Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nƒ 10 - 2015

ATA DA 10• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2015. No dia
vinte e cinco do m…s de junho de dois mil e quinze (25/06/2015), †s dezenove horas,
na Sala Nobre da C‡mara Municipal de Bananal, sita † Rua Manoel de Aguiar, nƒ 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de Sˆo Paulo, realizou-se a D‰cima Sessˆo
OrdinŠria desta Terceira Sessˆo Legislativa, sob a Presid…ncia do vereador Robson
do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): L‹cia Helena Nader GonŒalves
(Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1ƒ SecretŠrio), „lvaro Luiz
Nogueira Ramos (2ƒ SecretŠrio), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida Souza da
Costa, Jos‰ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, •rika Tereza Coitinho Affonso e
Osvaldo Ferreira. A ATA da sessˆo anterior foi aprovada sem restriŒŽes. Ap•s a
chamada, havendo n‹mero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus,
declarou aberta a sessˆo. Na sequ…ncia, procedeu-se a leitura das mat‰rias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA L•CIA HELENA
NADER GON‘ALVES: Requerimento n.€ 101/2015= solicita da SABESP, estudos na
“Serra dos Palhares”, km12 da SP-247, visando a disponibiliza…‚o de saneamento b†sico;
Mo…‚o n.€ 088/2015= de aplausos, a Ilma. Sra. Dra. Marcia Regina Bull, pelo
profissionalismo, dedica…‚o e amor a arte; Mo…‚o n.€ 089/2015= de aplausos, ao artista
gr†fico e professor de arte sequencial brasileiro Ilmo. Sr. Klebs J‡nior, pela brilhante
apresenta…‚o de seu projeto “PˆTRIA ARMADA”, na C‰mara Municipal da Est‰ncia
TurŠstica de Bananal no dia 19 de junho; Mo…‚o n.€ 090/2015= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Josephina Costa Cabral; Mo…‚o n.€ 091/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr.
Joaquim Cesar Nogueira; Mo…‚o n.€ 092/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge
Sabino Guimar‚es; Mo…‚o n.€ 093/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Vanda L‡cia
Aguiar Coelho; VEREADOR LUIZ MAURICIO COUTINHO: Requerimento n.€ 102/2015=
solicita da Secretaria Municipal de Sa‡de, informa…‹es quanto aos dias de atendimento
da fonoaudiŒloga no “Posto de Sa‡de da Cooperativa”; Mo…‚o n.€ 086/2015= de rep‡dio,
a Empresa Claro Telefonia MŒvel, pela falta de sinal sem justificativa aos usu†rios de
Bananal nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de junho do corrente ano; Mo…‚o n.€ 087/2015= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge Carlos de Almeida; VEREADORA •RIKA TEREZA
C. AFFONSO: Requerimento n.€ 103/2015= solicita da Secretaria Municipal de Sa‡de,
informa…‹es quanto • desativa…‚o do Centro Cir‡rgico da Unidade Mista de Sa‡de Mons.
Cid Fran…a Santos; Requerimento n.€ 104/2015= solicita da Secretaria Municipal de
Sa‡de, informa…‹es quanto a situa…‚o do mŽdico anestesiologista Dr. Alexandre;
Requerimento n.€ 105/2015= solicita da Secretaria Municipal de Sa‡de, informa…‹es
quanto a n‚o mais realiza…‚o de pequenas cirurgias na Unidade Mista de Sa‡de Mons.
Cid Fran…a Santos; Requerimento n.€ 106/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
informa…‹es quanto a n‚o utiliza…‚o do “barrac‚o” para o funcionamento da Secretaria
Municipal de Transportes; Mo…‚o n.€ 094/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Vanda
L‡cia Aguiar Coelho; Mo…‚o n.€ 095/2015= de Aplausos, a funcion†ria Romana Barbosa
Teixeira de Oliveira; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Requerimento n.€
107/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informa…‹es quanto ao inicio da
constru…‚o da escola rural no Sert‚o dos Coqueiros; Indica…‚o n.€ 093/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, instala…‚o de padr‚o de energia elŽtrica no cemitŽrio de
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Rancho Grande; Indica…‚o n.€ 094/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
instala…‚o de padr‚o de energia elŽtrica, constru…‚o de capela e muro no cemitŽrio do
alto; Indica…‚o n.€ 095/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, provisoriamente a
retirada de entulhos em nossa cidade pela Prefeitura Municipal de Bananal; V E R E A D O R
Á L V A R O L U I Z N O G U E I R A R A M O S : Indica…‚o n.€ 090/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, servi…os de patrolamento na parte alta da estrada rural do 57;
Indica…‚o n.€ 091/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, um funcion†rio
cantoneiro definitivo no caminho do “morro do Pedro” – sentido ao sert‚o dos Coqueiros;
Indica…‚o n.€ 092/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, servi…os de reforma na
ponte localizada no sert‚o dos Coqueiros; Quando da discuss‚o dos requerimentos e das
mo…‹es apresentadas sujeitos a delibera…‚o nesta fase da sess‚o, solicitou e fez uso da
palavra: Com a palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que apresentou
um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra.
Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret†ria Municipal de Sa‡de, solicitando
informa…‹es quanto • desativa…‚o do Centro Cir‡rgico da Unidade Mista de Sa‡de Mons.
Cid Fran…a Santos. Solicito cŒpia do relatŒrio da vigil‰ncia sanit†ria do estado, onde
atesta que o Centro Cir‡rgico estava funcionando em desacordo com as normas de tal
Œrg‚o. Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret†ria
Municipal de Sa‡de, solicitando informa…‹es quanto a situa…‚o do mŽdico
anestesiologista Dr. Alexandre, pois se o Centro Cir‡rgico foi desativado e a Prefeitura
Municipal de Bananal mantem o funcion†rio em folha de pagamento por se tratar, claro,
de um funcion†rio efetivo, por que n‚o pedir a este profissional para cumprir sua carga
hor†ria como Clinico Geral, pois o mesmo antes de se especializar em anestesiologia, j†
era um mŽdico clŠnico formado. Com certeza essa carga hor†ria cumprida como “clinico”,
seria de grande valia a popula…‚o que tanto necessita de atendimento mŽdico, e ele, por
seu um funcion†rio p‡blico, faria valer seus vencimentos pagos pela popula…‚o sofrida de
Bananal. Comentou, ainda, que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret†ria
Municipal de Sa‡de, solicitando informa…‹es quanto a n‚o mais realiza…‚o de pequenas
cirurgias na Unidade Mista de Sa‡de Mons. Cid Fran…a Santos, sendo que o mŽdico
cirurgi‚o Ž pago e contratado pela O.S. IVS. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando informa…‹es quanto a n‚o
utiliza…‚o do “barrac‚o” para o funcionamento da Secretaria Municipal de Transportes,
uma vez que tal imŒvel precisa apenas passar por umas reformas para atender os
apontamentos do MinistŽrio P‡blico do Trabalho. Requeiro cŒpia do parecer do MPT com
rela…‚o ao imŒvel citado acima. Por fim, disse que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos a
Funcion†ria Romana Barbosa Teixeira de Oliveira. Muitas vezes, no anseio da obten…‚o
de resultados e cumprimento de metas, esquecemos de algo importante: O Ser Humano.
Boa parte de seu trabalho tem consistido em a…‹es que valoriza a integridade humana,
por isso Romana somos muito, muito gratos a voc•. Prestar-lhe esta homenagem Ž uma
forma de dirigir os olhares da sociedade para a responsabilidade e a Žtica que profissional
como voc• dedicam • sa‡de da popula…‚o bananalense. • reconhecer sua dedica…‚o.
Quando Jesus Cristo diz para amar ao prŒximo, est† dizendo para se tomar a decis‚o de
fazer isto. Isto mesmo, amar ao prŒximo est† ligado a comportamento e n‚o a sentimento,
ou seja, tem a ver com bondade, compaix‚o, respeito, generosidade, paci•ncia, enfim, a
estas virtudes que Ž necess†rio exercitar para cumprir o determinado por Ele. ParabŽns
Romana por voc• ser o que Ž. Que Deus aben…oe ricamente sua vida e de todos os seus.
