Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

3ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 11 - 2015

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2015. No dia
cinco do mês de agosto de dois mil e quinze (05/08/2015), às dezenove horas, na
Sala Nobre da Câmara Municipal de Bananal, sita à Rua Manoel de Aguiar, nº 51,
nesta cidade de Bananal, Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Primeira
Sessão Ordinária desta Terceira Sessão Legislativa, sob a Presidência do vereador
Robson do Amaral Rodrigues. Presentes os Vereadores (as): Lúcia Helena Nader
Gonçalves (Vice – Presidente), Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Álvaro
Luiz Nogueira Ramos (2º Secretário), Luiz Mauricio Coutinho, Maria Aparecida
Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, Érika Tereza Coitinho
Affonso e Osvaldo Ferreira. A ATA da sessão anterior foi aprovada sem restrições.
Após a chamada, havendo número regimental, o Senhor Presidente, em nome de
Deus, declarou aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias
destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: VEREADORA ÉRIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.º 108/2015= solicita do Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais, cópia das Atas de Assembleias realizadas nos últimos 5 anos; Requerimento
n.º 109/2015= solicita da Secretaria Municipal de Educação, informações quanto ao
trabalho de divulgação da “Cartilha Cidadã – Câmara na Escola”; Requerimento n.º
110/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informações quanto a dispensa dos
funcionários da Vigilância Sanitária, levando em consideração o controle da dengue;
Requerimento n.º 111/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, relação de todos
os funcionários públicos municipais; Moção n.º 113/2015= de pesar, pelo falecimento da
Sra. Maria Inês da Rocha; Moção n.º 114/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz
Gonzaga Valiante; VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento
n.º 112/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informações quanto as
providências que estão sendo adotadas com relação aos recursos arrecadados da CIP;
Requerimento n.º 113/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, o cumprimento do
inciso XXXI, Artigo 74 da Seção II, da Lei Orgânica do município de Bananal (2014 e
2015); Requerimento n.º 114/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informações
quanto ao estudo imobiliário realizado recentemente em nosso município; Requerimento
n.º 115/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, regularização da estrada nas
proximidades do Cemitério Bom Jesus que dá acesso as residências da parte alta do
“Morro do Irineu”; Requerimento n.º 116/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, a
possibilidade de doação do prédio do Poder Legislativo Municipal, o qual é de propriedade
da Prefeitura Municipal de Bananal; Requerimento n.º 117/2015= solicita da Comissão
Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, a necessidade de inserir em
pauta da reunião mensal, o problema do mal cheiro causado pela E.T.E. da Sabesp no
bairro Cerâmica; Requerimento n.º 118/2015= solicita do Exmo. Sr. Deputado Estadual
Estevam Galvão, Emenda Parlamentar no valor de R$100.000,00; Requerimento n.º
119/2015= solicita do Diretor-presidente da SABESP, providências urgentes quanto ao
mal cheiro provocado pela E.T.E. no bairro Cerâmica em Bananal-SP; Moção n.º
105/2015= de aplausos, a comissão responsável pela Festa de Sant’Ana em Rancho
Grande; Moção n.º 106/2015= de aplausos, a Romaria Ciclística de Bananal; Moção n.º
107/2015= de aplausos, a Romaria Montada de Bananal; Moção n.º 108/2015= de pesar,
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pelo falecimento do Sr. Dr. César Romeiro Guimarães; Moção n.º 109/2015= de pesar,
pelo falecimento do Sr. Luiz Gonzaga Valiante; Moção n.º 110/2015= de pesar, pelo
falecimento do Sr. Joel Antunes da Silva; Moção n.º 111/2015= de pesar, pelo falecimento
da Sra. Silvia Helena Alexandre; Moção n.º 112/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra.
Maria Inês da Rocha; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA: Moção n.º
096/2015= de aplausos, aos festeiros da parte religiosa da Festa de Sant’Ana em Rancho
Grande; Moção n.º 097/2015= de aplausos, aos festeiros de rua da Festa de Sant’Ana em
Rancho Grande; Moção n.º 098/2015= de pesar, pelo falecimento do Sr. Luiz Gonzaga
Valiante; Indicação n.º 096/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviços de
reforma e manutenção na “passarela do Niterói”; Indicação n.º 097/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, reajuste do cartão alimentação dos funcionários do Poder
Executivo Municipal; VEREADOR JOSE EDUARDO COSTA GOMES DE OLIVEIRA:
Moção n.º 099/2015= de aplausos, ao Exmo. Sr. Devanir Ribeiro, pelo envio de
R$100.000,00 proveniente de Emenda Parlamentar para a Secretaria Municipal de Saúde
de Bananal; Moção n.º 100/2015= de aplausos, a Secretaria Municipal de Educação, aos
professores, funcionários e alunos das escolas: E.M.E.F. "PROF. JOSÉ LUIZ F.
GUIMARÃES", E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", E.M.E.F. "PROF.ª ZENÓBIA P.
FERREIRA” e E.M.E.I.E.F. "JOAQUIM F. DE PAULA", pelo brilhante trabalho apresentado
na II Semana Cultural de 31/07 a 03/08 no Centro Cultural; Indicação n.º 102/2015=
solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, disponibilização de funcionário fixo para cuidar
da Praça Pedro Ramos; Indicação n.º 103/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, poda ou corte de árvore localizada na escadaria Santinho Rosa; VEREADOR
LUIZ MAURICIO COUTINHO: Moção n.º 101/2015= de aplausos, aos organizadores e
comissão de festa do 2.º Arraiá da Palha; Moção n.º 102/2015= de congratulações, ao
município de Bananal, pela comemoração de seus 183 anos de Emancipação Política
Administrativa; Moção n.º 103/2015= de aplausos, a Sra. Telma Cristina Ferreira, a Sra.
Luzia Pinheiro Santos Bernardino, a Diretoria Geral da APAE de B. Mansa e demais
organizadores do almoço beneficente em prol da APAE; Moção n.º 104/2015= de pesar,
pelo falecimento da Sra. Carmem Lúcia Teixeira; VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Moção n.º 115/2015= de pesar, pelo falecimento da Sra. Luiza da Conceição;
VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES: Indicação n.º 098/2015= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, estudos visando uma nova passagem para o tráfego de
veículos na parte alta do Cemitério Bom Jesus; Indicação n.º 099/2015= solicita da Exma.
Sra. Prefeita Municipal, retirada de entulhos nas localidades: rua Osvaldo Dixon, Morro do
Jalém, rua Geraldo Raimundo da Silva, Morro do Bruno e demais ruas da Vila Bom
Jardim, e ainda melhorias no calçamento e desobstrução de bueiro na av. Álvaro Moreira
Ramos; Indicação n.º 100/2015= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocação de
“boca de lobo” na av. Pelegrino Sciotta; Indicação n.º 101/2015= solicita da Exma. Sra.
