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32• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 32/2012
ATA DA 32ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2012. Aos
dezesseis dias de agosto de 2012 (16/08/2012), †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 Trig„sima Segunda 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, Robson do Amaral Rodrigues, …lvaro Luiz
Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado e Hercilia
de Jesus Ramos de Andrade. 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: VEREADOR VILMAR DA SILVA: Requerimento
n€131/12= solicita da VIVO, instalaŒ‚o de torre no distrito de Rancho Grande;
VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO: Requerimento n€ 132/12= solicita do
SecretŠrio de Assistˆncia Social, relaŒ‚o das pessoas que fazem parte dos benef‘cios
oferecidos atrav•s do Fundo Social e ainda o nome do funcionŠrio responsŠvel pelo
sistema; VEREADORA L†CIA HELENA NADER GON‡ALVES: Requerimento n€
133/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ’es quanto as “pedras
centenŠrias” que est‚o sendo retiradas das calŒadas do centro; Requerimento n.€ 134/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informaŒ’es junto a Defesa Civil, com relaŒ‚o a
residˆncia n‹mero 1.748, localizada na rua Boa EsperanŒa, na Palha; MoŒ‚o n€ 063/12=
de congratulaŒ’es, aos corretores de imŽveis de todo pa‘s, pelo seu dia a ser
comemorado em 27 de agosto; MoŒ‚o n.€ 064/12= de aplausos, pela festa do Senhor
Bom Jesus do Livramento em Bananal; MoŒ‚o n.€ 065/12= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Terezinha Ramos Gentil; IndicaŒ‚o n.€ 146/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, construŒ‚o de um “viradouro” no final da rua Walter Dias Brum; IndicaŒ‚o n.€
147/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, desapropriaŒ‚o de terreno da SAB, para
construŒ‚o de ginŠsio de treinamento esportivo; VEREADOR ˆLVARO LUIZ NOGUEIRA
RAMOS: MoŒ‚o n.€ 062/12= de aplausos, aos organizadores, colaboradores e demais
envolvidos na realizaŒ‚o da festa de Santana em Rancho Grande; VEREADORA ‰RIKA
TEREZA C. AFFONSO: IndicaŒ‚o n.€ 142/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realizaŒ‚o de estudos visando a inclus‚o do “cardŠpio vegetariano” nas escolas
municipais; IndicaŒ‚o n.€ 143/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a viabilidade de
se rebaixar calŒada localizada entre as ruas Presidente Washington Luiz e Cel. Jo‚o R.
Nogueira Fragoso; IndicaŒ‚o n.€ 144/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, criaŒ‚o
de um “centro de reabilitaŒ‚o” para deficientes; IndicaŒ‚o n€ 145/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, disponibilizaŒ‚o de monitor recreativo na “EMEI Ver. Jos• Batista”;
VEREADORA HERCŠLIA DE JESUS RAMOS DE ANDRADE: IndicaŒ‚o n.€ 148/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de obras para urbanizaŒ‚o do Recanto
Feliz; IndicaŒ‚o n.€ 149/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, cobertura de quadra
de esportes do col•gio EMEF Cel. Nogueira Cobra; IndicaŒ‚o n.€ 150/12= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, revitalizaŒ‚o da Šrea de lazer Ivani Barbosa de Camargo;
IndicaŒ‚o n.€ 151/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, revitalizaŒ‚o da PraŒa S‚o
Pedro, na Vila Bom Jardim; IndicaŒ‚o n.€ 152/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
instalaŒ‚o de uma academia de ginŠstica comunitŠria na Vila Bom Jardim; Quando da
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discuss‚o dos requerimentos apresentados, solicitaram e fizeram uso da palavra os
seguintes vereadores: Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
comentou o requerimento feito ao Prefeito Municipal onde pede informaŒ’es com a
Defesa Civil sobre a real situaŒ‚o da casa de n€ 1748 localizada no bairro Boa EsperanŒa.
Disse † vereadora que visitou o bairro e alguns moradores reclamaram da Defesa Civil.
