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37• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 37/2012
ATA DA 37ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012. Ao
primeiro dia de novembro de 2012 (01/11/2012), †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 S„tima 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, vereador Robson do Amaral Rodrigues.
Ausentes os vereadores Carlos Eduardo de Oliveira Cruz, Eliane Nogueira do Prado,
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e …lvaro Luiz Nogueira Ramos. A Ata da sess‚o
anterior foi aprovada por unanimidade. A ata da Sess‚o Solene do dia 27/10/2012
tambŽm foi aprovada por unanimidade. Ap•s a chamada, havendo n‹mero regimental, o
Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta † sess‚o. Vereador Vilmar da
Silva: Requerimento n.€ 157/12= solicita do D.E.R. de TaubatŽ, informaŒ•es quanto ao
serviŒo de roŒada que estŠ sendo realizado †s margens da SP-68; Vereadora †rika
Tereza C. Affonso: Requerimento n.€ 158/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
c•pia do processo licitat•rio n.€ 047/2012; IndicaŒ‚o n.€ 174/12= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, realizaŒ‚o de serviŒos diversos no Centro Cultural Carlos Cheminand;
IndicaŒ‚o n.€ 175/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, retirada do nome da
Prefeitura Municipal de Bananal do “CADIN”. Quando da discuss‚o dos requerimentos
apresentados, solicitou e fez uso da palavra o vereador Vilmar da Silva ratificando o
requerimento feito na sess‚o anterior. Comentou que o funcionŠrio da empreiteira que faz
o serviŒo de roŒada na SP 68 estŠ roŒando cerca de 1,5 metros, 2 metros. Salientou que
o serviŒo deve ser feito de forma completa. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que concorda com a colocaŒ‚o do vereador Vilmar da Silva, aduzindo
que faz caminhadas pelo bairro do Canto Galo sentido Sert‚o da Bocaina e nesse pedaŒo
tambŽm estŠ sendo feita a roŒada de cerca de 1,5 metros , 2 metros. Cobrou da empresa
responsŠvel pela manutenŒ‚o da estrada a prestaŒ‚o de um bom serviŒo. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso solicitou c•pia do Processo Licitat•rio n€ 47/12
referente ao pagamento feito para a festa do IX Encontro de Motociclistas. Disse a
vereadora que recebeu a nota de empenho e o valor pago foi muito alto. Enfatizou que
quer c•pia na integra e n‚o visita “in loco”. Continuou a vereadora dizendo que as festas
do Bom Jesus e da Nossa Senhora da Gl•ria ficaram a desejar. Citou ainda que a
empresa do Sr. Jairo que foi a vencedora do certame licitat•rio, a mesma empresa que
venceu a licitaŒ‚o para o transporte da Prefeitura Municipal de Bananal. Colocado em
votaŒ‚o os requerimentos foram os mesmos aprovados por unanimidade. N‚o houveram
MoŒ•es apresentadas na presente sess‚o ordinŠria. PALAVRA FRANQUEADA.
Solicitaram e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso iniciou comentando as indicaŒ•es feitas na presente sess‚o. ComeŒou
comentando sobre a necessidade de se fazer uma reforma no Centro Cultural Carlos
Cheminad, pois o local estŠ em precŠrias condiŒ•es de uso. Estamos nos aproximando
dos per“odos de formaturas, da Posse dos eleitos e precisa se fazer alguma coisa
urgente. A Prefeitura tem muita despesa com funcionŠrios que n‚o fazem nada e os
locais que precisam de investimento n‚o s‚o feitos. Quando a senhora Patr“cia era
SecretŠria de Turismo a cidade realizava in‹meros eventos. Citou que telefonou para a
Assessoria do Deputado Samuel Moreira e que foi disponibilizado para Bananal 1 Van,
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todavia, a Prefeitura de Bananal esta inscrita no Cadin. Pediu para que a Prefeitura se
empenhe para retirar o nome do Cadin para conseguirmos a Van. Disse tambŽm a
vereadora que alguns pontos da cidade est‚o com Luz cortada, tais como Inss, Barrac‚o,
Unidade Mista de Sa‹de. O Prefeito chamando gente da 3ƒ equipe do PSF e falta comida,
problema com Cadin. Com a palavra vereadora L‹cia Helena Nader GonŒalves fez
requerimento para o Prefeito sobre a necessidade de se enviar um funcionŠrio para
acompanhar os trabalhos do Plano Diretor e n‚o obteve resposta. Parabenizou a
vereadora •rika pela indicaŒ‚o de reforma no centro cultural. Citou que a Sess‚o Solene