Prefeita Municipal, implantação de luminárias na av. Washington Luiz de Carvalho Bruno,
nas Formigas. Quando da discussão dos requerimentos e das moções apresentadas
sujeitos a deliberação nesta fase da sessão, solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves disse que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando o cumprimento do inciso XXXI, artigo 74 da Seção
II, da Lei Orgânica do Município de Bananal. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando informações quanto ao estudo
imobiliário realizado recentemente em nosso município. De acordo com o trabalho
realizado, solicito cópia do relatório com relação à demanda atualizada de moradias em
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nosso município, inclusive Rancho Grande. Tais informações são necessárias a fim de
estudos em Audiência Pública junto a SABESP. Disse, ainda, que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Presidência da
Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Vereadora Érika
Tereza C. Affonso, solicitando a necessidade de inserir na pauta da reunião mensal desta
Comissão no mês de agosto, a realização de uma Audiência Pública a fim de debater o
problema do mau cheiro causado pela E.T.E. (Estação de Tratamento de Esgotos) da
SABESP, localizada no bairro Cerâmica. Desde já agradeço Vossa Excelência,
colocando-me a disposição desta Comissão para o que for necessário. Comentou
também que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja
oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando
informações quanto as providências que estão sendo adotadas com relação aos recursos
arrecadados da CIP (Contribuição Iluminação Pública). Solicita cópia do extrato de conta
referente à arrecadação citada acima. Em seguida, disse que apresentou um
requerimento em que solicita, nos termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita
Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, solicitando a regularização da estrada nas
proximidades do Cemitério Bom Jesus (Cemitério do Alto) que dá acesso as residências
da parte alta do “Morro do Irineu”. Devido a recente denúncia quanto ao abandono do
referido cemitério, os moradores daquela localidade estão apreensivos com relação ao
acesso a suas residências. As obras no cemitério precisam ser realizadas, mas o acesso
dessas pessoas não pode ser prejudicado, pois quando construíram suas casas o mesmo
acesso era aberto. Em seguida, disse que apresentou um requerimento onde solicita, nos
termos regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal Mirian Ferreira de
Oliveira Bruno, solicitando a possibilidade de doação do prédio da Câmara Municipal da
Estância Turística de Bananal, localizado à rua Manoel de Aguiar, o qual é de propriedade
da Prefeitura Municipal de Bananal. O Poder Legislativo funciona no referido prédio há
mais de 50 anos, e no decorrer desses anos diversas reformas foram realizadas, visando
a manutenção e conservação do prédio histórico. Atualmente necessitamos de mais
obras, como ampliação do número de salas para atender os Vereadores e obras de
acessibilidade, que inclusive foi alvo de apontamento do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo. Disse também que apresentou um requerimento onde solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Estevam Galvão, solicitando
Emenda Parlamentar no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), visando a compra de um
veículo para atender as necessidades da Casa da Criança São Francisco de Assis, no
município de Bananal-SP. Disse também que apresentou um requerimento em que
solicita, nos termos regimentais, seja oficiado o DD. Diretor-Presidente da Companhia De
Saneamento Básico Do Est. De SP – SABESP, e o Ilmo. Sr. Douglas José Guedes
Guarizzi, DD. Gerente Local da SABESP em Bananal, solicitando providências urgentes
quanto ao mal cheiro provocado pela Estação de Tratamento de Esgoto – ETE
(Quadradão) no bairro Cerâmica em Bananal. Inicialmente deixo registrado que este
problema já foi questionado por esta Vereadora em diversas solicitações pretéritas a
SABESP, datadas em: 07 de abril de 2011 (Requerimento n.º 059/11), 04 de agosto de
2011 (Requerimento n.º 140/11), 05 de setembro de 2012 (Requerimento n.º 139/12) 06
de junho de 2013 (Requerimento n.º 078/2013) e por último 08 de maio de 2014
(Requerimento n.º 079/14). Todas em anexo. Apesar de todas estas solicitações acima e
de algumas providências já tomadas pela SABESP local nos anos anteriores, nenhuma
melhora foi notada. O mal cheiro continua até hoje, causando sérios transtornos aos
moradores próximos e às pessoas que por ali transitam, deixando-nos indignados cada
vez mais com o DESCASO da Companhia com nossa cidade. Resido no bairro Cerâmica,
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em frente a Estação de Tratamento de Esgoto, enfrento problemas sérios de saúde desde
o ano de 2013. Luto com minha doença, realizando frequentemente sessões de
quimioterapia e ministração de medicamentos fortíssimos, e todos os dias passo a maior
parte do tempo com muito enjoo e o odor acaba contribuindo ainda mais para isso.
Mesmo neste estado debilitado, procuro sair de casa, passar horas em casas de
familiares procurando evitar o mal cheiro. Além do problema pessoal que enfrento, clamo
também pelas pessoas que moram no bairro, pois é um local muito populoso, e diversas
pessoas passam muito mal com o terrível odor. O problema apresentado que até o
momento a SABESP não tomou providências eficazes, deixa claro o descaso com a
cidade de bananal, por isso peço por mais uma vez, com urgência de Vossa Senhoria
uma solução para o problema. Em seguida, disse que apresentou uma moção de
aplausos à comissão responsável pela festa de Sant’Ana em rancho grande. Mais uma
festa em Rancho Grande aconteceu com o merecido sucesso. Todo o cansaço e toda a
preocupação, toda a ansiedade e incertezas que os preparativos desta festa ocasionaram
foram amplamente recompensados por Sant’Ana, com o sucesso e o brilhantismo com
que ela se realizou. O nosso aplauso se dirige não apenas à Comissão de Festa, mas,
também a toda a comunidade pelo seu apoio e pela preocupação em colaborar para que
sempre o melhor aconteça em Rancho Grande. Parabéns! Para todos vocês, os louros
desta vitória. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De Aplausos À Romaria
Ciclística De Bananal. Queremos aplaudir os integrantes da Romaria Ciclística de nossa
cidade que, há 26 anos, vão buscar no Santuário da Mãe Aparecida, paz para o coração,
bênçãos para a família e alento para continuarem a romaria da vida. Parabéns a vocês
que, com garra e perseverança continuam essa tradição da nossa cidade, enfrentando o
cansaço, as dificuldades e o desconforto. Que a Virgem Aparecida os proteja em todos os
momentos, principalmente, naqueles mais difíceis. E para os companheiros, que em outra
romaria, já foram direto ao encontro da Mãe Aparecida, na Casa do Pai, a nossa eterna
saudade. Disse, ainda, que apresentou uma Moção De Aplausos À Romaria Montada De
Bananal. São 35 anos de cavalgada em direção à Casa da Mãe Aparecida. Enfrentando o
frio, enfrentando o cansaço, o desconforto. Superando toda e qualquer dificuldade. Em
cada um desses 35 anos uma emoção maior. Um voltar mais leve, coração renovado,
cheio de bênçãos, de paz e de esperança. Parabéns a vocês, integrantes da Romaria
Montada! Parabéns pela garra, pela persistência e por este renovar de carinho para com
Nossa Senhora Aparecida! Nós nos congratulamos com vocês. Abraçamos com o
coração a cada um e elevamos a Deus uma prece de saudade por aqueles que já
partiram, numa outra romaria, rua à Casa do Pai. Que se dê ciência do inteiro teor desta a
Romaria Montada de Bananal. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Romaria Ciclística
de Bananal, em nome do Sr. Osvaldo Ferreira e Gustavo Barbosa de Melo. Em seguida,
disse que apresentou uma Moção De Pesar, pelo falecimento do SR. DR. César Romeiro
Guimarães, ocorrido recentemente. Assim fez Dr. César. Partiu um pouco cedo, rumo à
Casa do Pai. Do seu convívio, ficou entre nós o seu exemplo, a retidão de caráter, a
excelência do seu profissionalismo e a nossa gratidão pela sua amizade, além da tristeza,
por não podermos encontra-lo mais aqui, em sua terra natal. O vazio de sua ausência irá
materializar-se em saudade. Uma saudade que hoje, nos faz abraçar em silêncio e com
muito carinho os que ficaram e choram a sua partida. Esta homenagem que, de antemão
sei contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada a sua
esposa, estendendo-se aos demais familiares. Com a palavra vereadora Érika Tereza
Coitinho Affonso disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiado ao Ilmo. Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos
Municipais, solicitando cópia das Atas De Assembleias realizadas nos últimos 5 anos.
