o problema, • por isso que peŒo tanto o fortalecimento do PSF.
Continuando vereador Robson disse que serŠ criado a 3ƒ turma do PSF, enfatizando que
tem que se criar a 4ƒ, 5ƒ, quantas forem necessŠrias para atender a demanda. O vereador
cobrou a realizaŒ‚o de cursos na Šrea da construŒ‚o civil aduzindo que • do PDT, o
Partido democrŠtico Trabalhista e que busca emprego para as pessoas do munic”pio.
EstŠ faltando no mercado m‚o de obra qualificada, emprego existe. Com a palavra
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que em quase 4 anos de mandato o
Prefeito Municipal n‚o fez nada. Sobre a criaŒ‚o de mais um ou dois PSFs, o executivo
ao inv•s de gastar dinheiro com a Gase poderia utilizar o dinheiro para essa criaŒ‚o.
Aparte vereadora •rika disse que o PSF do bairro laranjeiras estŠ hŠ 4 meses sem
receber visitas. 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 a Ordem
do dia os seguintes Projetos: procedeu-se a leitura das mat•rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: DESTAQUE DOS ARTIGOS 1ƒ E 2ƒ DA LEI
COMPLEMENTAR Nƒ 02 DE 05 DE MARˆO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO Disp’e sobre a criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto
† Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do
Magist•rio, institui piso salarial para os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras
providˆncias. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nƒ 02 DE 05 DE MARˆO DE 2012,
DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO Disp’e sobre a criaŒ‚o de cargos de
provimento em comiss‚o junto † Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o pagamento
de b‰nus aos profissionais do Magist•rio, institui piso salarial para os professores da
educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras providˆncias. PROJETO DE LEI Nƒ 04 DE 27 DE ABRIL DE
2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO “Estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboraŒ‚o da Lei OrŒamentŠria do Munic”pio para o exerc”cio de
2013 e dŠ outras providˆncias. (VotaŒ‚o em primeiro turno).PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nƒ 002 DE 18 DE ABRIL DE 2012 DE AUTORIA DA VEREADORA
ERIKA TEREZA COITINHO AFFONSO, “Disp’e sobre a concess‚o do Diploma da
Ordem do M•rito Municipal ao Senhor Jonas Ferreira da Costa. PROJETO DE LEI 03 DE
28 DE MARˆO DE 2012 DE AUTORIA DA VEREADORA L‡CIA HELENA NADER
GONˆALVES “ Inclui no calendŠrio tur”stico de Bananal o evento Folia de Reis, realizado
anualmente no Sert‚o da Bocaina. PROJETO DE LEI Nƒ 05 DE 03 DE MAIO DE 2012 “
Autoriza o Poder Executivo do Munic”pio a celebrar convenio com o Poder Legislativo de
Bananal, para realizaŒ‚o de cedˆncia, por permuta, de servidores e dŠ outras
providˆncias. Posto em discuss‚o o DESTAQUE DOS ARTIGOS 1ƒ E 2ƒ DA LEI
COMPLEMENTAR Nƒ 02 DE 05 DE MARˆO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO Disp’e sobre a criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto
† Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do
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Magist•rio, institui piso salarial para os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras
providˆncias. Solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Com a
palavra vereador Vilmar da Silva disse que em 2005 houve um aumento de 15,38%; em
2006 n‚o houve aumento; 2007 n‚o houve aumento; em 2008 variou de acordo com os
cargos devido ao Projeto de reestruturaŒ‚o dos cargos do Poder Executivo; 2009 - 12%
de aumento substituindo as diretorias por secretarias; 2010 n‚o houve reajuste; 2011
tamb•m n‚o houve reajuste e em 2012 o executivo estuda dar 5%. Observe que o
orŒamento municipal aumentou muito, em 2009 passou para R$16.202.308.86(dezesseis
milh’es duzentos e dois mil trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos); em 2010
R$22.050.000.00(vinte e dois milh’es e cinq•enta mil reais); em 2011
R$25.300.000.00(vinte e cinco milh’es e trezentos mil reais) e em 2012
R$27.930.000,00(vinte e sete milh’es e novecentos e trinta e mil reais). O –ndice do IPCA
de 2009 a 2012 foi de 17,83% e o funcionalismo p‹blico municipal sŽ irŠ receber 5%. O
OrŒamento municipal na gest‚o do atual prefeito comeŒou com 16 milh’es e hoje estŠ em
27 milh’es. Se levarmos em conta a media salarial de R$622,00(seiscentos e vinte e dois
reais) o reajuste de 5%(cinco por cento) corresponde a cerca de R$30,00(trinta reais).