realizada no recinto foi bonita graŒas a Rita que melhorou o visual. Indicou a criaŒ‚o no
Aguiar Valim o Museu da Imprensa, aduzindo que a Aninha jŠ colocou os maquinŠrios a
disposiŒ‚o. Continuando a vereadora solicitou o uso do espaŒo da C‡mara Municipal nos
dias 12 e 13 de novembro para a realizaŒ‚o de Oficina de CapacitaŒ‚o do MinistŽrio do
Turismo. No dia 13 de novembro tambŽm serŠ realizada a Audiˆncia P‹blica da Lei
OrŒamentŠria para o exerc“cio de 2013. Pediu ainda a Comiss‚o de Assuntos Relevantes
que cuida da revis‚o e atualizaŒ‚o da Lei Org‡nica para que a mesma n‚o seja feita a
toque de caixa. Pediu ao Presidente da Comiss‚o, vereador Vilmar para que sejam feitas
discuss•es com a populaŒ‚o, com os servidores municipais. N‚o concorda com a
realizaŒ‚o desta nesse ano e que farŠ um movimento para impedir isso. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que em 12 anos de C‡mara Municipal essa
foi a primeira vez que vˆ a casa t‚o desfalcada. A sess‚o foi iniciada, pois conforme o
Regimento Interno havia quorum. Citou que faz parte da Comiss‚o de OrŒamento,
FinanŒas e Contabilidade junto com as vereadoras Lucia Helena Nader GonŒalves e
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e est‚o discutindo o OrŒamento para 2013. Sobre a
audiˆncia p‹blica marcada para o pr•ximo dia 13 de novembro, disse que no ano
passado o vereador Vilmar da Silva fez emendas para melhoria do Distrito do Rancho
Grande e na oportunidade o Chefe do Poder Executivo n‚o atendeu. Aparte vereadora
L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que o orŒamento foi aprovado com emendas e o
Prefeito n‚o vetou as emendas. Continuando sua orat•ria o vereador Robson disse que a
comiss‚o vem trabalhando muito. Sobre a Lei Org‡nica, disse que o trabalho e Šrduo e
dif“cil. HŠ reuni‚o da comiss‚o com a empresa e haverŠ discuss‚o com a populaŒ‚o.
Daqui 2 anos termos as eleiŒ•es para o Governo do estado e para Deputado estadual e
Federal. Eu apoiarei o Jo‚o Eduardo, conhecido como Dado. JŠ conversei com o mesmo
e serŠ liberado para Bananal R$100,000,00 e estarei analisando onde o munic“pio mais
precisa dessa verba. O Deputado Jo‚o Eduardo no ano de 1998 teve mais de 600 votos
em Bananal. Com relaŒ‚o † morte da senhora Rosenil da Silva, disse que apresentarŠ
MoŒ‚o de Pesar. Quando ela comeŒou a passar mal fui solicitado pela fam“lia e vi o
quanto estava dif“cil † situaŒ‚o dela. Pude conversar com ela e pedi para que ag”entasse
atŽ 2ƒ feira, mas infelizmente ela n‚o conseguiu. Teceu comentŠrios sobre o falecimento
da Senhora Maria JosŽ conhecida como Lika. Comentou ainda o falecimento do Sr.
Angelim. No tocante a estrada SP 247 a sua preocupaŒ‚o Ž grande com a situaŒ‚o que
se encontra a estrada. Disse que foi realizado serviŒo de patrolamento em alguns trechos,
principalmente na parte entre os Kilomˆtros 21 e 35. Com a palavra vereador Vilmar da
Silva disse tambŽm concordar com o vereador Robson no tocante a ausˆncia dos
vereadores na presente Sess‚o. Sobre a Lei OrŒamentŠria para o Exerc“cio de 2013
disse que no ano de 2010 quando da discuss‚o do orŒamento para 2011 foram feitas
emendas pelo vereador e pela vereadora Lucia Helena Nader GonŒalves. Disse que as
mesmas foram aprovadas, mas n‚o foram atendidas pela administraŒ‚o. Espero
futuramente que haja o orŒamento participativo. Sobre a Lei Org‡nica jŠ comentei em
sess‚o sobre os horŠrios para realizaŒ‚o das audiˆncias p‹blicas. O espaŒo da Casa
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estava aberto mesmo em per“odo eleitoral. N‚o serŠ feita a toque de caixa, mas sim
acompanhando um cronograma. Na segunda feira estarei na Casa para discutir sobre o
assunto. Na Audiˆncia P‹blica realizada discutimos atŽ o artigo 29. Aparte vereadora
L‹cia Helena Nader GonŒalves disse que sua colocaŒ‚o sobre o horŠrio foi feita devido
ao fato de precisarmos da participaŒ‚o popular. Realizar 3 dias de audiˆncias p‹blicas
n‚o existe. Citou o exemplo do munic“pio de TaubatŽ que levou 1 ano e meio para fazer a
sua Lei Org‡nica. Se o problema for colocar no nome da Comiss‚o, isso jŠ constarŠ. Com
a palavra o vereador Vilmar da Silva disse que na segunda feira estarŠ na casa pela
manh‚ e tratarŠ disso, adiantou apenas que a colocaŒ‚o do nome Ž apenas um detalhe.
