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ATA Nƒ 38/2012
ATA DA 38ƒ SESS„O ORDIN…RIA REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2012. Aos
catorze dias de novembro de 2012 (14/11/2012), †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 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, vereador Robson do Amaral Rodrigues,
vereador 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. ApŽs a chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente,
em nome de Deus declarou aberta † sess‚o. VEREADOR VILMAR DA SILVA: MoŒ‚o n.€
089/12= de aplausos, pelo Dia Nacional da Consciˆncia Negra – Homenagem a Zumbi
dos Palmares; VEREADORA L†CIA HELENA NADER GON‡ALVES: Requerimento n.€
159/12= solicita da SABESP, providˆncias quanto a dois buracos no in•cio da Av. C•sar
Augusto GonŒalves – Cer‡mica; Requerimento n.€ 160/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informaŒ‘es quanto aos vŠrios cortes de energia el•trica, em vŠrias repartiŒ‘es
da Prefeitura Municipal de Bananal; VEREADORA HERCˆLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: MoŒ‚o n.€ 090/12= de aplausos, aos membros do Conselho Tutelar de
Bananal, em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar a ser comemorado dia 18 de
novembro; IndicaŒ‚o n.€ 176/12= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma da
PraŒa S‚o Pedro e instalaŒ‚o de um parque infantil novo no local; IndicaŒ‚o n.€ 177/12=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma e pintura da EstaŒ‚o FerroviŠria,
patrim‰nio histŽrico e tur•stico de nossa cidade; IndicaŒ‚o n.€ 178/12= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, intercess‚o junto a ELEKTRO para troca de l‡mpadas nas ruas
Otaviano Vani e Antonio GervŠsio Nascimento;Com a palavra vereadora L‹cia Helena
Nader GonŒalves requereu informaŒ‘es do Prefeito Municipal sobre os cortes de luz nos
pr•dios p‹blicos. Teceu comentŠrios sobre o posteamento do munic•pio, dizendo serem
os mesmos horrorosos. Disse que os vereadores tiveram um amplo debate com a
Empresa Elektro e agora a mesma nada faz. Disse ainda que na colocaŒ‚o dos postes
n‚o foram feitos acessos para os cadeirantes. Citou que o Fundo Social e outras
repartiŒ‘es p‹blicas est‚o sem energia el•trica. Comentou o segundo requerimento feito
e direcionado † empresa Sabesp questionando sobre o aparecimento de alguns buracos
na Avenida C•sar Augusto GonŒalves prŽximo ao portal. Disse que recentemente foi
realizado um serviŒo de asfalto na localidade e apŽs a obra da Sabesp os buracos
apareceram. Colocado em votaŒ‚o os requerimentos foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Quando da discuss‚o das MoŒ‘es apresentadas, solicitaram e fizeram uso
da palavra os seguintes vereadores: Vilmar da Silva comentou a MoŒ‚o de Aplausos pelo
dia da Consciˆncia Negra, Zumbi dos Palmares. Disse o vereador que no ano de 2009 a
C‡mara Municipal de Bananal aprovou uma Lei decretando feriado o dia 20 de novembro.
Continuando, o vereador teceu comentŠrios sobre o dia 15 de Novembro que •
comemorado o dia da ProclamaŒ‚o da Republica. Com a palavra a vereadora Hercilia de
Jesus Ramos de Andrade apresentou MoŒ‚o de aplausos para os Conselheiros Tutelares
de Bananal pelo seu dia que serŠ comemorado no dia 18 de novembro. Fez uma breve
leitura sobre a justificativa da MoŒ‚o apresentada. Colocadas em discuss‚o, foram as
MoŒ‘es aprovadas. PALAVRA FRANQUEADA. Na parte destinada a palavra
franqueada, n‚o houveram vereadores que quisessem fazer uso da palavra. Sendo
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assim, passou-se para a 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: Robson do
Amaral Rodrigues parabenizou o vereador Vilmar da Silva pela MoŒ‚o pelo dia da
Consciˆncia Negra. Justificou a falta de apresentaŒ‚o de proposiŒ‘es na presente
sess‚o. Passou a tecer comentŠrios sobre a atual situaŒ‚o que vive o munic•pio. Disse
que existem locais em que o lixo e os entulhos est‚o hŠ dias sem serem recolhidos. Citou
como exemplo um entulho localizado na porta da Igreja da Boa Morte que encontra-se †
bastante tempo e at• agora n‚o foi retirado. Disse ainda que a prŽpria Igreja jŠ solicitou a
retirada dos entulhos. O cuidado das ruas, logradouros • de competˆncia do Secretario
de Obras. Continuando o vereador aduzindo que a Igreja da Boa Morte • um ponto
tur•stico e • um absurdo o tempo que esse entulho se encontra sem ser retirado. A
retirada desse entulho n‚o dura mais que 30 minutos. Basta um trator e alguns homens.