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Com a palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas
JosŽ Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da Sabesp, solicitando a possibilidade do corpo
tŽcnico da Sabesp realizar estudos na localidade “Serra dos Palhares”, km 12 da SP-247,
onde existe um conglomerado de casas, visando a elabora…‚o de projeto a fim de
disponibilizar a essas resid•ncias o saneamento b†sico, sendo atravŽs da coleta de
esgoto e/ou fossas sŽpticas / sumidouros. Atualmente temos uma sŽria realidade nesta
comunidade dos Palhares, onde algumas casas possuem fossas, outras derramam seu
esgoto in natura na †gua corrente e outras sem sanit†rio, onde fazem suas necessidades
fisiolŒgicas na natureza. E tudo isso gera um grande transtorno as pessoas e
principalmente ao meio ambiente. Em seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o de
Aplausos ao Artista Gr†fico e Professor de Arte Sequencial Brasileiro Ilmo. Sr. Klebs
Junior, pela brilhante apresenta…‚o de seu projeto “P†tria Armada”, na C‰mara Municipal
da Est‰ncia TurŠstica de Bananal no dia 19 de junho. A apresenta…‚o de seu trabalho
enriqueceu nosso municŠpio a nŠvel histŒrico e cultural. O evento contou com a presen…a
de v†rias pessoas de nossa cidade, as quais se maravilharam com os seus tra…os
artŠsticos. Comentou, ainda, que apresentou uma Mo…‚o de Aplausos a Ilma. Sra. Dra.
Marcia Regina Bull, pelo profissionalismo, dedica…‚o e amor • arte e pela parceria na
divulga…‚o e sustentabilidade da nossa cultura. Disse tambŽm que apresentou uma
Mo…‚o de Pesar, pelo falecimento da Sra. Josephina Costa Cabral, ocorrido
recentemente. Raiz de uma frondosa †rvore, assim foi a Sra. Josephina. Uma raiz muito
forte que soube enviar para os ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de
amor, de coragem e de fŽ. Seiva que alimentou ainda, muitos outros cora…‹es, abrindo-os
para o mundo, abrindo-os para o outro, abrindo-os para Deus. No anonimato de sua
exist•ncia ela colecionou uma grande quantidade de boas obras, bagagem imensa que
levou consigo para entregar ao seu Criador. Mas, tambŽm, deixou aqui, para todos nŒs,
um valioso tesouro: o seu exemplo de vida que jamais poder† ser esquecido. Pedindo a
Deus que d• a ela o merecido repouso junto Dele, abra…amos voc•s com carinho, neste
momento de dor e de saudade. Esta homenagem que, de antem‚o sei contar com o aval
de Vossas Excel•ncias, desejo que seja ela comunicada aos familiares, aos filhos Ernani,
Denise, Nagila, Te e Marcia. Em seguida, disse que apresentou uma Mo…‚o De Pesar,
pelo falecimento do Sr. Joaquim Cesar Nogueira, ocorrido recentemente. Raiz de uma
frondosa †rvore, assim foi o Sr. Joaquim. Uma raiz muito forte que soube enviar para os
ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de amor, de coragem e de fŽ. Seiva
que alimentou ainda, muitos outros cora…‹es, abrindo-os para o mundo, abrindo-os para o
outro, abrindo-os para Deus. No anonimato de sua exist•ncia ele colecionou uma grande
quantidade de boas obras, bagagem imensa que levou consigo para entregar ao seu
Criador. Mas, tambŽm, deixou aqui, para todos nŒs, um valioso tesouro: o seu exemplo de
vida que jamais poder† ser esquecido. Pedindo a Deus que d• a ele o merecido repouso
junto Dele, abra…amos voc•s com carinho, neste momento de dor e de saudade. Esta
homenagem que, de antem‚o sei contar com o aval de Vossas Excel•ncias, desejo que
seja ela comunicada a esposa Sra. Maria Francisca, extensivo •s filhas Cristine e Lil† e
demais familiares. Comentou tambŽm que apresentou uma Mo…‚o de Pesar, pelo
falecimento do Sr. Jorge Sabino Guimar‚es, ocorrido recentemente. Raiz de uma
frondosa †rvore, assim foi o Sr. Jorge. Uma raiz muito forte que soube enviar para os
ramos que dela brotaram, uma seiva sadia, repleta de amor, de coragem e de fŽ. Seiva
que alimentou ainda, muitos outros cora…‹es, abrindo-os para o mundo, abrindo-os para o
outro, abrindo-os para Deus. No anonimato de sua exist•ncia ele colecionou uma grande
quantidade de boas obras, bagagem imensa que levou consigo para entregar ao seu
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Criador. Mas, tambŽm, deixou aqui, para todos nŒs, um valioso tesouro: o seu exemplo de
vida que jamais poder† ser esquecido. Pedindo a Deus que d• a ele o merecido repouso
junto Dele, abra…amos voc•s com carinho, neste momento de dor e de saudade. Disse,
ainda, que apresentou uma Mo…‚o de Pesar, pelo falecimento da Sra. Vanda L‡cia Aguiar
Coelho, ocorrido no dia 14 de junho. DesŠgnios insond†veis de Deus tiraram, muito de
repente, a Sra. Vanda, do nosso convŠvio. Uma mulher de fibra, batalhadora e acima de
tudo isso, maravilhosa. Uma esposa e m‚e que fez da felicidade e conquistas de seus
entes queridos a grande raz‚o de viver de sua vida. Da sua exist•ncia ficaram o seu
exemplo, a sua alegria e uma saudade imensa alojada n‚o apenas no cora…‚o dos seus
familiares, mas no nosso tambŽm. E se realmente Ž verdade que, viver no cora…‚o dos
que ficam n‚o Ž partir, pois, n‚o morre quem nos outros vive, a Sra. Vanda ser† sempre
eterna entre nŒs. Com muito carinho abra…o a cada um de voc•s que, em sil•ncio, chora
por ela. Esta homenagem que, de antem‚o sei contar com o aval de Vossas Excel•ncias,
desejo que seja ela comunicada ao seu esposo Dr. Paulo Cesar, extensivo aos filhos e
demais familiares. Em aparte, vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso disse que est†
sendo informado aos moradores da localidade denominada Km 12 que a vereadora L‡cia
quer que a Sabesp implante saneamento b†sico naquele local para que os moradores
passem a pagar pela †gua. Continuando suas palavras, a vereadora L‡cia disse que sua
preocupa…‚o Ž somente com a quest‚o ambiental do bairro Km 12, a coleta de esgotos
naquele local que deve ser feita pela Sabesp, atravŽs da constru…‚o de fossas sŽpticas
para os moradores. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que
apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a
Exma. Sra. Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal solicitando
informa…‹es quanto • “data inŠcio” da constru…‚o da Escola Rural na comunidade do
Sert‚o dos Coqueiros. Ressalto que a comunidade do Sert‚o dos Coqueiros aguarda
ansiosamente pela constru…‚o dessa escola, pois Ž um pedido que j† se arrasta h† tempo
e atŽ o momento a obra n‚o foi iniciada. Em seguida, disse que apresentou uma
indica…‚o em que solicita • ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal para a
possibilidade, junto a Elektro, de se instalar um padr‚o de energia elŽtrica no cemitŽrio de
Rancho Grande, a fim de beneficiar os familiares que necessitam da energia para realizar
servi…os de reforma nos t‡mulos entre outros benefŠcios. Disse, ainda, que apresentou
uma indica…‚o • ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal para a possibilidade, junto a
Elektro, de se instalar um padr‚o de energia elŽtrica no “cemitŽrio do alto” em nossa
cidade, a fim de beneficiar os familiares que necessitam da energia para realizar servi…os