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Vale ressaltar que os próprios funcionários sindicalizados me procuraram como legitima
representante do povo, para solicitar a prestação de contas do sindicato junto ao mesmo.
Em seguida, disse que apresentou um requerimento em que solicita, nos termos
regimentais, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Mirian Ferreira de Oliveira Bruno,
DD. Prefeita Municipal, solicitando informações quanto à dispensa dos funcionários do
Processo Seletivo que estavam trabalhando na Vigilância sanitária. Como Vereadora e
cidadã bananalense, tenho muita preocupação com a questão da dengue em nossa
cidade, pois logo se iniciarão as chuvas e a elevação da temperatura, favorecendo deste
modo, em muito, a proliferação do mosquito Aedes Aegypti (dengue). Sabemos que a
responsabilidade do controle deste animal pesa mais a população, mas também o Poder
Público tem um papel imprescindível neste controle, que é a promoção do trabalho de
conscientização da população. Comentou, ainda, que apresentou um requerimento em
que solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal, solicitando a relação nominal de todos
os funcionários públicos municipais, dentre eles: efetivos, seletivos, comissionados e de
confiança e suas respectivas funções. Por fim, disse que apresentou um requerimento
onde solicita, nos termos regimentais, seja oficiada a Ilma. Sra. Ruth Valentim Nogueira
Cobra, DD. Secretária Municipal de Educação, solicitando informações quanto à
divulgação da “Cartilha Cidadã Câmara na Escola”, que foi confeccionada por este Poder
Legislativo Municipal e doada a Secretaria Municipal de Educação para ser distribuída e
trabalhada com os alunos da rede pública municipal de ensino. Este trabalho já está
sendo realizado? Caso positivo, solicito cópia do plano de trabalho. Com a palavra
vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse que apresentou uma Moção De Aplausos
aos Festeiros da Parte Religiosa da Festa de Sant’ana em Rancho Grande. Por mais um
ano presenciamos uma belíssima festa de Sant’Ana. Isso tudo graças a pessoas que se
empenham de todas as formas para que isso aconteça. É com imenso prazer que
parabenizo a Sra. Patrícia Guimarães da Silva Machado e toda equipe de festeiros pela
realização da referida festa. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Sra. Patrícia
Guimarães da Silva. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De Aplausos aos
Festeiros De Rua da Festa de Sant’ana Em Rancho Grande. Por mais um ano
presenciamos uma belíssima festa de Sant’Ana. Isso tudo graças a pessoas que se
empenham de todas as formas para que isso aconteça. É com imenso prazer que
parabenizo o Sr. Alessandro Guimarães da Silva e o Sr. João Carlos, e ainda toda equipe
de festeiros pela organização e realização da festa, com barracas típicas e bandas
regionais. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Sr. Alessandro Guimarães da Silva o
Sr. João Carlos. Disse, também, que apresentou uma “Moção De Pesar”, pelo falecimento
do SR. Luiz Gonzaga Valiante, ocorrido recentemente. Deixo registrado nos anais desta
Casa Legislativa meus sinceros sentimentos de pesar pela partida do Sr. Luiz, uma
pessoa muito conhecida e querida entre os bananalenses, sempre espalhando sua alegria
entre todos. Sem dúvidas, uma perda que entristece nossa cidade. Peço a Deus que
derrame sua graça para confortá-los neste momento tão difícil e doloroso, e que nos deixe
sua lembrança em momentos felizes e alegres junto de nós. Em seguida, disse que
apresentou uma indicação onde solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para
a possibilidade de se reajustar o Cartão Alimentação dos funcionários públicos municipais
do Poder Executivo. Diversos funcionários vieram até este Vereador pedindo intervenção
junto a Exma. Sra. Prefeita para reajustar o benefício, que é essencial fonte de recurso
dos mesmos, e com a crise que o nosso país está vivendo, o valor está defasado em
comparação com o aumento sofrido pelos gêneros alimentícios nos últimos meses. Por
fim, disse que apresentou uma indicação em que solicita da Excelentíssima Senhora
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Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de reforma e manutenção
na passarela do Niterói, que liga a av. Barão de Joatinga a Rua Nossa Senhora
Aparecida. A referida passarela é utilizada diariamente por diversas pessoas, incluindo
idosos e crianças, necessitando desta forma de serviços de solda e pintura, oferecendo
desta forma maior segurança aos usuários. Com a palavra vereador Luiz Maurício
Coutinho disse que apresentou uma Moção de aplausos aos organizadores e Comissão
De Festa do 2.ª Arraia Da Palha. A referida festa julina ocorreu nos dias 09, 10, 11 e 12
de julho na Quadra Poliesportiva do bairro da Palha e por mais um ano foi um sucesso.