Relembrou um fato ocorrido a cerca de um ano atrŠs, onde fortes chuvas comprometeram
o imŽvel. Com a chegada das chuvas no ver‚o †s fam‘lias correm risco de vida. Sobre o
requerimento solicitando informaŒ’es quanto as Pedras centenŠrias que est‚o sendo
retiradas das calŒadas do centro para padronizaŒ‚o dos meios-fios indagou qual estŠ
sendo a destinaŒ‚o das mesmas? Sugeriu em seu requerimento que as pedras sejam
colocadas no Solar Aguiar Valim. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do Prado
comentou sobre a listagem que estava afixada no Fundo Social. Disse que na mesma sŽ
constavam os nomes das pessoas, mas n‚o tinha o assunto. Outro cartaz era sobre o
Bolsa Fam‘lia, existem nomes lŠ que recebem o benef‘cio e que n‚o precisam. Vou
passar a acompanhar mais de perto, pois existem fam‘lias que precisam dessa renda e
n‚o conseguem. EstŠ uma calamidade o Fundo Social, vou solicitar a relaŒ‚o nominal de
todos os beneficiados. Aparte vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que pessoas
vˆm procurŠ-lo e ele liga para um telefone em Bras‘lia/DF. Disse ainda que tem pessoas
que est‚o aguardando hŠ 12 anos o cadastro no sistema. Continuando a vereadora
Eliane disse que tem pessoas aposentadas recebendo. Com a palavra vereador Vilmar da
Silva comentou o requerimento feito † empresa Vivo sobre a possibilidade de instalaŒ‚o
de telefones no Distrito do Rancho Grande. O Distrito possui cerca de 1000 pessoas,
sendo que a maioria dessas pessoas residentes na Šrea rural. No inicio do meu mandato
fiz indicaŒ‚o ao Prefeito, sendo dito pelo mesmo que faria todos os esforŒos. Passou
2009, 2010, 2011 e 2012 e nenhuma posiŒ‚o foi tomada pelo Prefeito. Por esse motivo fiz
o requerimento direto para o gerente da empresa. Quando da votaŒ‚o dos requerimentos
foram os mesmos aprovados por unanimidade. Colocado em discuss‚o as MoŒ’es
apresentadas. Solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora
Lucia Helena Nader GonŒalves comentou a MoŒ‚o de CongratulaŒ’es para todos os
corretores de imŽveis do pa‘s pela comemoraŒ‚o no prŽximo dia 27. Teceu comentŠrios
sobre a MoŒ‚o de Aplausos para os organizadores, Prefeito, PŠroco, Comiss‚o de
festeiros da festa do Senhor Bom Jesus do Livramento. Elogio a Banda que tocou na
alvorada. Por fim comentou a MoŒ‚o de Pesar pelo falecimento da Dona Terezinha
Ramos Gentil ocorrido recentemente. Com a palavra vereador …lvaro Luiz Nogueira
Ramos comentou a MoŒ‚o de Aplausos para os organizadores da Festa de Santana,
dizendo que se n‚o fosse por eles a festa n‚o teria ficado t‚o linda. Passou a ler a
justificativa da MoŒ‚o, enfatizando o nome de cada pessoa que contribui para o sucesso
da festa. Colocado em votaŒ‚o as MoŒ’es foram †s mesmas aprovadas de forma
un‡nime. PALAVRA FRANQUEADA. Solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes
vereadores: Vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso comentou as indicaŒ’es
apresentadas na presente sess‚o ordinŠria. Comentou sobre a situaŒ‚o da fam‘lia da
Dona Zez•, citando a presenŒa da Fatinha e do Junior na plat•ia. Com a realizaŒ‚o da
obra de troca das calŒadas, seria o momento oportuno para se rebaixar † calŒada prŽxima
a residˆncia do “Careca”. Os caminh’es ao fazerem a curva quase adentram a casa da
Dona Zez•. Temos tamb•m a quest‚o da acessibilidade, tema atualmente muito
discutido. Disse ter conversado com o senhor “Marinho” membro da Uni‚o dos
Vereadores do Estado de S‚o Paulo e a C‡mara firmou uma parceria com o Žrg‚o. Com
essa parceria os vereadores passaram a ter uma acessoria da UVESP. No dia 01 de
setembro de 2012 acontecerŠ um evento chamado Caravana da Inclus‚o Social,
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acessibilidade e cidadania, passando a fazer leitura do panfleto do evento. Passou a
comentar a den‹ncia recebida sobre a situaŒ‚o da escola Jo‚o Batista no bairro da
Cer‡mica. O per‘odo de aula lŠ • integral, precisa-se de monitores, est‚o colocando as
crianŒas para dormir ou assistir televis‚o. A cada dia que passa vejo novas pessoas
trabalhando na administraŒ‚o p‹blica. Contrata-se mais e mais gente em per‘odo
eleitoral. Amanh‚ †s 10 horas da manh‚ estarei indo no Minist•rio P‹blico e farei