de reforma nos t‡mulos entre outros benefŠcios. Indico, ainda, para a possibilidade de se
construir uma capela mortu†ria simples com banheiro, e murar o referido cemitŽrio. Com
essas benfeitorias diminuiria os transtornos das pessoas ao enterrar seus entes queridos
e ainda incentivaria os propriet†rios a realizar reformas nos t‡mulos, pois o cemitŽrio
estaria murado. Comentou brevemente tambŽm que apresentou uma indica…‚o •
ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar retirada de
entulhos em nossa cidade, tanto na parte central, quanto nos bairros. Tal medida
provisŒria se faz necess†ria devido a n‚o regulamenta…‚o por lei ainda da retirada de
entulhos, pois alŽm desses entulhos permanecerem por muito tempo, atrapalhando a
circula…‚o de pedestres, quando s‚o retirados s‚o descartados de forma clandestina, sem
fiscaliza…‚o alguma. Com a palavra vereador ˆlvaro Luiz Nogueira Ramos disse que
apresentou uma indica…‚o • ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal, para a
necessidade de se manter um cantoneiro no caminho do “Morro do Pedro” em sentido ao
Sert‚o dos Coqueiros, pois o caminho est† em pŽssimo estado, colocando em risco a
vida dos moradores que utilizam o mesmo. Fazem uso deste caminho diversas pessoas
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de idade, m‚es com crian…as de colo e crian…as a cavalo. O caminho atende toda a
comunidade do Sert‚o dos Coqueiros. O caminho tambŽm Ž muito utilizado por
motociclistas (motocross), e com isso forma-se enormes crateras, danificando muito o
trajeto, e impedindo o tr‰nsito atŽ mesmo de cavalos, que n‚o tem onde passarem. E
alŽm dos danos no solo, †rvores e bambus caem tambŽm no caminho, impedindo a
passagem, ou seja, precisa-se de uma manuten…‚o constante. Disse, ainda, que
apresentou uma indica…‚o • ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal para a
necessidade de se realizar servi…os de patrolamento na Estrada Rural do 57 em sua parte
alta j† no Sert‚o da Prata. Diversos moradores rurais fazem uso di†rio deste trajeto que
se encontra em prec†rias condi…‹es. Comentou tambŽm que apresentou uma indica…‚o a
ExcelentŠssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar servi…os de
reforma na ponte localizada no Sert‚o dos Coqueiros nas proximidades da resid•ncia do
Sr. JosŽ de Almeida. A referida ponte est† com seu piso todo danificado, e os cavalos
est‚o afundando suas patas entre os buracos da ponte, machucando-os, lembrando que
esta ponte serve de passagem para toda a comunidade do Sert‚o dos Coqueiros. Com a
palavra vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que n‚o apresentou
requerimentos, mas gostaria de assinar a Mo…‚o de Rep‡dio feita pelo vereador Luiz
MaurŠcio • empresa Claro S/A. Disse tambŽm que acompanhou no ‡ltimo dia 18 (dezoito)
a licita…‚o para a compra de combustŠveis da Prefeitura Municipal de Bananal e
acompanhou tambŽm a licita…‚o para a escolha da empresa que realizar† a constru…‚o
da creche escola. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa disse que
tem conhecimento de que existem documentos que comprovam que existem verbas para
a reforma e reativa…‚o do centro cir‡rgico da UMS, mas infelizmente a burocracia impede
o andamento destas obras. Em seguida, parabenizou a vereadora L‡cia Helena Nader
Gon…alves pela realiza…‚o do evento no ‡ltimo dia 19 (dezenove) de apresenta…‚o do
artista gr†fico e Professor de Arte Sequencial Brasileiro, Sr. Klebs J‡nior, com seu Projeto
“P†tria Armada”. Com a palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho disse que apresentou
uma Mo…‚o de Pesar, pelo falecimento do Sr. Jorge Carlos de Almeida, ocorrido
recentemente. Que Deus conforte todos voc•s familiares, pela perda do Sr. Jorge, pois foi
com bastante pesar que recebi a triste notŠcia de sua morte, por isso venho por meio
desta Mo…‚o, expressar meu profundo sentimento, sabendo que as palavras n‚o
conseguir‚o cumprir esse papel, mas tendo a certeza de que Deus lhes dar† for…as. Em
seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado a Ilma. Sra. Dra. Sarah Oliveira Carvalho Bruno, DD. Secret†ria Municipal de
Sa‡de, solicitando informa…‹es quanto aos dias de atendimento da fonoaudiŒloga no
“posto de sa‡de da cooperativa”, pois s‚o v†rias as reclama…‹es de m‚es de pacientes
que relatam a aus•ncia da profissional no m•s anterior. Houve realmente essa falta do
profissional? Caso positivo, por qual motivo? Em seguida, disse que apresentou uma
Mo…‚o de Rep‡dio a Empresa Claro Telefonia MŒvel, pela falta de sinal sem justificativa
aos usu†rios nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de junho do corrente ano. Esta Mo…‚o expressa
a insatisfa…‚o dos usu†rios bananalenses com rela…‚o a essa falta de sinal da operadora
nestes cinco dias corridos, sem nenhuma justificativa convincente aos clientes, causando
sŽrios transtornos aos mesmos. Que se d• ci•ncia do inteiro teor desta a Ger•ncia de
Relacionamento Claro S/A em Campinas-SP. Em seguida, disse que havia redigido um
requerimento onde solicitava, nos termos regimentais, fosse oficiada a Ilma. Sra. Dra.
Zuleika Maria Palhares Telles Claro, DD. Gerente Institucional da Vivo (Telef‘nica),
solicitando com urg•ncia servi…os de reparo no telefone p‡blico localizado na Rua Boa
Esperan…a, bairro da Palha, nas proximidades do antigo “postinho de sa‡de do PSF”, em
Bananal-SP, mas que n‚o apresentar† este requerimento nesta Sess‚o, tendo em vista
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que foi informado que este servi…o ser† realizado na data de amanh‚ pela empresa
mencionada. Comentou brevemente tambŽm que espera que o Centro Cir‡rgico da UMS
possa ser reaberto em breve e que o mŽdico anestesiologista Dr. Alexandre, citado no
requerimento da vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso Ž concursado, mas n‚o sabe
dizer sua atual situa…‚o na Prefeitura Municipal. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que n‚o apresentou requerimentos, porque na maioria das vezes as
respostas emitidas pelo Poder Executivo s‚o evasivas. Em rela…‚o ao problema da
desativa…‚o do Centro Cir‡rgico da UMS, disse que era vereador • Žpoca de sua
inaugura…‚o, mas que por v†rias quest‹es esse Centro Cir‡rgico foi deixando de ser
utilizado e hoje est† desativado, e n‚o nascem mais pessoas no MunicŠpio de Bananal.
Comentou brevemente tambŽm que a sa‡de Ž um dos principais problemas do MunicŠpio,
que acha um absurdo os pacientes serem levados atŽ municŠpios vizinhos para serem
tratados, como TaubatŽ e Guarulhos, por exemplo. Disse, ainda, que fica feliz com o inŠcio
da recupera…‚o da estrada rural do Sert‚o dos Coqueiros e que com essas melhorias,
espera que a empresa Elektro possa realizar a disponibiliza…‚o de energia elŽtrica para
os moradores daquela localidade. Em seguida, elogiou a Mo…‚o de Rep‡dio a Empresa
Claro Telefonia MŒvel, pela falta de sinal sem justificativa aos usu†rios nos dias 16, 17,
18, 19 e 20 de junho do corrente ano, apresentada pelo vereador Luiz MaurŠcio Coutinho.