Deixo registrado meu carinho e admiração pela pessoa da Sra. Maria Helena do Rosário
(Lena do bar) e demais organizadores, patrocinadores, barraqueiros e a todos que
contribuíram de forma direta ou indireta para que o evento acontecesse de forma
agradável e familiar. Agradeço ainda a presença de todos os moradores do bairro e os
que vieram de outros locais nos prestigiar. Agradeço também o apoio da Prefeitura
Municipal de Bananal e da Policia Militar. Em seguida, disse que apresentou uma Moção
De Congratulações Ao Município De Bananal, pela Comemoração de seus 183 Anos de
Emancipação Política Administrativa. O aniversário de Bananal foi comemorado com um
belíssimo desfile cívico com a participação das escolas municipais, Igreja Adventista do
7.º Dia, Banda Regimentar da Polícia Militar de São José dos Campos e da viatura do
corpo de bombeiros de Guaratinguetá e Cruzeiro. Parabéns a todos os envolvidos.
Agradeço ainda ao grupo de kickboxing, aos professores, alunos, diretores e a todos que
contribuíram e participaram dessa comemoração. Que se dê ciência do inteiro teor desta
a Prefeitura Municipal de Bananal e afixe a mesma no quadro de avisos da Câmara
Municipal da Estância Turística de Bananal. Disse também que apresentou uma Moção
De Aplausos à SRA. Telma Cristina Ferreira, a SRA. Luzia Pinheiro Santos Bernardino, a
Diretoria Geral da APAE De Barra Mansa e demais organizadores do almoço beneficente
em prol da APAE de Barra Mansa, realizado no dia 10 de julho no Solar Aguiar Valim,
com a presença das crianças da APAE. Além do delicioso e prazeroso almoço, contamos
ainda com a apresentação de dança e também do coral de mães da APAE na Praça
Rubião Júnior. Parabéns a todos os envolvidos pelo belíssimo ato. Aproveito ainda para
agradecer a Sra. Vera Antunes, que cedeu o espaço do Solar para a realização do
almoço. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Sra. Telma Cristina Ferreira, Sra. Luzia
Pinheiro Bernardino e Diretoria Geral da APAE de Barra Mansa. Por fim, disse que
apresentou uma Moção De Pesar, pelo falecimento da SRA. Carmem Lúcia Teixeira,
ocorrido recentemente. Que Deus conforte todos vocês familiares, pela perda da Sra.
Carmem, pois foi com bastante pesar que recebi a triste notícia de sua morte, por isso
venho por meio desta Moção, expressar meu profundo sentimento, sabendo que as
palavras não conseguirão cumprir esse papel, mas tendo a certeza de que Deus lhes dará
forças. Meus sinceros sentimentos aos familiares. Com a palavra Vereador Osvaldo
Ferreira disse que apresentou uma Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Luiza
da Conceição, ocorrido na data de hoje. Agradeceu pela Moção de Aplausos apresentada
pela vereadora Lúcia Nader à Romaria Ciclística, da qual participou. Disse que concorda
com o requerimento apresentado pela vereadora Lúcia Nader com relação ao mau cheiro
da ETE do Bairro Cerâmica. Comentou que os recursos da CIP, cobrada na conta de
energia elétrica dos munícipes, devem ser fiscalizados pelos vereadores e devem ser
cobradas do Município as melhorias na iluminação pública. Disse, ainda, que concorda
com a necessidade de reformas na passarela do Bairro Niterói, pois a mesma encontra-se
danificada, colocando em risco a vida dos moradores daquela localidade. Disse que é
necessária uma conscientização dos moradores com relação às medidas adotadas para a
prevenção da dengue em nosso Município. Com a palavra vereador José Eduardo Costa
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Gomes de Oliveira disse que apresentou uma Moção De Aplausos ao Exmo. Sr. Devanir
Ribeiro, pelo envio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) provenientes de Emenda
Parlamentar para a Secretaria de Saúde, que será utilizado para a compra de materiais
de consumo na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos, como luvas para
procedimentos cirúrgicos, compressa, gaze, seringas, escalpe de vários tamanhos, dreno
cirúrgico, agulha hipodérmica, fio de sutura, filme para raios-x de vários tamanhos e
equipamento de infusão. Em seguida, disse que apresentou uma Moção De Aplausos à
Secretaria Municipal de Educação em nome da Sra. Ruth Valentim Nogueira Cobra, aos
professores, funcionários e alunos das escolas: E.M.E.F. "Prof. José Luiz F. Guimarães",
E.M.E.I. "Coronel Nogueira Cobra", E.M.E.F. "Prof.ª Zenóbia P. Ferreira" e E.M.E.I.E.F.
"Joaquim F. de Paula", pelo brilhante trabalho apresentado na II Semana Cultural que
aconteceu no período de 31/07 a 03/08 no Centro Cultural Carlos Cheminand. Comentou
também sobre uma indicação apresentada em que solicita à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal para a necessidade de providenciar a poda ou corte de uma arvore
localizada na Escadaria Santinho Rosa, nas proximidades do n.º 94, fundos – viela 2. Por
fim, disse que apresentou uma indicação onde solicita a Excelentíssima Senhora Prefeita
Municipal para a necessidade de se disponibilizar um funcionário fixo para cuidar da
Praça Pedro Ramos, para que possa cuidar da mesma plantando grama e plantas. Nossa
cidade é uma Estância Turística e a nossa praça principal que poderia ser um cartão de
visita se encontra em péssimo estado de conservação. Sugiro ainda para a parceria com
o comercio local para embelezarmos nossa Praça. Com a palavra vereador Álvaro Luiz
Nogueira Ramos agradeceu à equipe de obras da Prefeitura Municipal de Bananal pela
poda de algumas árvores anteriormente indicadas. Em seguida, parabenizou o Bairro
Chico Leme pelos trabalhos de recuperação das ruas do referido Bairro. Agradeceu
também à equipe de obras da Prefeitura Municipal pelos trabalhos de limpeza de
canaletas na estrada rural do Turvo, limpeza geral na Rua Benedito de Paula e troca de
lâmpadas dos holofotes da Ponte do Zezão. Com a palavra Vereador Robson do Amaral
Rodrigues disse que apresentou uma indicação à Prefeitura Municipal de Bananal no
sentido de viabilizar estudos visando a criação de uma nova passagem para a parte alta
do Morro do Irineu. Comentou, ainda, que apresentou uma indicação à Administração
Municipal de Bananal para a necessidade de se instalar luminárias nos postes da Rua
Washington Luiz de Carvalho Bruno, no Bairro Formigas. Disse ainda, que apresentou
uma indicação ao Poder Executivo Municipal sugerindo a construção de uma boca de
lobo na Rua Pelegrino Sciotta, bem como a retirada de entulhos em vários locais e várias
ruas do Bairro Vila Bom Jardim. Colocados em votação os requerimentos e moções,
foram aprovados por unanimidade. Não 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 não constou nenhum
Projeto. Ato contínuo, o Presidente colocou em votação o requerimento de urgência
especial apresentado para a inclusão na Ordem do Dia dos seguintes Projetos: Projeto de
Decreto Legislativo nº 08, de 24 de junho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do
Diploma da Ordem do Mérito Municipal à Sr.ª Rosália Leite da Silva Ramos” (Autor:
vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos). Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 27 de
julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor
Aguinaldo Lúcio Monteiro” (Autor: Vereador Osvaldo Ferreira). Projeto de Decreto
Legislativo nº 10, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Silvio Carlos Miranda” (Autor: Vereador Osvaldo
Ferreira). Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a
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concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor Miguel Teodoro da Silva” (Autor:
Vereador Osvaldo Ferreira). Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 27 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Luiz
de Oliveira” (Autor: Vereador Osvaldo Ferreira). Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 27