Judas vendeu Jesus por 30 moedas e querem dar R$30,00(trinta reais) de reajuste para
que em troca aprovemos os cargos de confianŒa. A Escola Dirce Beck existe desde 2009
e at• hoje n‚o foi tirado o CNPJ. Passaram-se 3 anos e meio e nada foi feito para
regularizar essa pendˆncia. A administraŒ‚o • lerda • inoperante. Tivemos uma reuni‚o
antes da sess‚o, iniciada por alguns colegas que tentaram adiar a votaŒ‚o do Projeto.
Por fim explicou o requerimento de destaque feito em primeiro turno. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que concorda com o vereador Vilmar e o
pedido de adiar a votaŒ‚o • para ganhar tempo de regularizar o CNPJ. Colocado em
votaŒ‚o em segundo turno o DESTAQUE DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO Disp’e sobre a criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto
† Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do
Magist•rio, institui piso salarial para os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras
providˆncias. Votaram favorŠveis ao Projeto os vereadores: L‹cia Helena Nader
GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos e Eliane Nogueira do Prado; ContrŠrios ao
Projeto votaram os vereadores: Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho
Affonso e Vilmar da Silva e Hercilia de Jesus Ramos de Andrade. Vereador Robson se
absteve de votar. Projeto rejeitado por maioria absoluta. Colocado em discuss‚o em
segundo turno o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE
2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO Disp’e sobre a criaŒ‚o de
cargos de provimento em comiss‚o junto † Secretaria Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o
pagamento de b‰nus aos profissionais do Magist•rio, institui piso salarial para os
professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras providˆncias solicitaram e fizeram uso da
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que a Lei 11.738/08 determina
quem pertence a essa classe. Alguns funcionŠrios da educaŒ‚o est‚o sendo lesados.
Posto em votaŒ‚o em segundo turno o restante do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Disp’e sobre a criaŒ‚o de cargos de provimento em comiss‚o junto † Secretaria
Municipal de EducaŒ‚o, autoriza o pagamento de b‰nus aos profissionais do Magist•rio,
institui piso salarial para os professores da educaŒ‚o bŠsica e dŠ outras providˆncias
votaram favorŠveis ao Projeto Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho
Affonso e Vilmar da Silva, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, L‹cia Helena Nader
GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Eliane Nogueira do Prado e Vereador Robson
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do Amaral Rodrigues. Projeto aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o
PROJETO DE LEI Nƒ04 DE 27 DE ABRIL DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboraŒ‚o da
Lei OrŒamentŠria do Munic”pio para o exerc”cio de 2013 e dŠ outras providˆncias.
Solicitaram e fizeram uso vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves disse que houve
audiˆncia p‹blica nesta Casa de Leis presentes vereadores Lucia Helena Nader
GonŒalves, •rika Tereza Coitinho Affonso, Antonio Carlos Ramos da Silva, Dr. Flaviano
Hoth de Barros, o contador da Prefeitura Edson e Secretaria de FinanŒas da Prefeitura
senhora Elaine. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que n‚o
pode estar presente justificando sua ausˆncia. Colocado em votaŒ‚o em primeiro turno o
PROJETO DE LEI Nƒ04 DE 27 DE ABRIL DE 2012, DE AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboraŒ‚o da
Lei OrŒamentŠria do Munic”pio para o exerc”cio de 2013 e dŠ outras providˆncias votaram
favorŠveis ao Projeto Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho Affonso e
Vilmar da Silva, Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, L‹cia Helena Nader GonŒalves,
…lvaro Luiz Nogueira Ramos, Eliane Nogueira do Prado e Vereador Robson do Amaral
Rodrigues. Projeto aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nƒ 002 DE 18 DE ABRIL DE 2012 DE AUTORIA DA
VEREADORA ERIKA TEREZA COITINHO AFFONSO, “Disp’e sobre a concess‚o do
Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao Senhor Jonas Ferreira da Costa. Solicitaram e
fizeram uso da palavra a vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso dizendo que esta
agraciando um Mestre. Trata-se de um profissional que se dedica a profiss‚o. Passou a
fazer leitura da justificativa do Projeto. Com a palavra vereadora Lucia Helena Nader
GonŒalves parabenizou a vereadora •rika e disse que o Professor Jonas • muito
competente. Disse que o conheceu em uma semana de historia do Col•gio S‚o Laurindo.
Colocado em votaŒ‚o o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nƒ 002 DE 18 DE
ABRIL DE 2012 DE AUTORIA DA VEREADORA ERIKA TEREZA COITINHO
AFFONSO, “Disp’e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do M•rito Municipal ao
Senhor Jonas Ferreira da Costa, Votaram favorŠveis ao Projeto Ant‰nio Carlos Ramos da
Silva, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho Affonso e Vilmar da Silva,
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, L‹cia Helena Nader GonŒalves, …lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Eliane Nogueira do Prado e Vereador Robson do Amaral Rodrigues.