Em seguida, disse que ser‚o realizados projetos de implanta…‚o de †gua e esgotos, pela
Sabesp, para a localidade Recanto Verde, com o objetivo de ser enviado ao DAEE
visando a regulariza…‚o do loteamento irregular promovido naquele local. Com a palavra
Vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que entrou em contato com a empresa
Elektro solicitando a troca de duas l‰mpadas localizadas na Ponte Costa Cabral, tendo
em vista que est‚o queimadas, mas acredita que o problema esteja na fia…‚o que dever†
ser trocada para solucionar este problema. Em seguida, parabenizou a vereadora L‡cia
Helena Nader Gon…alves pela realiza…‚o do evento no ‡ltimo dia 19 (dezenove) de
apresenta…‚o do artista gr†fico e Professor de Arte Sequencial Brasileiro, Sr. Klebs
J‡nior, com seu Projeto “P†tria Armada”. Parabenizou a vereadora L‡cia Helena Nader
Gon…alves por seu anivers†rio na data de amanh‚. Por fim, parabenizou os vereadores
pelos trabalhos desenvolvidos neste primeiro semestre do corrente ano, tendo em vista
que esta Ž a ‡ltima Sess‚o Ordin†ria deste primeiro semestre. Colocados em vota…‚o os
requerimentos e mo…‹es, foram aprovados por unanimidade. N‚o havendo quem mais
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. Em seguida foi feita a leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual
constou: Projeto de Lei Complementar n€ 001, de 14 de maio de 2015 – “altera a reda…‚o
do artigo 2€ da Lei Complementar n€ 14, de 10 de abril de 2014, e d† outras provid•ncias”;
Projeto de Decreto Legislativo n€ 02, de 28 de abril de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o
do TŠtulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. HORACIO MANUEL SANTANA TELES”. Autor:
Vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira; Projeto de Decreto Legislativo n€ 03,
de 28 de abril de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚o Bananalense
ao Exmo. DEPUTADO ESTADUAL PADRE JOS• AFONSO LOBATO”. Autor: Vereador
Luiz MaurŠcio Coutinho; Projeto de Decreto Legislativo n€ 05, de 26 de maio de 2015 –
“Disp‹e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do MŽrito Municipal ao GENERAL DE
DIVIS’O PL“NIO ABREU COELHO”. (Autor: vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira); Projeto de Decreto Legislativo n€ 06, de 26 de maio de 2015 – “Disp‹e sobre a
concess‚o do TŠtulo de Cidad‚ Bananalense • SENHORA ELIZABETH ROSE
MACHADO VELHO”. (Autor: vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira); Projeto
de Decreto Legislativo n€ 07, de 10 de junho de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do
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Titulo de Cidad‚o Bananalense ao Sr. ANT”NIO CARLOS LOPES”. (Autor: vereador
ˆlvaro Luiz Nogueira Ramos). Colocado em discuss‚o o Projeto de Lei Complementar n€
001, de 14 de maio de 2015 – “altera a reda…‚o do artigo 2€ da Lei Complementar n€ 14,
de 10 de abril de 2014, e d† outras provid•ncias”, solicitou e fez uso da palavra: Com a
palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves questionou do vereador Robson do
Amaral Rodrigues, Presidente desta Sess‚o Ordin†ria, se foi enviado pelo Poder
Executivo, anexo a este Projeto de Lei em discuss‚o, algum mapa para ajudar a entender
melhor o que disp‹e o projeto, sendo respondido que n‚o. Com a palavra Vereador
Osvaldo Ferreira disse que analisou o presente Projeto de Lei Complementar n€ 001 e
que o mesmo n‚o est† mudando o perŠmetro urbano do MunicŠpio, mas apenas
retificando o memorial descritivo e que, por isso, n‚o h† a necessidade de corre…‚o no
mapa. Com a palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves disse que Ž favor†vel •
aprova…‚o do referido projeto de lei em discuss‚o e que, por se tratar de um projeto
tŽcnico, deve confiar nas medi…‹es apresentadas pelo memorial descritivo do Projeto.
Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa tambŽm disse ser favor†vel •
aprova…‚o do Projeto de Lei Complementar n€ 001. Colocado em vota…‚o o Projeto de Lei
Complementar n€ 001, de 14 de maio de 2015 – “altera a reda…‚o do artigo 2€ da Lei
Complementar n€ 14, de 10 de abril de 2014, e d† outras provid•ncias”, foi o mesmo
aprovado por unanimidade. Colocados em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€
02, de 28 de abril de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚o
Bananalense ao Sr. Hor†cio Manuel Santana Teles”, Projeto de Decreto Legislativo n€ 05,
de 26 de maio de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do MŽrito
Municipal ao General De Divis‚o PlŠnio Abreu Coelho” e Projeto de Decreto Legislativo n€
06, de 26 de maio de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚
Bananalense • Senhora Elizabeth Rose Machado Velho”, ambos de autoria do vereador
JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira leu as justificativas dos Projetos em
discuss‚o nos seguintes termos: Projeto de Decreto Legislativo n.€ 02, de 28 de abril de
2015 - Hor†cio nasceu em Aveiro – Portugal em 12 de junho de 1951. Filho de Hor†cio
Sim‹es Teles e AmŽlia de Castro. Casou-se com Elisete e desta uni‚o geraram dois
filhos: Renata e Felipe. Veio para o Brasil em 1955 e morou em Santos atŽ 1983, quando
veio para S‚o Paulo onde reside atualmente. Formado em Ci•ncias BiolŒgicas pela
Faculdade de Filosofia Ci•ncias e Letras de Santos em 1974, seguida de especializa…‚o
em Sa‡de P‡blica na USP em 1983 e mestrado e doutorado em Parasitologia pelo
Instituto de Biologia da Unicamp em 2001 e 2006. Iniciou sua vida profissional no Instituto
Adolf Lutz como tŽcnico de laboratŒrio em 1979. Em 1983 entrou na SUCEN e em 1985
ingressou na carreira de pesquisador cientifico. Em 2010 em raz‚o do reconhecimento da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos para o controle de endemias e de outras doen…as
transmitidas pelos caramujos foi condecorado com a medalha Piraja da Silva pelo
MinistŽrio da Sa‡de. Em 1997 iniciou um trabalho em Bananal, cujo objetivo foi a
intensifica…‚o do controle da esquistossomose e outras verminoses visando a erradica…‚o
do problema que afligia a popula…‚o do municŠpio desde os tempos coloniais. A
erradica…‚o desse grave problema de sa‡de, tambŽm conhecido como doen…a do
caramujo, foi objeto de publica…‚o feita em 2014 que comprovou a inexist•ncia de novos
casos da endemia nos ‡ltimos 20 anos, condi…‚o que confirma a elimina…‚o desse grave
problema. O plano de sa‡de desenvolvido em Bananal, alŽm da busca e tratamento dos
pacientes portadores da doen…a, possibilitou a implanta…‚o do atendimento integral da
rede de saneamento b†sico no municŠpio. Ao longo dos trabalhos, para o cumprimento
das metas dos programas desenvolvidos, os estudos resultaram na orienta…‚o de
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profissionais e alunos na especialidade, com a publica…‚o de quase duas dezenas de
disserta…‹es e teses de mestrado e doutorado. Em paralelo, a longa perman•ncia, as idas
e vindas, permitiram o afeto e o envolvimento com a popula…‚o bananalense, bem como
proporcionou o desenvolvimento de um grande n‡mero de amizades que se estenderam
a esposa, filhos e outros familiares, que terminaram tambŽm admiradores da terra, das
festas e das pessoas de Bananal. Por esses motivos pe…o de Vossas Excel•ncias a
aprova…‚o deste Projeto. Projeto de Decreto Legislativo n.€ 05, de 26 de maio de 2015 –
General PlŠnio nasceu em Bananal, SP em 03 de junho de 1939. Filho de Ant‘nio de
Mendon…a Coelho e de Helena Abreu Coelho. Cursou o Grupo Escolar Cel. Nogueira
Cobra de 1947 a 1950. Em 1951 fez concurso de admiss‚o para o Instituto de Educa…‚o
Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguet†-SP, onde cursou o gin†sio de 1951 a
1954. Em 1955, atravŽs de concurso p‡blico de ‰mbito nacional, ingressou nas fileiras
ExŽrcito Brasileiro, pelos port‹es da Escola PreparatŒria de Cadetes de S‚o Paulo, em
S‚o Paulo, SP. De 1958 a 1960 cursou a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN),
em Resende, RJ, sendo declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 04 de
dezembro de 1960. Sua primeira Unidade, como Oficial, foi o 5€ Regimento de InfantariaRegimento ItororŒ, sediado em Lorena, SP, onde exerceu as fun…‹es de Comandante de
Pelot‚o de Canh‹es Anti-carro e Pelot‚o de Minas, nos anos de 1961 e 1962. Em Agosto
de 1961 foi promovido a 2€ Tenente. Em meados do ano de 1962 foi transferido para
Uberl‰ndia, MG, para integrar a equipe pioneira que instalou a 3• Companhia do 6€
Batalh‚o de Ca…adores, recŽm criada, hoje 36€ Batalh‚o de Infantaria Motorizado. Em
Agosto de 1963 foi promovido a 1€ Tenente. Convidado para ser Instrutor da Academia
Militar das Agulhas Negras, foi movimentado para Resende, RJ,
em 1964, ai
permanecendo por dois anos. Em 1966 contraiu matrim‘nio, em Lorena, SP, com Regina
Maria Areco Coelho, companheira de toda vida, atŽ que Deus a chamou de volta em
2011. Esse casamento deu-lhe tr•s filhos: PlŠnio J‡nior, mŽdico, Paulo Afonso, funcion†rio
da Caixa Econ‘mica Federal e PatrŠcia Regina, psicŒloga, e quatro netos: Maria Eduarda,
Jo‚o Vitor, J‡lia e Maria Fernanda. Nos anos de 1966 e 1967 serviu no 1€ Batalh‚o de
Fronteira, sediado em Foz do Igua…u, PR, sendo promovido a Capit‚o em dezembro de
1966. Ainda no ano de 1967 fez o Curso de Guerra na Selva, no Centro de Instru…‚o de
Guerra na Selva em Manaus, AM. Transferido em 1968 para o 1€ Batalh‚o do 5€
Regimento de Infantaria, em Lorena, SP, ai permaneceu atŽ o ano de 1970, quando foi
novamente transferido para Foz do Igua…u, PR. Em 1971 cursou a Escola de
Aperfei…oamento de Oficiais no Rio de Janeiro, sendo ao final do curso classificado no 13€
Batalh‚o de Ca…adores, hoje 62€ Batalh‚o de Infantaria, com sede em Joinville, SC.