de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao
Senhor CB PM Rogério Ferreira da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa). Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 29 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Ernesto dos Santos
Nogueira” (Autor: Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira). Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 03 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadão Bananalense ao Senhor José Antônio de Angelis” (Autora: Vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa). Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 03 de agosto de
2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadã Bananalense à Senhora Mara
Fontes” (Autor: Vereador Luiz Maurício Coutinho). Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de
05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito
Municipal ao Senhor Erich Aguiar dos Santos” (Autora: Vereadora Érika Tereza Coitinho
Afonso). Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor Luis Henrique Silva de Lima”
(Autora: Vereadora Érika Tereza Coitinho Afonso). Projeto de Decreto Legislativo nº 19,
de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense
ao Senhor Dr. Lioberto da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa),
sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em seguida, foi nomeada a
vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves como Relatora Especial destes Projetos que
entraram na Pauta como urgência especial, sendo suspensa a Sessão Ordinária por 10
(dez) minutos para a emissão de Parecer pela Relatora Especial. Retomando a Sessão,
solicitou e fez uso da palavra a Relatora Especial, vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves: Disse que após a análise dos Pareceres Jurídicos referentes aos Projetos em
discussão, opina pela legalidade e pela constitucionalidade dos mesmos. Colocado em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 24 de junho de 2015 – “Dispõe sobre
a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal à Sr.ª Rosália Leite da Silva
Ramos” (Autor: vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos), solicitou e fez uso da palavra:
Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos leu a justificativa do Projeto de sua autoria, nos
seguintes termos: Rosália Leite da Silva Ramos nasceu em 16 de março de 1965 e é filha
de Maria Moreira de Freitas Silva e Helio Leite da Silva. Casada com José Roberto
Ramos. Formação: Ensino Superior - Administração de Empresas - Univap - Universidade
Vale do Paraíba - São Jose dos Campos-SP - concluído em 2000. Ensino Médio - Técnico
Contabilidade – Sabec - Barra Mansa-RJ - Concluído em 1983 - CRC 1SP 151.105.
Extensão Universitária - Implementação do SUAS e do Programa Bolsa Família Concluído em 2008 - IBAM/Centro Universitário Carioca. Experiência: Coordenadora do
Cras/Assessora Institucional da Secretaria de Assistência Social - jan 2013 até presente
data. Na Prefeitura Municipal de Bananal, foi Gestora Municipal das Entidades Sociais
(casa da criança, Asilo São Vicente de Paula, Centro comunitário Ayres Araújo de
Azevedo) e esteve a frente das Prestações de Contas Federal e Estadual, PMAS,
Cadúnico/Gestora do Bolsa Família, Renda Cidadã e ação jovem de jan.2009 a Jan.
2011. No Centro Comunitário Ayres Araújo de Azevedo, em Bananal-SP esteve a frente
das Prestações de Contas Federal, Estadual e Municipal, dois anos de experiências na
área de Recursos Humanos, admissão, demissão, cálculos de férias, benefícios, folha de
pagamento, encargos sociais (Sefip, Conectividade Social, Sicalc, Caged) sempre
respeitando seus prazos legais, anuais (Dirf e Rais), reconciliação bancaria e fluxo de
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caixa. Foi voluntaria no Centro Comunitário Ayres Araujo de Azevedo de Fev.2011 a dez
2012. Foi Diretora do Departamento de Assistência Social de Ago. 2007 a Dez. 2008 e
Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bananal. Trabalhou como Operadora de
Seguros na WNF - Corretora de Seguros - São José dos Campos-SP. Como
Representante de Relacionamento aos concessionários na General Motors Prestadora de
Serviços. Como Operadora de Seguros na Cruzeiro do Sul Seguros e como Auxiliar de
Escritório Contabilidade José Maria da Silva em Barra Mansa-RJ. Rosália foi voluntária
em uma Entidade Social em Bananal e recebeu 3 Moções de Aplausos da Câmara
Municipal da Estância Turística de Bananal: - Moção de Aplausos pelo Profissionalismo,
respeito, solidariedade e atitudes exemplares no cumprimento do cargo de Presidente do
Fundo Social. Moção de Aplausos pelo sucesso e brilhantismo na realização do 1°
Concurso da Rainha da Primavera no Distrito de Rancho Grande - Bananal. - Moção de
Aplausos pela implantação do Projeto Costurando no Espaço (Projeto Social). Pela
eficiente profissional e pelo ótimo trabalho realizado em Bananal, Rosália é merecedora
do Diploma da Ordem do Mérito Municipal. Por isso peço de Vossas Excelências a
aprovação deste projeto. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de
24 de junho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito
Municipal à Sr.ª Rosália Leite da Silva Ramos” (Autor: vereador Álvaro Luiz Nogueira
Ramos), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocados em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 09, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título
de Cidadão Bananalense ao Senhor Aguinaldo Lúcio Monteiro” (Autor: Vereador Osvaldo
Ferreira), Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Silvio Carlos Miranda”
(Autor: Vereador Osvaldo Ferreira), Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 27 de julho
de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor
Miguel Teodoro da Silva” (Autor: Vereador Osvaldo Ferreira) e Projeto de Decreto
Legislativo nº 12, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Luiz de Oliveira” (Autor: Vereador Osvaldo
Ferreira), solicitou e fez uso da palavra: vereador Osvaldo Ferreira leu a justificativa dos
Projetos de sua autoria, nos seguintes termos: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 09 de 27 DE JULHO DE 2015. Aguinaldo Lúcio Monteiro nasceu no dia 07/12/1948 na
cidade de Taubaté/SP. Filho de Afonso Vieira Monteiro e Ivete Lúcio Monteiro chegou a
Bananal no ano de 1955 com 07 anos de idade acompanhado dos pais e de 04 irmãos,
Antônio Lúcio Monteiro, Afonso Lúcio monteiro, Wilson Lúcio Monteiro e Ariovaldo Lúcio
Monteiro, sendo que as outras 03 irmãs, Maria Izabel Lúcio Monteiro, Izabel Cristina Lúcio
Monteiro e Tereza Cristina Lúcio Monteiro já nasceram em Bananal. Cursou o primário na
Escola Coronel Nogueira Cobra e o Ginásio na Escola Estadual Visconde de São
Laurindo. Casado com a senhora Edna Maria da Silva Monteiro, teve 03 filhos, Aguinaldo
da Silva Monteiro, Anderson da Silva Monteiro e Viviam de Goes. Entre os anos de 1969
a 1975 trabalhou nas empresas de Eletrificação Telmex Eletricidade Ltda, Cetenco
Engenharia, Cia Morrison de Engenharia, Assuã Eletricidade e Start Eletricidade Ltda. No
período entre 1979 a 1982 laborou no Comércio de Frios Frangão e, finalmente no ano de
1982 entrou na Prefeitura Municipal de Bananal, como ajudante de serviços gerais,
aposentando-se no ano de 2003 no setor de Almoxarife. Na área esportiva sempre
participou de jogos de futebol, atuando nas equipes do Esporte Clube Joana D’arc,
Nacional Esporte Clube, Maruzém Esporte Clube, Barra Mansa Futebol Clube, Cachoeira
Futebol Clube e na Seleção de Bananal até o ano de 1984. Além de seu envolvimento
com o esporte local, o homenageado exerceu alguns trabalhos voluntários na cidade,
dentre eles o auxílio no atendimento aos pacientes da Fisioterapia no setor da saúde.