Aparte vereador Robson do Amaral Rodrigues questionou a vereadora Lucia Helena
Nader GonŒalves sobre a existˆncia do Plano Diretor na C‡mara. Disse que n‚o se
recorda da realizaŒ‚o de audiˆncias p‹blicas. Com a palavra vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves disse que foram feitas 2 audiˆncias publicas do plano diretor e ap•s
isso a Prefeitura retirou o Projeto que tramitava na Casa. Continuando com o uso da
palavra o vereador Vilmar da Silva disse que serŠ preciso alterar o regimento interno, uma
vez que n‚o existe trŽplica nessa fase da sess‚o. O vereador lanŒou uma campanha
“S.O.S” transporte escolar para o Distrito do Rancho Grande. Disse n‚o saber se em
Bananal existe o problema do transporte ou s• no Distrito do Rancho Grande. Desde o dia
23 de outubro que o transporte passa por problemas, estŠ precŠria a situaŒ‚o. ORDEM
DO DIA. Por consenso dos Srs. (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada
regimental. N‚o houveram Projetos de Leis a serem deliberados na presente Sess‚o.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Passando para a fase das explicaŒ•es pessoais, solicitaram
e fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vereadora Lucia Helena Nader
GonŒalves disse que o Plano Diretor Ž feito pela Casa de forma voluntariosa. Citou que
esses estudos realizados servir‚o para uma melhoria do munic“pio. Sobre o transporte
escolar disse receber bastante reclamaŒ‚o sobre o assunto. Que jŠ esteve presente na
secretaria de educaŒ‚o e jŠ pediu providˆncias. Entende ser necessŠrio a rediscuss‚o
sobre o transporte de alunos nos bairros. Existe Lei Federal que regulamenta essa
matŽria. Com relaŒ‚o ao que foi dito ao vereador Vilmar esclareceu que sua intenŒ‚o n‚o
era dizer que o vereador queria ter seu nome inscrito na placa, mas sim que a revis‚o n‚o
seja feita de qualquer forma. Sobre a MoŒ‚o de Pesar pelo falecimento da Rosenil, meu
pesar a fam“lia. Com a palavra Vereador Vilmar da Silva comentou as palavras ditas pela
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso onde a mesma questiona a empresa vencedora
do certame licitat•rio para realizaŒ‚o do transporte escolar. Disse o vereador que o nome
da empresa Ž PH Marcos Eventos e LocaŒ‚o, de propriedade do senhor Jairo. Sobre o
tema audiˆncia p‹blica disse que seria bom se tivŽssemos o aparte. Fazemos parte da
Comiss‚o de OrŒamento, FinanŒas e Contabilidade e por consenso dos membros
decidimos essa quest‚o. Disse n‚o fazer quest‚o de aparecer, gosta de participar, o
nome Ž pouco perto do trabalho feito. Com a palavra vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse ter admiraŒ‚o e respeito pelo vereador Vilmar da Silva. Salientou que
com o fim das eleiŒ•es a Casa perdeu alguns colegas queridos, dentre eles o vereador
Vilmar. As reuni•es do Plano Diretor acontecem todas as segundas feiras e Ž necessŠrio
dar uma ˆnfase ao Turismo da cidade. Bananal precisa de Šrea industrial, citando como
exemplo a cidade Jambeiro que tem 6 mil habitantes e tem Šrea industrial. Com a palavra
vereador Ant‰nio Carlos Ramos da Silva disse que faz sim quest‚o que conste seu nome
quando encerrar a atualizaŒ‚o da Lei Org‡nica e do Regimento Interno. Ap•s a leitura
dos Projetos de Leis que ser‚o apreciados na pr•xima Sess‚o, o Presidente da Casa
encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o
ordinŠria dia 14 de novembro de 2012, quarta - feira, em horŠrio regimental. E, para
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constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio, mandei lavrar a presente ATA, que
aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 01 de novembro 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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