Nessa Unidade exerceu as fun…‹es de Comandante de Companhia, Oficial de Intelig•ncia
e Oficial de Opera…‹es, de 1972 a 1974. Concluiu, nesse perŠodo, a Faculdade de
Ci•ncias Econ‘micas de Joinville. Em 1975 foi transferido para a 3• Brigada de Infantaria
Motorizada, sediada em BrasŠlia, DF, onde exerceu as fun…‹es de Ajudante de Ordens do
Comandante da Brigada, sendo promovido a Major em dezembro desse ano e
classificado no 5€ Batalh‚o de Infantaria (Lorena-SP). Nessa Unidade exerceu as fun…‹es
de Fiscal Administrativo, no ano de 1976. Nos anos de 1977 e 1978 cursou a Escola de
Comando e Estado-Maior do ExŽrcito, no Rio de Janeiro, sendo ao final do curso
classificado no Comando da 4• Regi‚o Militar, em Juiz de Fora, MG, onde exerceu, no
ano de 1979, as fun…‹es de Adjunto da Se…‚o de Opera…‹es e Assistente-Secret†rio do
Comandante da Regi‚o. Em 1980 foi transferido para BrasŠlia, DF, onde serviu,
inicialmente na Diretoria do Servi…o Militar, como Assistente-Secret†rio do Diretor e em
seguida no Estado-Maior do ExŽrcito como Adjunto da Se…‚o de Opera…‹es. De 1981 a
1984 foi Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do ExŽrcito onde foi adjunto das
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Se…‹es de LogŠstica e Doutrina. Em 1985 serviu novamente em BrasŠlia, como Adjunto de
Se…‚o na 4• Sub-Chefia do Estado-Maior do ExŽrcito. Em janeiro de 1986 retornou ao Rio
de Janeiro, RJ, como Comandante do 2€ Batalh‚o de Infantaria Motorizado (Escola),
Regimento AvaŠ. Em janeiro de 1988 entregou o Comando do Batalh‚o e foi nomeado
Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do ExŽrcito, onde desempenhou as
fun…‹es de Chefe da Se…‚o de LogŠstica e Chefe da Divis‚o de Ensino. Em 1990 fez o
Curso de Altos Estudos de PolŠtica e EstratŽgia (CAEPE) da Escola Superior de Guerra
(ESG), sendo classificado, ao final do curso, na 1• Sub-Chefia do Estado-Maior do
ExŽrcito, em BrasŠlia,DF, onde exerceu as fun…‹es de Assistente da Sub-Chefia. Em 31
de mar…o de 1992 foi promovido a General de Brigada e nomeado Comandante da 12•
Brigada de Infantaria Motorizada, hoje, 12• Brigada de Infantaria Leve (AeromŒvel),
sediada em Ca…apava, SP, onde permaneceu atŽ dezembro de 1993. Os anos de 1994 e
1995 passaram-os no Rio de Janeiro, como Assistente do Comando da Escola Superior
de Guerra (ESG) e Diretor do Curso de Altos Estudos de PolŠtica e EstratŽgias Militares
(CAEPEM). Em 1996 foi Diretor de Material de Engenharia do ExŽrcito, em BrasŠlia, DF,
cargo exercido atŽ mar…o de 1997, quando foi promovido a General de Divis‚o e
nomeado Comandante da 10• Regi‚o Militar – Regi‚o Martins Soares Moreno – com sede
em Fortaleza,CE, e com jurisdi…‚o nos Estados do Cear†, Maranh‚o e Piaui. Em 1998 foi
nomeado Coordenador Geral da Miss‚o de Observadores Militares Equador-Peru
(MOMEP), Miss‚o de Paz integrada por militares de seis paŠses: Argentina, Brasil, Chile e
Estados Unidos (PaŠses Garantes) e mais, Equador e Peru (PaŠses Litigantes). Essa
miss‚o foi vitoriosa com a assinatura, em Quito, Capital do Equador, pelo Coordenador
Geral e os Generais de Liga…‚o do Equador e do Peru, em 13 de agosto de 1998, de um
Acordo de Separa…‚o de For…as em uma nova Zona Desmilitarizada, na Cordilheira do
Condor, nos Andes. A separa…‚o de for…as, seguindo um Plano elaborado pela MOMEP,
foi realizada com pleno •xito no perŠodo entre 22 e 28 de agosto de 1998, sob sua
supervis‚o. Dois meses depois, precisamente em 26 de outubro de 1998, foi assinado,
em BrasŠlia, pelos Presidentes do Equador e do Peru a “Ata Presidencial de BrasŠlia” que
p‘s fim ao ‡ltimo confronto bŽlico entre dois paŠses sulamericanos. A essa cerim‘nia
compareceram os Presidentes da Rep‡blica do Brasil, da Argentina e do Chile e um
Representante Pessoal do Presidente dos Estados Unidos da AmŽrica. Retornando da
Miss‚o de Paz, em 1999, foi nomeado Diretor de Cadastro e Avalia…‚o do Exercito, onde
ficou por quatro meses, atŽ ser chamado a integrar o recŽm-criado MinistŽrio da Defesa
como Chefe do Departamento de Intelig•ncia EstratŽgica, cargo desempenhado atŽ 31 de
mar…o de 2000, quando foi transferido para a Reserva Remunerada. J† na Reserva, foi
convidado pelo Governo do Chile a participar, como conferencista, do ”Semin†rio
Internacional sobre Opera…‹es de Manuten…‚o de Paz”, realizado em Santiago no perŠodo
de 15 a 19 de maio de 2000, onde discorreu sobre o tema “Estudo de Casos: Miss‚o de
Observadores Militares Equador-Peru”. Ao longo de sua vida, recebeu as seguintes
condecora…‹es: Nacionais: Ordem do MŽrito Militar, no grau de Grande Oficial; Ordem do
MŽrito Aeron†utico, no grau de Comendador; Ordem do MŽrito das For…as Armadas , no
grau de Comendador; Ordem do MŽrito Judici†rio Militar, no grau Alta Distin…‚o; Medalha
militar de Ouro, com passador de platina; Medalha do Pacificador; Medalha TamandarŽ;
Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes; Medalha Tobias de Aguiar, da PolŠcia Militar
de S‚o Paulo; Medalha da Ordem do MŽrito Policial Militar do Estado do Cear†; Medalha
do MŽrito do Corpo de Bombeiros do Estado do Cear†; Medalha Cordeiro de Farias, da
Escola Superior de Guerra; Medalha Tiradentes, da AssemblŽia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro. Condecora…‹es Estrangeiras: Estrela das For…as Armadas do Equador,
no grau Gran Estrela ao MŽrito Militar- Equador; Legi‚o do MŽrito, no grau Oficial –
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Estados Unidos da AmŽrica. Na Reserva fixou sua resid•ncia, inicialmente, em Lorena,
SP, retornando definitivamente para Bananal em 2002. Aqui participou de v†rias
atividades comunit†rias, destacando-se: Presid•ncia do Conselho de Administra…‚o da
Casa da Crian…a S‚o Francisco de Assis; Coordenador da Comiss‚o da Festa do
Padroeiro e N. Sra. da Boa Morte de 2005, onde promoveu, com os demais festeiros, a
“Opera…‚o Saudade” em homenagem aos “Bananalenses Ausentes”, sucesso absoluto de
p‡blico, trazendo • nossa cidade cerca de 400 conterr‰neos que residem fora do
municŠpio; Presidente da Comiss‚o encarregada de levantar a real situa…‚o em que se se
encontrava a Sociedade Amigos de Bananal (SAB) e eleger uma nova Diretoria para tocar
os destinos do clube, abandonado pela Diretoria anterior; Integrante da Augusta e
Respeit†vel Loja Ma…‘nica Caridade e Luz n€ 2907, sediada no Oriente de Bananal, SP.