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Pelos motivos expostos, peço aos demais colegas a aprovação do presente Projeto
Decreto Legislativo. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10 de 27 DE JULHO DE
2015. Silvio Carlos Miranda nasceu no dia 08/03/1962 na cidade de Bananal/SP. Filho de
José Antônio Affonso e Silésia Arminda Affonso, irmão de Francisco de Assis Morgado,
Izilda de Fátima Miranda Affonso, José Antônio Miranda Affonso, Izabel Aparecida
Miranda Affonso, Lamartine Bosco Miranda Affonso, Crislene Aparecida Xavier e Erika
Tereza Coitinho Affonso. Teve 05 filhos, Wander Rodrigues Miranda, Liliane Rodrigues
Miranda, Helton Cassiano Rodrigues Miranda, Jéssica Rodrigues Miranda e Catherine
Rodrigues Miranda. O homenageado foi Comissário de Menor voluntário por cerca de 11
anos em Bananal, nos anos de 80 e 90, função esta hoje exercida pelos Conselheiros
Tutelares, eleitos pela comunidade. Quando ainda era adolescente trabalhou como
jornaleiro ajudando seu pai e seus irmãos, quando o jornal era um dos principais meios de
comunicação. Posterior a isso, começou a trabalhar na Sabesp, onde laborou por 26
anos, aposentando-se na referida empresa. Durante todos os anos em que trabalhou na
Sabesp, sempre tratou todos com muito respeito e atenção, sempre muito dedicado e
solicito para ajudar no que fosse necessários os bananalenses e demais cidadãos que
aqui possuíssem imóveis. Pelos motivos expostos, peço aos demais colegas à aprovação
do presente Projeto Decreto Legislativo. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11
de 27 DE JULHO DE 2015. Miguel Teodoro da Silva nasceu no dia 06/01/1938 na cidade
de Andrelândia MG. Filho de Ana Maria de Jesus e Francisco Teodoro Filho chegou a
Bananal no ano de 1966 onde foi trabalhar na Fazenda Antinhas, de propriedade do Sr.
Francisco Carlos de Paula, conhecido como “Chico Onório”. O Sr. Miguel foi casado com
a senhora Iracema Ribeiro da Silva, que faleceu no ano de 2010, sendo que desta união
nasceram 04 filhos, Francisco Sérgio da Silva, José Roberto da Silva, Francisca de
Fátima da Silva Oliveira e Daniel Ribeiro da Silva, além de 04 netos. Morador do Distrito
do Rancho Grande, sempre participou da vida cotidiana da Comunidade, atendendo a
todos com muita atenção e carinho, sem nunca deixar de estender a mão a quem
necessitasse. Pelos motivos expostos, peço aos demais colegas à aprovação do presente
Projeto de Decreto Legislativo. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 12 de 27 DE
JULHO DE 2015. Luiz de Oliveira, mais conhecido por todos como “Du”, nasceu no dia
20/10/1944 na cidade de Bananal/SP. Filho de Benedita de Oliveira e Domingos Canela,
morou até os 09 anos da Fazenda São João, antiga Fábrica de Farinha, sendo que aos
09 anos mudou-se com seus pais para a Rua Vicente de Paula Almeida. Casou-se em
data de 14/01/1967 com a senhora Lizete da Silva Oliveira com quem vive até hoje, sendo
que desta união nasceram 04 filhos, Maria Luiza de Oliveira, José Luiz de Oliveira,
Antônio Marcos de Oliveira e Carlos Eduardo de Oliveira. O homenageado trabalhou
como servente de pedreiro na construção da Igreja da Boa Morte, além de ajudante de
mecânico, e leiteiro, onde recolhia leite das propriedades rurais do município, entregando
o mesmo na Cooperativa. Pessoa de muito bom coração, sempre ajudou as pessoas que
necessitavam, seja na área rural, quando por inúmeras vezes dava carona no caminhão
de leite, levando e trazendo suas encomendas, seja na área urbana, levando
encomendas para as áreas rurais. Sempre muito solicito e atencioso, nunca deixou de dar
um sorriso para quem precisasse, nem tampouco de estender a mão sempre pronta para
ajudar. Seresteiro por natureza, assim como o era seu cunhado Valdir Valim, sempre que
pode reúne os amigos para uma boa música e uma boa dose de cachaça. Hoje já
aposentado, vive no bairro da cerâmica com sua esposa, filhos, 11 netos, 07 bisnetos, ou
seja, uma família muito querida e respeitada por todos os bananalenses. Pelos motivos
expostos, peço aos demais colegas à aprovação do presente Projeto de Decreto
Legislativo. Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 27 de julho
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de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor
Aguinaldo Lúcio Monteiro” (Autor: Vereador Osvaldo Ferreira), Projeto de Decreto
Legislativo nº 10, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Silvio Carlos Miranda” (Autor: Vereador Osvaldo
Ferreira), Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor Miguel Teodoro da Silva” (Autor:
Vereador Osvaldo Ferreira) e Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 27 de julho de 2015
– “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Luiz
de Oliveira” (Autor: Vereador Osvaldo Ferreira), foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Colocados em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de 27 de
julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor
CB PM Rogério Ferreira da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa),
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 03 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor José Antônio de Angelis”
(Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa), e Projeto de Decreto Legislativo nº
19, de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão
Bananalense ao Senhor Dr. Lioberto da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza
da Costa), solicitou e fez uso da palavra: vereadora Maria Aparecida Souza da Costa leu
a justificativa dos Projetos de sua autoria, nos seguintes termos: PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 13, DE 27 DE JULHO DE 2015. Nascido em Cruzeiro-SP,
no dia 01 de janeiro de 1973, filho de Joel Ferreira da Silva e Odette Mori da Silva,
evangélico da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém na cidade de Cruzeiro-SP,
estudou nas escolas, Major Hermógenes da 1ª à 5ª série, na escola SESI 401 da 6ª à 8ª
série, na escola Oswaldo Cruz do 1º ao 3º colegial, foi quando em 1993 entrando nas
fileiras da Corporação da Policia Militar do Estado de São Paulo, iniciando os estudos na
Escola Superior de Soldados "General Salgado" no município de Taubaté-SP, formandose no dia 20 de setembro de 1993. Vindo a atuar como policial militar na área do 5º
Batalhão de Policia Militar do Interior, 2ª Companhia de Polícia Militar na cidade de
Pindamonhangaba no policiamento operacional de rua de 1993 até 2003, sendo
transferido então no ano de 2003 para 230 Batalhão de Policia Militar do Interior em
Lorena-SP, trabalhando na 1ª Companhia de Polícia Militar na cidade de Lorena-SP no
policiamento operacional de rua até o ano de 2004 quando foi transferido ainda em 2004
para 4ª Companhia de Polícia Militar na cidade de Cruzeiro-SP, trabalhando no
policiamento operacional de rua até o mês de agosto de 2004, quando foi voluntário para
trabalhar no PROERD –Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência,
fazendo o Curso de Formação de Instrutor PROERD no município de Mogi Guaçu-SP.