Projeto aprovado por unanimidade. EstŠ em discuss‚o o PROJETO DE LEI 03 DE 28 DE
MARˆO DE 2012 DE AUTORIA DA VEREADORA L‡CIA HELENA NADER
GONˆALVES “ Inclui no calendŠrio tur”stico de Bananal o evento Folia de Reis, realizado
anualmente no Sert‚o da Bocaina. Solicitaram e fizeram uso da palavra a vereadora
Lucia Helena Nader GonŒalves dizendo que a Festa existe hŠ anos no Sert‚o e sua
intenŒ‚o • colocar no calendŠrio tur”stico do munic”pio. A festa existe a mais de 40 anos.
Por fim relatou que foi feito um filme sobre a festa. Colocado em votaŒ‚o PROJETO DE
LEI 03 DE 28 DE MARˆO DE 2012 DE AUTORIA DA VEREADORA L‡CIA HELENA
NADER GONˆALVES “ Inclui no calendŠrio tur”stico de Bananal o evento Folia de Reis,
realizado anualmente no Sert‚o da Bocaina votaram favorŠveis Carlos Eduardo de
Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho Affonso e Vilmar da Silva, Hercilia de Jesus Ramos
de Andrade, L‹cia Helena Nader GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos, Eliane
Nogueira do Prado e Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Projeto aprovado por
unanimidade. Esta em discuss‚o o PROJETO DE LEI Nƒ 05 DE 03 DE MAIO DE 2012 “
Autoriza o Poder Executivo do Munic”pio a celebrar convenio com o Poder Legislativo de
Bananal, para realizaŒ‚o de cedˆncia, por permuta, de servidores e dŠ outras
providˆncias. Solicitaram e fizeram uso da palavra os vereadores: Lucia Helena Nader
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GonŒalves disse que antigamente os funcionŠrios da prefeitura eram mandados para
outros locais sem Lei que autorizasse. A lei • justamente para legalizar essa situaŒ‚o.
Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que o projeto visa trocar
funcionŠrios entre os Poderes. O Projeto veio em boa hora. A Silvana • concursada e com
os problemas de sa‹de que ela possui • complicado. Com a palavra vereadora Eliane
Nogueira do Prado disse que • favorŠvel, pois a Silvana passa por situaŒ’es dif”ceis de
sa‹de e n‚o consegue realizar o serviŒo. Devido ao problema da Silvana tirei da gaveta
do CIEE e depois de pronto assinou outros vereadores. Corri atrŠs juntamente com o Dr.
Tadeu e com o Promotor p‹blico. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira Ramos
quis saber qual o cargo que a Silvana irŠ exercer na Prefeitura. Quem viria para C‡mara
seria o senhor Elias. O Problema • que o senhor Elias • pr• candidato e deverŠ se afastar
para se devido † lei eleitoral. Por fim disse que vota favorŠvel ao Projeto pela pessoa do
Nestor e n‚o pela Silvana, se fosse pela Silvana jamais votaria. Com a palavra vereadora
•rika Tereza Coitinho Affonso disse que vota favorŠvel porque a Silvana n‚o ag•enta
mais realizar o serviŒo. Convidou a vereadora Eliane para participar mais da C‡mara. Eu
venho na C‡mara Municipal todos os dias, n‚o precisa ningu•m me ligar. Com a palavra
vereador Vilmar da Silva disse que o Projeto de Permuta que estŠ em discuss‚o e nada
mais. O Projeto fala em funcionŠrios e n‚o em nomes. Com a palavra vereador Ant‰nio
Carlos Ramos da Silva agradeceu a Silvana por toda dedicaŒ‚o ao trabalho. Desejou
felicidade em seu novo emprego. Colocado em votaŒ‚o o PROJETO DE LEI Nƒ 05 DE 03
DE MAIO DE 2012 “ Autoriza o Poder Executivo do Munic”pio a celebrar convenio com o
Poder Legislativo de Bananal, para realizaŒ‚o de cedˆncia, por permuta, de servidores e
dŠ outras providˆncias. Colocado em votaŒ‚o votaram favorŠveis os vereadores Carlos
Eduardo de Oliveira Cruz, •rika Tereza Coitinho Affonso e Vilmar da Silva, Hercilia de
Jesus Ramos de Andrade, L‹cia Helena Nader GonŒalves, …lvaro Luiz Nogueira Ramos,
Eliane Nogueira do Prado e Vereador Robson do Amaral Rodrigues. Projeto aprovado por
unanimidade.EXPLICAˆŠES PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ’es
pessoais, solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: L‹cia Helena
Nader GonŒaves iniciou pedindo •tica e respeito entre os vereadores. Passou a tecer
comentŠrios sobre as indicaŒ’es feitas pela Edil. Indicou com relaŒ‚o ao cŽrrego prŽximo
ao trailer da Marlene, prŽximo ao marcelo, dizendo que no local n‚o existe tratamento de
esgoto. O mal cheiro na localidade • grande, peŒo providˆncias do Poder Executivo.