Hoje pe…o dos Nobres Colegas a aprova…‚o deste projeto, que concede a Ordem do
MŽrito Municipal ao General PlŠnio, uma simples homenagem do nosso povo, perante as
in‡meras condecora…‹es recebidas ao longo dos anos, e por in‡meras participa…‹es,
estando • frente de diversos feitos importantes no nosso Brasil, mas com certeza uma
homenagem oferecida com muito amor e muito respeito pelo povo bananalense. Projeto
de Decreto Legislativo n.€ 06, de 26 de maio de 2015 - Elizabeth Rose Machado Velho,
nasceu no Rio de Janeiro em 09/05/1953 filha de Luiz Machado Velho Sobrinho e de Ilair
Pereira Machado Velho. Dona Ilair passou a frequentar Bananal na dec†da de 60 devido
ao seu enlace de segundas n‡pcias com Jo‚o Tosta de Oliveira, o D‚o Cajuca, ele de
origem bananalense, da famŠlia dos Cajucas, como Ž conhecida. Elizabeth Rose iniciou
seus estudos no Rio de Janeiro no ColŽgio Francis Hime, em Jacarepagu†, vindo concluir
no ColŽgio Estadual Visconde de S‚o Laurindo em 1968, quando da mudan…a da famŠlia
para Bananal. Nos anos de adolesc•ncia e juventude firmou amigos e lastros sociais;
onde veio a conhecer Paulo Vicente de Oliveira Ramos, filho de Gersumiro de Oliveira
Ramos prŒspero comerciante de tradicional famŠlia e Maria JosŽ Cavalheiro. Casando –
se em 1972 e constituindo famŠlia nos anos subsequentes. O casal tem tr•s filhos.
Rodrigo Machado de Oliveira Ramos nascido a 26/04/1973 em Bananal professor de
Educa…‚o FŠsica e Enfermeiro pŒs graduado exercendo atividades profissionais na
Unidade Mista de Sa‡de de Bananal. Casou com Sonia Cristina Gon…alves, filha de JosŽ
Roberto Gon…alves e Ruth Maria da Silva Gon…alves. O casal tem um filho, Jo‚o Pedro
Gon…alves de Oliveira Ramos nascido em 08/10/1994, cursando Engenharia Civil na
Funda…‚o Osvaldo Aranha (FOA) em Volta Redonda, RJ. Paulo Vicente de Oliveira
Ramos J‡nior nascido a 15/10/1974 em Barra Mansa farmac•utico pŒs graduado atuando
na Pharmacia Popular em Bananal, uma das mais tradicionais da regi‚o senda a mais
antiga do Brasil. Igor machado de Oliveira Ramos nascido a 24/05/1980 em Bananal hoje
advogado pŒs graduado na †rea criminal, exercendo fun…‚o nos municŠpio de Barra
Mansa e Volta Redonda no Rio de Janeiro. Nos anos de 1972 a 1975 Elizabeth Rose
Machado Velho de Oliveira Ramos, morando em Bananal concluiu sua forma…‚o
acad•mica na SOBEU (Sociedade Barramansense Universit†ria) hoje UBM (Centro
Universit†rio de Barra Mansa); formando-se em Ci•ncias BiolŒgicas e PŒs graduada em
Microbiologia. Passa a atuar como educadora nas escolas da cidade e municŠpios
vizinhos durante 27 anos. Neste perŠodo junto com a Dire…‚o das Escolas e seus alunos
difundiu, criou e avaliou a…‹es sŒcio – educacionais nas escolas e bairro. Gincanas intraescolares, feiras de ci•ncias, estrutura…‚o de sala ambiente para melhor capacita…‚o dos
alunos, plantio de †rvores nativas nas escolas, para conscientiza…‚o ecolŒgica, exercŠcios
de fun…‹es esportivas junto ao saudoso professor Danilo dos Santos Nogueira e musicais
(fanfarra) em conjunto com alunos do ColŽgio Estadual Visconde de S‚o Laurindo,
campanhas anuais do agasalho, da sa‡de bucal e preven…‚o de DSTs com teatros e
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palestras ministradas por profissionais; de primeiros socorros para professores da †rea
rural e urbana, da coleta de lixo no rio Bananal e quintais de resid•ncias e no combate •
Dengue. Participa…‚o no projeto Interior na Praia com alunos formandos de 1– e 2– graus.
Inser…‚o • frente de todas as lutas por melhores condi…‹es de trabalho na †rea
educacional. Atua…‚o por v†rios anos • frente dos carnavais tradicionais de Bananal na
Escola de Samba Acad•micos de Bananal, conhecida como “escola do morro”. Na Escola
de Samba da Vila durante administra…‚o de Eduardo Sevilha e cofundadora do famoso
Bloco das Piranhas. Ao longo desse perŠodo • frente do exercŠcio profissional e materno,
Beth Rose como Ž conhecida educou seus tr•s filhos e muitos outros em solo
bananalense. Por todas essas atividades realizadas nas †reas educacionais e sociais,
mantendo atŽ hoje um ativo relacionamento com a sociedade bananalense, Beth Rose Ž
merecedora do TŠtulo de Cidad‚ de Bananal. Com a palavra vereadora •rika Tereza
Coitinho Affonso parabenizou o vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela
apresenta…‚o destes Projetos de Decreto Legislativo, ressaltando que Hor†cio sempre foi
uma pessoa que lutou muito pela erradica…‚o da esquistossomose em Bananal, que
todos em Bananal gostam muito do General PlŠnio pela excelente pessoa que ele Ž e que
a senhora Elizabeth Rose foi sua professora quando era jovem, Ž uma Œtima pessoa
merecedora desta homenagem. Com a palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves
parabenizou o vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela apresenta…‚o
destes Projetos de Decreto Legislativo, destacando que os homenageados, Hor†cio
Manuel Santana Teles, PlŠnio Abreu Coelho e Elizabeth Rose Machado Velho s‚o
pessoas muito boas, muito conhecidas no MunicŠpio de Bananal e que sempre se
dedicaram a fazer o bem para Bananal e para as pessoas e que, por isso, s‚o
merecedoras desta homenagem. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
parabenizou o vereador JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela apresenta…‚o
destes Projetos de Decreto Legislativo, dizendo que os agraciados por esta honraria,
Hor†cio Manuel Santana Teles, PlŠnio Abreu Coelho e Elizabeth Rose Machado Velho s‚o
pessoas muito boas, muito conhecidas no MunicŠpio de Bananal e que sempre se
dedicaram a fazer o bem para Bananal e para as pessoas e que, por isso, s‚o
merecedoras desta homenagem. Colocados em vota…‚o o Projeto de Decreto Legislativo
n€ 02, de 28 de abril de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚o
Bananalense ao Sr. Hor†cio Manuel Santana Teles”, Projeto de Decreto Legislativo n€ 05,
de 26 de maio de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do Diploma da Ordem do MŽrito
Municipal ao General De Divis‚o PlŠnio Abreu Coelho” e Projeto de Decreto Legislativo n€
06, de 26 de maio de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚
Bananalense • Senhora Elizabeth Rose Machado Velho”, ambos de autoria do vereador
JosŽ Eduardo Costa Gomes de Oliveira, foram os mesmos aprovados por unanimidade.
Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 03, de 28 de abril de 2015 –
“Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚o Bananalense ao Exmo. Deputado
Estadual Padre JosŽ Afonso Lobato” (Autor: Vereador Luiz MaurŠcio Coutinho), solicitou e
fez uso da palavra: Com a palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho leu a justificativa do
Projeto de Decreto Legislativo nos seguintes termos: JosŽ Afonso Lobato nasceu em
Reden…‚o da Serra, municŠpio do Interior do Estado de S‚o Paulo em 1960. • o dŽcimo
terceiro filho de JosŽ Benedito Lobato e de Maria Cidaliria Lobato. Com seus 54 anos de
idade, Ž sacerdote da Igreja CatŒlica h† 26 anos e membro do clero da Diocese de
TaubatŽ, onde ainda exerce seu ministŽrio. Foi p†roco na ParŒquia SantŠssima Trindade
por oito anos, perŠodo em que implantou a Obra Social Bom Pastor, projeto de grande
relev‰ncia pelo qual se destacou com seu trabalho social. • formado em Filosofia,
Teologia e Direito e decidiu entrar para a polŠtica por entender que ela poderia se tornar
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uma ferramenta para ajudar as pessoas. Em 2002, disputa pela primeira vez uma vaga na
Assembleia Legislativa, sendo eleito com 41.334 votos. Reelege-se em 2006 com 67.138
votos e em 2010com de 87.764 votos. Para o quarto mandato que se iniciou em 15 de
mar…o de 2015, foi reeleito com 81.837 votos. Sua atua…‚o prioriza as †reas de sa‡de,
meio ambiente e promo…‚o social. Padre Afonso apoia santas casas, hospitais e casas de
recupera…‚o de dependentes quŠmicos, destinando-lhes recursos e dando apoio
institucional. Aos municŠpios oferece respaldo em suas principais necessidades de
infraestrutura e demais †reas para melhor atendimento • popula…‚o. Trabalha pela
implanta…‚o de projetos culturais, esportivos e de qualifica…‚o profissional e por polŠticas
p‡blicas para preven…‚o ao uso de drogas. TambŽm trabalha pela revis‚o do atual
sistema carcer†rio do Estado para que este possa efetivamente recuperar aqueles que
passarem por ele. Defende a sustentabilidade e o meio ambiente, em especial o rio
ParaŠba do Sul, sendo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da sua Bacia
Hidrogr†fica. TambŽm preside a Frente Parlamentar em Defesa dos MunicŠpios da Regi‚o
Metropolitana do Vale do ParaŠba e Litoral Norte e participa de outras frentes
parlamentares de grande relev‰ncia para o Estado. Em 12 anos de mandato no
Parlamento paulista, Padre Afonso Lobato ocupou os cargos de vice-presidente do
Conselho de •tica e Decoro Parlamentar e foi membro da Comiss‚o de Constitui…‚o e
Justi…a (CCJ). No ano passado foi membro da CPI do Trabalho Escravo e na atual
legislatura foi eleito como 4€ secret†rio da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o
bi•nio 2015/2017. Para Bananal Padre Afonso j† viabilizou cerca de R$ 700 mil em
recursos destinados • compra de micro-‘nibus, caminh‚o coletor de lixo e ambul‰ncia,
alŽm de equipamentos para o setor de sa‡de, reforma e amplia…‚o da UBS e obras de
infraestrutura. TambŽm foi um dos articuladores para a recupera…‚o da SP 68. AlŽm
disso, sempre est† disposi…‚o de todos e da municipalidade na busca de melhorias e
benefŠcios para a popula…‚o bananalense. Por estes motivos, pe…o de Vossas
Excel•ncias a aprova…‚o deste projeto que visa homenagear essa pessoa t‚o
merecedora. Com a palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves parabenizou o
vereador Luiz MaurŠcio Coutinho pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo,
ressaltando que j† acompanha o trabalho deste Deputado h† bastante tempo, que sempre
encontra com ele em reuni‹es e encontros, que se trata de um Deputado que luta muito
pela regi‚o do Vale HistŒrico e que tem um carinho muito especial por ele. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou o vereador Luiz MaurŠcio
Coutinho pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que se trata de
um Deputado que luta muito pela sa‡de da popula…‚o. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza parabenizou o vereador Luiz MaurŠcio Coutinho pela
apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que o Deputado Padre Afonso
trabalha com doentes e dependentes quŠmicos e Ž merecedor deste TŠtulo. Com a palavra
vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso parabenizou o vereador Luiz MaurŠcio Coutinho
pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que antigamente n‚o
concordava com a participa…‚o de lŠderes religiosos na polŠtica, mas hoje pensa diferente
porque acredita que Ž melhor para o paŠs que pessoas do bem e pessoas de Deus
estejam na polŠtica. Colocado em vota…‚o o Projeto de Decreto Legislativo n€ 03, de 28 de
abril de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do TŠtulo de Cidad‚o Bananalense ao Exmo.
Deputado Estadual Padre JosŽ Afonso Lobato” (Autor: Vereador Luiz MaurŠcio Coutinho),
foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discuss‚o o Projeto de Decreto
Legislativo n€ 07, de 10 de junho de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do Titulo de
Cidad‚o Bananalense ao Sr. Ant‘nio Carlos Lopes” (Autor: vereador ˆlvaro Luiz Nogueira
Ramos), solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereador ˆlvaro Luiz Nogueira
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Ramos leu a justificativa do Projeto de Decreto legislativo em discuss‚o nos seguintes
termos: Dr. Ant‘nio Carlos nasceu na cidade de Formiga-MG no dia 30 de mar…o de
1958. Filho do Sr. Ant‘nio Lopes Gon…alves e Aparecida Pessoa Lopes. Cursou seu
prim†rio no Grupo Escolar Bar‚o de Aiuruoca, seu 1.€ Grau no ColŽgio Estadual
Baldomero Barbar† e seu 2.€ Grau na SABEC, sendo todas localizadas na cidade de
Barra Mansa-RJ. Casou-se com a Sra. Micheline Furtado Augusto Lopes, e desta uni‚o
teve dois filhos: Bruno Augusto Lopes e Caroline Augusto Lopes. Formou-se na
Faculdade de Ci•ncias MŽdicas de Nova Igua…u, com internato na 25.• enfermaria da
Santa Casa de MisericŒrdia do Rio de Janeiro. PŒs-graduado em “ClŠnica MŽdica” na 4.•
Enfermaria da Santa Casa de MisericŒrdia do Rio de Janeiro e em “Cardiologia” na 6.•
Enfermaria da Santa Casa de MisericŒrdia do Rio de Janeiro. Especialista em cardiologia
pela 6.• enfermaria da Santa Casa de MisericŒrdia do Rio de Janeiro. Especialista em
cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atualmente atua
nos seguintes locais: ClŠnica Cordis em Barra Mansa e Volta Redonda; Casa de Sa‡de
Santa Maria; Ecocardiografista da Santa Casa de MisericŒrdia de Barra Mansa e do
Hospital da UNIMED de Volta Redonda; Cardiologista do Hospital de Rio Claro;
Cardiologista da Unidade Mista de Sa‡de Mons. Cid Fran…a Santos em Bananal-SP. Pelo
eficiente profissional e pelo Œtimo atendimento h† mais de 15 anos prestado aos
pacientes de Bananal, Dr. Ant‘nio Carlos Ž merecedor do TŠtulo de Cidad‚o
Bananalense. Por isso pe…o de Vossas Excel•ncias a aprova…‚o deste projeto. Com a
palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho parabenizou o vereador ˆlvaro Luiz Nogueira
Ramos pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que se trata de um
bom mŽdico, merecedor deste TŠtulo. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa parabenizou o vereador ˆlvaro Luiz Nogueira Ramos pela apresenta…‚o deste
Projeto de Decreto Legislativo e disse que Ž um mŽdico que j† est† no MunicŠpio de
Bananal h† muito tempo e faz o bem a todos e que, por isso, Ž merecedor deste TŠtulo.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou o vereador ˆlvaro
Luiz Nogueira Ramos pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que
Ž um mŽdico muito bom e que merece este TŠtulo de Cidad‚o Bananalense. Com a
palavra vereadora •rika Tereza Coitinho Affonso parabenizou o vereador ˆlvaro Luiz
Nogueira Ramos pela apresenta…‚o deste Projeto de Decreto Legislativo e disse que Ž
um grande ganho para o MunicŠpio de Bananal ter um bom mŽdico cardiologista