Daí por diante começou a orientar na formação das crianças de todo o Vale Histórico que
compreende a cidade de Cruzeiro até Bananal num total de 8 (oito) municípios atendendo
até a data de hoje nesses 11 anos de capacitação contra as drogas e a violência um total
aproximado de 18.700 crianças. E ainda com muita motivação para anos e anos de
Proerd em sua carreira militar. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 015, DE 03
DE AGOSTO DE 2015. José Antonio de Angelis. Conhecido pelo apelido Bilili. Nascido
em 09 de abril de 1956, Casado, pai de José de Angelis Neto e Renata Mara de Angelis.
Filho de José de Angelis e Orsola Nicolhelo de Angelis. Nascido na fazenda Capauba,
localizado no bairro Rio Comprido, Rodovia Oswaldo Cruz km 12,5 em Taubaté-SP, onde
reside até apresente data. Produtor rural de nascimento onde trabalhou com seu pai até
os 19 anos. Estudou até a 8ª série e fez vários cursos técnicos, ligado ao meio rural,
sendo um dos primeiros inseminador na região. Dos 19 aos 21 anos trabalhou como
inseminador na Fazenda Fortaleza Taubaté. Aos 21 anos entrou no ramo de vendas de
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maquinas agrícolas como vendedor autônomo de toda Região do Vale do Paraíba.
Destacou-se como um dos grandes vendedores da Empresa Maap Maquinas Agrícolas
até os 25 anos. Aos 26 anos torna-se empresário e funda a Remata Maquinas agrícolas
em Taubaté, assim atendendo toda a região. Onde se tornou muito conhecido e sempre
colaborando com eventos agrícolas nas cidades vizinhas. Aos 35 anos se elege
Presidente do Sindicato Rural de Taubaté e região, onde passou a fazer um grande
trabalho junto com todos os produtores da Comevap e região, realizando leilões e
exposições e participando da construção do Recinto de exposições Saveiro Mario Ardite,
bairro Belém em Taubaté que beneficia todos os produtores da nossa região que levam
seus animais para venda ou compra nos leilões. Sindicato este que o mesmo foi reeleito
para mais um mandato ficando na presidência por 6 anos. Aos 36 anos se elegeu
vereador na cidade de Taubaté para um mandato de 4 anos e se tornou vice-presidente
da Câmara Municipal de Taubaté, onde estreitou sua amizade com produtores, munícipes
e autoridades do estado, sempre se prontificando a ajudar nos casos agrícolas, de saúde
e aqueles que estiverem ao seu alcance. Deixou o ramo de maquinários agrícolas e
fundou a Bilili Imóveis e Seguros junto com seu sobrinho Milton, seu filho José de Angelis
Neto e sua filha Renata Mara de Angelis, onde é muito bem sucedido, prestando vários
serviços para clientes de Redenção da Serra. Aos 44 anos após formar sua filha
advogada, transferiu a Bilili seguros para seu filho e sobrinho. Construiu o Centro
Comercial Rio Una na Rodovia Oswaldo Cruz junto com o sócio Aldir Nunes de Souza.
Aos 51 anos chega a 1° suplente do PSDB para vereador de Taubaté, assumiu por varias
vezes como vereador e aos 56 anos foi eleito mais uma vez para o cargo, atuando ate os
dias de hoje como Vereador e prestando um grande serviço na área da saúde, graças a
seu bom relacionamento com seu amigo, o governador do estado Geraldo Alckmin, os
Deputados Bruno Covas, Federal e Fernando Capez, Estadual e a diretora da DRS 17
Maristela Siqueira, que inclusive, nestes últimos anos vem colaborando muito com os
munícipes de Bananal marcando exames difíceis e cirurgias. Como também atendendo
pedidos urgentes de vereadores e prefeito de Bananal, além de continuar sempre
colaborando com os demais municípios da região. Por esses e outros motivos, peço de
Vossas Excelências a aprovação deste projeto. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 019, DE 05 DE AGOSTO DE 2015. Dr. Lioberto da Silva é solteiro, têm 3 filhos e 3
netos. Nasceu em Rondonia – Porto Velho em 16 de abril de 1957. Filho de Arcelino
Carlos da Silva e Carolina Frazão da Silva. Desde pequeno Lioberto observava sua mãe,
que era atendente de enfermagem e parteira, e nutria o sonho de ser médico e trazer os
bebês ao mundo. Mudou-se para o Pará ainda pequeno, estudou na escola municipal em
Castanhal. Depois foi para o Rio de Janeiro, onde concluiu o Ensino Médio e ingressou na
Faculdade de Medicina de Valença em 1982, trabalhando e estudando até conseguir o
crédito educativo, e com muita dificuldade concluiu sua faculdade em 1988. Dr. Lioberto
possui título de especialista em Ginecologia Obstetrícia, 4 Pós-graduações nesta área, 1
Pós-graduação em Medicina do Trabalho e 1 em Saúde Pública. Seu primeiro emprego
como médico foi na Prefeitura de Roseira, onde trabalha até hoje. Além de Roseira,
trabalha também como médico na Santa Casa de Cruzeiro, Santa Casa de Aparecida e
em Bananal, na Unidade Mista de Saúde Mons. Cid França Santos, onde desempenha
muito bem suas funções como médico, atendendo com respeito e muita dedicação os
pacientes de Bananal. Por esses e outros motivos, peço de Vossas Excelências a
aprovação deste projeto. Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 13 de
27 de julho de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao
Senhor CB PM Rogério Ferreira da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da
Costa) e Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 03 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a
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concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor José Antônio de Angelis”
(Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa), foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 05 de
agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Bananalense ao
Senhor Dr. Lioberto da Silva” (Autora: Vereadora Maria Aparecida Souza da Costa), foi o
mesmo aprovado por maioria de votos, tendo votado contra o referido Projeto as
vereadoras Lúcia Helena Nader Gonçalves e Érika Tereza Coitinho Affonso. Colocado em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 29 de julho de 2015 – “Dispõe sobre