den‹ncia dessa situaŒ‚o. • uma falta de respeito com o dinheiro p‹blico. Tem funcionŠrio
que foi contratado para ficar em p• na porta da unidade. Ontem uma crianŒa com a pele
toda descascada foi at• a Unidade Mista e a senhora ClŠudia disse que sŽ tem agenda
para o alergista para o mˆs que vem. Vou deixar claro para o Prefeito que fica colocando
boatos na rua que n‚o s‚o verdadeiros dizendo que embargo obras. Vou denunciar as
contrataŒ’es irregulares. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves
parabenizou a vereadora •rika pela indicaŒ‚o sobre as calŒadas. Entende ser o momento
oportuno para solucionar o problema. Indicou a construŒ‚o de um viradouro na Rua
Walter Dias Brum, vez que tem acontecido constantemente acidentes no local. Dia desses
o caminh‚o das Casas Bahia ao manobrar derrubou o poste. No tocante ao terreno da
Sab, pediu a construŒ‚o de uma quadra de esportes. A Sab deve anos de IPTU para a
Prefeitura, cabendo ao munic‘pio tomar providˆncias para solucionar o caso. Citou a
quantidade de atletas que a cidade possui e esse potencial pode ser perdido. No
munic‘pio de Lavrinhas que • muito menor possui uma piscina. Na •poca do ent‚o
Secretario Lars Grael que foi SecretŠrio de Esportes em SP, levamos a id•ia para ele. Fui
atleta do S‚o Laurindo e na •poca existia quadra de areia e quadra para arremeso de
peso. Tivemos aulas de EducaŒ‚o F‘sica de alto n‘vel. Quando a vereadora Eliane coloca
a quest‚o da senha do Fundo Social, a senha n‚o foi trocada, entendo que a mesma
deveria ser alterada. Aparte vereadora Eliane disse que al•m da falta de informaŒ‚o a
senha n‚o foi trocada, consta a do senhor Michel ainda. Ele jŠ estŠ trabalhando em outro
lugar. Continuando a vereadora L‹cia Helena disse que a alteraŒ‚o da senha deve ser
imediata a substituiŒ‚o do funcionŠrio. Sobre o Plano Diretor do Munic‘pio, disse que o
senhor Helvio do Fundunesp pediu a designaŒ‚o de audiˆncia p‹blica para o dia 27 de
outubro. PeŒo a participaŒ‚o dos vereadores, deixo bem claro que desde 2009 trabalho
no projeto. Por fim, parabenizou a comiss‚o da Lei Org‡nica pelo trabalho, salientando
que amanh‚ haverŠ audiˆncia p‹blica. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do
Prado questionou sobre a existˆncia de Lei que regulamente o tr‡nsito de caminh’es no
Centro HistŽrico. Aparte vereadora L‹cia Helena disse que n‚o hŠ Leis sobre esse
assunto. Finalizando a vereadora Eliane disse que buscaria saber sobre a existˆncia de
leis sobre o assunto. Com a palavra vereador Vilmar da Silva parabenizou a vereadora
Eliane pelas palavras. Cumprimentou o vereador …lvaro Luiz pela MoŒ‚o de Aplausos
dada a todos os envolvidos na festa de Santana. Sobre o tema Assistˆncia Social disse
que desde o inicio do mandato o problema n‚o estŠ na Assessoria, falta coordenaŒ‚o do
Executivo, o problema • gest‚o. S‚o pessoas erradas no lugar errado e na hora errada.
Tem meses que o servidor Michel deixou o cargo e nada foi mudado. A Lei diz que para
ocupar essa funŒ‚o deve ser funcionŠrio efetivo. A PopulaŒ‚o sofre na pele com esses
problemas, se fosse o 1€ semestre tudo bem, mas estamos no ultimo semestre do
mandato. No tocante † sa‹de, os problemas permanecem. Estive lŠ e n‚o tinha dipirona.
Hoje soube que nŽs recebemos visita de fiscalizaŒ‚o e vŠrios procedimentos n‚o est‚o
sendo cumpridos. Com relaŒ‚o a m•dicos, no Posto do Rancho Grande o comentŠrio que
circula • o de que a populaŒ‚o tem que aproveitar porque o mesmo estŠ contratado at• a
eleiŒ‚o. A quest‚o voltou a repetir • de gest‚o, de competˆncia administrativa. Sobre a
EducaŒ‚o disse que nos dias de hoje • imposs‘vel falar de educaŒ‚o sem falar de
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informŠtica. Quantas crianŒas na cidade n‚o possuem condiŒ’es de adquirir um
microcomputador. A falta dessa ferramenta importante seria suprida se houvesse
informŠtica nas escolas. Na gest‚o anterior t‘nhamos computador, aulas, n‚o entendo o
motivo da atual administraŒ‚o ter acabado com isso. N‚o sou contra terceirizaŒ’es dos
serviŒos, mas deve haver justificativa para tal atitude. Ontem e hoje as crianŒas do
Col•gio no Distrito do Rancho Grande n‚o foram † aula por falta de transporte.