O Prefeito passa por ali todos os dias e jŠ deveria ter tomado providˆncias. Outro local
que o entulho encontra-se hŠ tempos sem que a Prefeitura retirasse • na localidade
prŽxima a loja Beth Perfumaria. Na proximidade da residˆncia do senhor LourenŒo no
Morro do Bruno tamb•m existem entulhos faz tempo. No tocante ao transporte escolar do
munic•pio entende que o mesmo estŠ decadente. Disse ter informaŒ‘es que no Distrito do
Rancho Grande os alunos foram transportados pela ambul‡ncia. Em Bananal citou que
existem alunos que est‚o indo a p•. Questionou da AdministraŒ‚o onde estaria a
empresa que venceu a LicitaŒ‚o. Sobre o requerimento da vereadora L‹cia Helena Nader
GonŒalves disse que trabalhou por cerca de 12 anos fazendo leitura na Cesp e a
prefeitura sempre passou por dificuldades para pagar as contas de energia. Todos os
Prefeitos anteriores tiveram que renegociar a d•vida, fazendo in‹meros parcelamentos. Na
quadra Poliesportiva n‚o estŠ havendo atividades devido † falta de luz. O espaŒo ’til,
conhecido como Samba tamb•m estŠ sem energia. O Barrac‚o da Prefeitura tamb•m
sem energia. Antes das eleiŒ‘es tudo estava andando, tudo em dia, e agora que perdeu
nada mais anda. O Vereador n‚o pode ser omisso, tem que fiscalizar e dar uma resposta
para a sociedade. Na Šrea da sa‹de os medicamentos de alto custo s‚o doados as
pessoas que se cadastram pelo Fundo Social. Basta que preencham os dados para a
sa‹de e recebem os medicamentos. Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho
Affonso teceu comentŠrios sobre as colocaŒ‘es do vereador Robson do Amaral
Rodrigues no tocante ao que vem acontecendo no munic•pio. Disse a vereadora que n‚o
vˆ como surpresa toda essa situaŒ‚o, uma vez que ao longo dos 4 anos a AdministraŒ‚o
jŠ dava provas de incompetˆncia. Os serviŒos municipais foram terceirizados e n‚o houve
nenhum resultado produtivo para os bananalenses. O que causa surpresa a vereadora •
o fato do vereador Robson do Amaral Rodrigues que sempre foi da base do Prefeito vir a
p‹blico e tecer todos esses comentŠrios sobre a atual administraŒ‚o. A Vereadora disse
que teve 2 contatos com o Prefeito ao longo desses 4 anos de mandato, um deles
aconteceu quando o executivo queria fechar o centro cir‹rgico. Citou que algumas
pessoas ligadas † administraŒ‚o atual ficaram ricas devido ao fato de terem “mamado” no
boi, adquirindo s•tios, carros, etc. Nunca compactuou com sujeira e desonestidade. Citou
que hŠ C‡mara Municipal abriu uma Comiss‚o Especial de Inqu•rito contra o Prefeito,
encontrando in‹meras irregularidades e que apŽs houve a denuncia para abertura da
Comiss‚o Processante que n‚o foi aceita por alguns vereadores dessa Casa. Ao longo do
ano presenciei pessoas sofrendo, algumas at• vindo a Žbito e por causa desse seu
empenho acabou ficando hipertensa. Disse ter conversado com a Promotora de JustiŒa
sobre a obra do turvo, pois o senhor Jesus do Dade disse que foi liberado um valor de
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R$900,000,00(novecentos mil reais) em abril e o dinheiro n‚o estŠ mais na conta. Citou
que o funcionŠrio da Plenaplan disse a ela que a empresa n‚o recebeu o pagamento.
Comentou tamb•m a obra da Ponte das Laranjeiras que estŠ inacabada e agora com a
chegada das enchentes a situaŒ‚o pode piorar. Na Šrea da sa‹de n‚o estŠ tendo
realizaŒ‚o de exames de sangue, alguns m•dicos jŠ foram dispensados, sujeira pelas
ruas. Pediu limpeza dos Km 6 e 7 da Serra da Bocaina na SP 247. O Prefeito deveria ter
sido cassado e sŽ n‚o foi por culpa da C‡mara Municipal de Bananal. Disse que nunca
negociou nada com o Prefeito para ter benef•cios. Com a palavra o Vereador Ant‰nio
Carlos Ramos da Silva convocou os vereadores para a Sess‚o ExtraordinŠria a ser
realizada no dia 30 de novembro de 2012 †s 9 horas para deliberaŒ‚o e votaŒ‚o em
primeiro turno da Lei OrŒamentŠria Anual. Por fim convidou toda populaŒ‚o para participar
da audiˆncia p‹blica para atualizaŒ‚o da Lei Org‡nica que acontecerŠ na sexta feira dia
23 de novembro de 2012. 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 06 de dezembro de 2012, quinta 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,
14 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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