Sobre o terreno situado na Vila Bom Jardim, seria interessante realizar uma permuta com
a Prefeitura para construŒ‚o de um ginŠsio poliesportivo. ColocaŒ‚o de postes e
luminŠrias nas Ruas Arnaldo de Souza, se a elektro n‚o coloca a Prefeitura pode colocar
postes. PeŒo tamb•m que disponibilize zeladores para atender de uma melhor forma a
comunidade. Pedi ainda a construŒ‚o de uma pista de Skate para o Distrito do Rancho
Grande. Quanto ao bairro da cer‡mica, venho constantemente pedindo a colocaŒ‚o de
quebra molas. Com a obra que estŠ sendo realizada os carros est‚o imprimindo
velocidades muito elevadas. Neste final de semana ocorreram mais 2 acidentes no local.
Pedi junto † secretaria de EducaŒ‚o fizesse uma pareceria com o GIBI. O Gibi • um grupo
que trabalha o basquete infantil. Sobre o projeto de criaŒ‚o de cargos da Prefeitura, disse
que a C‡mara vai realizar o concurso esse ano ainda. N‚o estou aqui para defender
Prefeito nem ningu•m, votei favorŠvel porque conheŒo a situaŒ‚o das diretoras da escola
hoje. O meu voto • livre, estamos na democracia. O projeto • legal, n‚o viola a
ConstituiŒ‚o. Existem pessoas que nunca foram vereadores e se posicionam sem
conhecer o trabalho de cada vereador. O ataque pessoal nunca funcionou, o bem vence o
mal. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso iniciou comentando a obra
da Ponte das Laranjeiras, dizendo que a obra parou e os funcionŠrios n‚o receberam
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suas verbas trabalhistas. Al•m disso, jŠ houve acidentes com moradores, citando o
exemplo de uma pessoa que furou o p• com um prego. Gostaria de saber o motivo da
paralisaŒ‚o da obra? PeŒo que o Prefeito cobre mais postura dessa empresa. Me sinto
envergonhada com a situaŒ‚o da Eliane. Conheci o CIEE ano passado e o Secretario
Administrativo n‚o se fazia presente nessa Casa de Leis. Quando a M‰nica do CIEE me
procurou sentei com o Dr. Tadeu e com o Presidente Ant‰nio Carlos Ramos da Silva e
fechamos essa parceria. Fui processado pelo Prefeito por propaganda enganosa, n‚o deu
nada, foi arquivado, agora eu que vou processar o Prefeito. Na reestruturaŒ‚o da Lei
Org‡nica pedirei que seja colocada uma emenda para que †s sess’es sejam realizadas a
tarde. Com a palavra …lvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou a vereadora L‹cia pelas
palavras. As pessoas est‚o dizendo que a C‡mara estŠ uma vergonha. Sobre o quebra
molas do bairro da cer‡mica, disse que a hora que empresa comeŒar a asfaltar o quebra
mola serŠ colocado. Com relaŒ‚o a obra da Ponte o motivo da paralisaŒ‚o foi a falta de
pagamento da 2ƒ parcela. O Prefeito David Morais jŠ entrou em contato com o Coronel e
se deus quiser semana que vem estarŠ tudo resolvido. Conversei no final de semana com
o Senhor “Berinho” sobre como estŠ sendo realizada a obra, e o mesmo disse que a
mesma estŠ sendo muito bem executada. Aproveitou a oportunidade para parabenizar o
Laerte Miranda e a Dona Toninha do Atir pela funcionamento da Padaria Artesanal. OS
cursos jŠ foram iniciados. Com a palavra vereador Vilmar da Silva agradeceu a todos pela
presenŒa, e pediu respeito † opini‚o de cada colega. Sobre reforma de Regimento Interno
• bom mudar, mas a conduta pessoal tem que partir de cada pessoa. Com a palavra
vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz disse que em primeiro turno votou a favor do
projeto e sua posiŒ‚o seria a mesma. Todavia, disse que ouviu um comentŠrio na rua que
se votasse contra o Projeto a sua esposa seria devolvida do convˆnio. Votou contra e sua
posiŒ‚o • contra. Com a palavra vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que
comp‰s a comiss‚o para assuntos relevantes e que serŠ iniciado os trabalhos da
comiss‚o na prŽxima semana. 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 06 de
junho de 2012, quarta feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar
da Silva, 1€ SecretŠrio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 17 de maio de 2012.
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