atendendo a sua popula…‚o. Com a palavra Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves
parabenizou o vereador ˆlvaro Luiz Nogueira Ramos pela apresenta…‚o deste Projeto de
Decreto Legislativo e disse que este mŽdico j† est† no MunicŠpio de Bananal h† mais de
20 (vinte) anos, sempre presente e muito competente. Colocado em vota…‚o o Projeto de
Decreto Legislativo n€ 07, de 10 de junho de 2015 – “Disp‹e sobre a concess‚o do Titulo
de Cidad‚o Bananalense ao Sr. Ant‘nio Carlos Lopes” (Autor: vereador ˆlvaro Luiz
Nogueira Ramos), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Ato contŠnuo, determinou o
Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICA—˜ES PESSOAIS, tendo sido
franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as): Com a palavra vereadora •rika
Tereza Coitinho Affonso disse que se sente envergonhada com os discursos da atual
Presidente da Rep‡blica, que se trata de pessoa despreparada para exercer o cargo e por
isso fica muito com isso. Parabenizou a Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves por
seu anivers†rio a ser comemorado na data de amanh‚. Com a palavra vereador Luiz
Cosme Martins de Souza disse que no prŒximo dia 10 (dez) de julho ser† realizado um
almo…o beneficente em prol da APAE, que Ž uma institui…‚o muito importante que merece
esta ajuda. Disse tambŽm que j† come…aram os trabalhos de recupera…‚o da BN-20,
estrada rural no Sert‚o dos Coqueiros e que espera que a Elektro possa disponibilizar
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energia elŽtrica aos moradores daquela localidade, porque com a estrada arrumada, n‚o
haver† mais desculpa para a Elektro n‚o chegar atŽ o local. Disse, ainda, que no prŒximo
dia 05 (cinco) de julho come…a o Campeonato Amador de Futebol no MunicŠpio de
Bananal. Parabenizou a equipe de obras da Prefeitura Municipal pela obra de
recupera…‚o realizada na Pra…a S‚o Pedro, no bairro Vila Bom Jardim, ressaltando que o
trabalho ficou muito bom. Em seguida, parabenizou tambŽm a Sabesp pela opera…‚o tapa
buracos realizada no Bairro Cer‰mica. Disse tambŽm que o Centro Cir‡rgico da UMS em
breve ser† reaberto apenas para a realiza…‚o de pequenas cirurgias, conforme lhe foi
informado pela Secret†ria Municipal de Sa‡de, Sr•. Sarah Bruno. Em seguida,
parabenizou a vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves pela realiza…‚o do evento no
‡ltimo dia 19 (dezenove) de apresenta…‚o do artista gr†fico e Professor de Arte
Sequencial Brasileiro, Sr. Klebs J‡nior, com seu Projeto “P†tria Armada”. Parabenizou a
vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves por seu anivers†rio na data de amanh‚ e
tambŽm pela apresenta…‚o de um requerimento em que solicita, nos termos regimentais,
seja oficiado ao Ilmo. Sr. Douglas JosŽ Guedes Guarizzi, DD. Gerente Local da Sabesp,
solicitando a possibilidade do corpo tŽcnico da Sabesp realizar estudos na localidade
“Serra dos Palhares”, km 12 da SP-247, onde existe um conglomerado de casas, visando
a elabora…‚o de projeto a fim de disponibilizar a essas resid•ncias o saneamento b†sico,
sendo atravŽs da coleta de esgoto e/ou fossas sŽpticas / sumidouros. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira agradeceu aos vereadores por mais um semestre de trabalhos
legislativos. Disse que fica feliz com a opera…‚o tapa buracos realizada pela Sabesp no
Bairro Cer‰mica. Disse, ainda, que a passarela do Bairro NiterŒi est† muito ruim e que Ž
de uma necessidade urgente que a Prefeitura Municipal promova a recupera…‚o desta
passarela, antes que ocorra um acidente no local. Parabenizou a vereadora L‡cia Helena
Nader Gon…alves por seu anivers†rio na data de amanh‚. Com a palavra vereador JosŽ
Eduardo Costa Gomes de Oliveira disse que visitou o curso de Corte e Costura que est†
sendo realizado na Santa Casa, ressaltando que s‚o cursos muito bons, que muitas
mulheres donas de casa est‚o realizando este curso com o objetivo de aumentar a renda
da famŠlia. Disse tambŽm que o DER atendeu uma indica…‚o feita por um vereador desta
Casa e realizou, na data de hoje, o corte de um bambuzal localizado na Rodovia SP-247,
que atrapalhava a vis‚o dos motoristas. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa parabenizou a vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves pela realiza…‚o do
evento no ‡ltimo dia 19 (dezenove) de apresenta…‚o do artista gr†fico e Professor de Arte
Sequencial Brasileiro, Sr. Klebs J‡nior, com seu Projeto “P†tria Armada”. Parabenizou a
vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves por seu anivers†rio na data de amanh‚,
ressaltando que a vereadora sempre lutou muito pela popula…‚o de Bananal. Com a
palavra vereador Luiz MaurŠcio Coutinho disse que boa parte da popula…‚o ainda utiliza
telefones p‡blicos e que, por isso, est† indignado com o descaso da Vivo com rela…‚o a
um telefone p‡blico que se encontra quebrado, no bairro Boa Esperan…a. Disse, ainda,
que a Prefeitura Municipal de Bananal tem dia certo para passar nos bairros recolhendo
os entulhos, mas ultimamente essa coleta tem deixado a desejar e a cidade se encontra
muito suja, com muito entulho acumulado. Em seguida, pediu que as pessoas n‚o
utilizem cerol em linhas de pipa, pois isto gera muitos acidentes graves. Em seguida,
convidou a todos para participarem da Festa Julina que ocorrer† no prŒximo fim de
semana no Bairro da Palha. Em seguida, parabenizou o vereador JosŽ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira pela apresenta…‚o dos Projetos de Decreto Legislativo aos senhores
Hor†cio Manuel Santana Teles, PlŠnio Abreu Coelho e Elizabeth Rose Machado Velho.
Por fim, parabenizou o Vereador Robson do Amaral Rodrigues por seu anivers†rio
ocorrido recentemente e parabenizou a Vereadora L‡cia Helena Nader Gon…alves por seu
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anivers†rio que ser† comemorado na data de amanh‚. Com a palavra Vereadora L‡cia
Helena Nader Gon…alves agradeceu a todos os vereadores pelas felicita…‹es de seu
anivers†rio. Disse que recebeu uma resposta de requerimento da PolŠcia Rodovi†ria
Federal lhe encaminhando uma estatŠstica de acidentes no MunicŠpio de Bananal, onde
consta n‚o ter havido ocorr•ncias com morte, mas isso n‚o est† correto, pois Ž sabido
que houve um acidente fatal recentemente na rodovia SP-247 envolvendo um
motociclista. Agradeceu a todos os envolvidos na realiza…‚o do evento no ‡ltimo dia 19
(dezenove) de apresenta…‚o do artista gr†fico e Professor de Arte Sequencial Brasileiro,
Sr. Klebs J‡nior, com seu Projeto “P†tria Armada”. Disse tambŽm que as l‰mpadas da
Quadra da Esta…‚o ainda n‚o foram trocadas, que o local est† escuro dificultando a
pr†tica de atividades esportivas. Comentou brevemente que esteve na data de ontem no
MunicŠpio de S‚o Paulo participando do Sal‚o de Turismo, ressaltando que foi um evento
muito importante para o MunicŠpio de Bananal. Em seguida, agradeceu ao Sr. Douglas
Guarizzi, DD. Gerente da Sabesp de Bananal pelos servi…os realizados no Bairro Recanto
Verde. Agradeceu tambŽm ao DER de TaubatŽ pela opera…‚o tapa buracos realizada no
Bairro Cer‰mica. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sess‚o e
convocou os Senhores (as) Vereadores (as) para uma Sess‚o Extraordin†ria a ser
realizada no prŒximo dia 26 do corrente m•s, •s 10h00min e para a prŒxima Sess‚o
Ordin†ria dia 05 (cinco) de agosto de 2015, quarta-feira, em hor†rio regimental. E, para
constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de Souza, 1€ Secret†rio, mandei lavrar a
presente ATA, que aprovada, ser† assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 25 de junho de
2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues

1€ Secret†rio: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
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Vereador ˆlvaro Luiz Nogueira Ramos
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