Perguntou onde estavam os vencedores das licitaŒ’es? Aparte vereadora •rika disse que
a manobra foi feita para colocar no nome do Sinval. Com a palavra Vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse que qualquer colega pode pedir ao Prefeito para que faŒa algo.
Hoje vejo que a vereadora • da base. N‚o sou da base, mas sou amigo do Prefeito.
Parabenizou a vereadora •rika pelo requerimento sobre o problema das calŒadas,
principalmente a Dona Zez•. Comentou ainda sobre a possibilidade de se colocar piso
prŽximo ao bar do Justino at• o aŒougue do Jo‚o. O Partido PDT queria fazer coligaŒ‚o
com o prefeito David Morais, mas a atual presidˆncia optou por coligar com outro
candidato. Disse que se eu fosse o presidente procuraria outros prefeitos para conversar.
Como dito pelo vereador Vilmar, errar todas as administraŒ’es erram. O Dr. Wilton foi
considerado o melhor Prefeito de Bananal e errou tamb•m. Dona Mirian errou, mas
tamb•m acertou. Citamos o exemplo da gest‚o da Dona Mirian. Quando ela assumiu
existia o expresso da sa‹de que atendia toda Zona Rural da cidade. Ela assumiu o ‰nibus
deu problema mec‡nico e depois de algum tempo acabou o expresso da sa‹de. No
governo dela comprou-se 2 Kombis 0 e foram queimadas 4. Dr. Wilton deixou a fonte
luminosa funcionando e dentro da fonte deu problema e nunca mais funcionou. A Frota
Municipal deixada pela ent‚o Prefeita toca sucateada, fechava-se com trinco. A Banda
Musical Silv•rio Cobra tinha uniforme, o “banha” comandava as pessoas, acabou. Na
•poca do Dr. Wilton existiam in‹meros tipos de curso. ORDEM DO DIA. Por consenso
dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada regimental. Constaram na
Ordem do Dia o Projeto de Lei n€ 11 de autoria do Prefeito Municipal, “Autoriza o Poder
Executivo a receber doaŒ‚o de Šrea discriminada no memorial e dŠ outras providˆncias”.
Colocado em discuss‚o solicitou e fez uso da palavra a vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves comentando que a proprietŠria da Šrea doa parte do terreno para prefeitura
para regularizaŒ‚o de servid‚o. Quanto ao nome, foi o mesmo muito bem escolhido.
Colocado em votaŒ‚o foi o mesmo aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ’es pessoais, solicitaram e fizeram uso da
palavra os seguintes vereadores: Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso
indicou em 2011 para que o munic‘pio realizasse um censo para quantificar o n‹mero de
pessoas deficientes na cidade. Com relaŒ‚o ao terreno da SAB, fiz requerimento para
utilizar o espaŒo e construir uma creche no local. O senhor Prefeito insiste em dizer que
embarguei a obra do Turvo. Disse que fez quest‚o de ligar para o Pedro Tobias
presidente da Executiva do PSDB e relatou toda a situaŒ‚o. Entrei em contato tamb•m
com a senhora Elizabeth do DADE sobre o assunto. Sobre a obra do Zenobinha, disse
que a Šgua n‚o pode acumular. O correto • colocar 19 manilhas e n‚o 16. No que
concerne o Fundo Social disse ter conversado com o Laerte Miranda e com a senhora
Aparecida e foi dito a mesma que qualquer membro do conselho pode ter acesso a
senha. Sobre o tr‡nsito de caminh’es pesados no centro histŽrico deixei bem claro que
nem sempre a culpa • do senhor Prefeito. Com a palavra vereadora Eliane Nogueira do
Prado disse que sobre o Bolsa Fam‘lia o Michel ainda possui a senha e o atual
coordenador at• a presente data n‚o a trocou. No tocante aos ve‘culos com cargas
pesadas que passam pelo munic‘pio disse que existe Lei que trata do assunto. Por fim
convidou a todos para participarem da Audiˆncia P‹blica sobre a Lei Org‡nica. N‚o
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havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra 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, o Presidente da
Casa encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a prŽxima
sess‚o ordinŠria dia 05 de setembro 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, 16 de agosto 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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