a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Ernesto dos Santos
Nogueira” (Autor: Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira), solicitou e fez uso
da palavra: Vereador Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira leu a justificativa do Projeto
de sua autoria, nos seguintes termos: Ernesto dos Santos Nogueira nasceu em Bananal
no dia 11 de setembro de 1934. Filho do casamento de Floripes Tressoldi e Carlindo dos
Santos Nogueira. Assim como seus pais, que respectivamente ganharam apelidos
carinhosos, como Filinha e Dunga, já na infância passou a ser mais conhecido por
Nestinho. Cresceu junto a outros 15 irmãos, num Bananal de tempos economicamente
difíceis, mas rico em liberdades para se divertir na rua, com brincadeiras saudáveis de
pega-pega, pique-esconde, rodar pião, bolas de gude e muitas outras de inesquecíveis
lembranças. Como jogador, sempre demonstrou habilidade, raça e determinação. Dos
chutes descalços em bolas de meia, saltou para a juventude envergando a camisa da
gloriosa Associação Atlética Bananalense. Através do futebol teve a felicidade de atuar ao
lado de vários irmãos (do mais velho aos mais novos). Cultivou amizades duradouras e
interagiu com o mundo, em viagens que renderam grandes aventuras e experiências de
vida. Ainda muito jovem, sofreu a primeira grande perda familiar. Seu pai teve a vida
ceifada muito cedo, deixando uma numerosa família. Desta forma, se viu ao lado do irmão
mais velho, Píndaro, com a responsabilidade de assumir o posto de provedor e ajudar sua
mãe na tarefa de sustentar e educar os mais novos. De ótimo filho e de irmão exemplar, a
partir da data de 03 de fevereiro de 1963 ele iniciou o papel de marido da inesquecível
Darci Avelar. Com ela formou um dos casais mais queridos e respeitados da cidade. Da
união conjugal nasceram os filhos Ernesto Júnior, Eliane, Elisângela e Elizabeth. Um
núcleo familiar onde imperou muita felicidade. Ao lado de Darci várias batalhas foram
vencidas e muitas conquistas merecedoras foram alcançadas. Infelizmente, após 26 anos
de casamento, a batalha pela saúde de Darci não teve o desfecho desejado. Deus achou
por bem levá-la, privando a família de uma esposa dedicada e mãe exemplar. O direito ao
recomeço, que fazia por merecer, veio anos depois. Veio a união com Tereza e a
renovação do sentimento de paternidade com a chegada da filha Daniela. A celebração
do 2º casamento foi em 12 de abril de 2003, perdurando até hoje. Em harmonia, estão
agregados os frutos gerados, aí incluídos netos e bisnetos. Como bancário iniciou carreira
e se aposentou na mesma instituição. Iniciou como office boy e foi galgando postos até
se tornar Gerente da Agência de Bananal, primando pela eficiência, organização e zelo
pela instituição bancária e seus clientes. Aposentou-se em 1981 contando com o respeito
de toda a cidade pela excelência de seu trabalho. Não por acaso, logo após se aposentar
foi convidado a assumir a pasta de Esportes da Prefeitura, à época denominada C.M.E.,
nos anos de 1981 e 1982. Voltou a ocupar cargos públicos como Secretário de Saúde de
Bananal (1992-1996), Secretário de Saúde de Arapeí (1997-2000) e Assessor de
Gabinete da Prefeitura de Bananal (2001-2004). Sua capacidade organizacional rendeu à
cidade grandes préstimos também no âmbito social, cultural e filantrópico. Foi Tesoureiro
na Santa Casa de Bananal, participou do grupo que consolidou a Sociedade Amigos de
Bananal (SAB) como clube benemérito e presidiu a Escola de Samba Aprendizes de
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Bananal (ESAB). Na ESAB, foram 14 anos como presidente. Entre 1968 e 1982, foi
determinante para alavancar não apenas a escola de samba, mas o próprio carnaval de
Bananal. Atingiu um patamar até então inimaginável, angariando comparações com
tradicionais agremiações do Rio de Janeiro. A riqueza das fantasias, o samba no pé de
suas passistas e a cadência de sua bateria eram as principais características da escola.
Em 1972 a ESAB se sagrou como 1ª Campeã do Vale do Paraíba, batendo escolas de
municípios de maior porte. Sua figura é um expoente de dignidade, serenidade e
bondade, com uma trajetória que o torna um grande vencedor no desafio de viver a vida.
Por tudo que foi dito é que peço a vossas excelências a aprovação desse Projeto de
Decreto. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 29 de julho de
2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor
Ernesto dos Santos Nogueira” (Autor: Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira),
foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 03 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadã Bananalense à Senhora Mara Fontes” (Autor: Vereador Luiz Maurício Coutinho),
solicitou e fez uso da palavra: Vereador Luiz Maurício Coutinho leu a justificativa do
Projeto de sua autoria, nos seguintes termos: Mara Fontes nasceu na cidade de Angra
dos Reis/ Rio de Janeiro. Filha de Pedro Gama Fontes e Lourdes da Fonseca Fontes.
Reside no município de Bananal há 16 anos, onde se casou com Marcelino de Andrade
Correa, filho da senhora Sylvia Alves de Andrade Corrêa e Diógenes da Silva Corrêa. A
Agraciada tem dois filhos, Pedro de 18 anos e Marcela de 10 anos. Formou-se no ano de
1997 em Técnica de Enfermagem, sendo graduada no Curso de Enfermagem no ano de
2002 no (UBM), Centro Universidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro e Pós Graduada em
Saúde da Família pela UNIFESP no ano de 2014. Iniciou sua carreira no ano de 2003 na
Escola Técnica Rodrigues de Freitas, como Enfermeira Instrutora de Clínica Médica,
Saúde Pública e Saúde Mental. Em 2005, trabalhou na Estratégia de Saúde da Família de
Passa Três, município de Rio Claro, Rio de Janeiro e Hospital Nossa Senhora da Piedade
de Rio Claro, como plantonista. Em 2007, trabalhou no Hospital Hinja, como Enfermeira
da Assessoria Gerencial, na cidade de Volta Redonda/RJ. Em março de 2010 a agraciada
assumiu o cargo de Enfermeira na Estratégia de Saúde da Família na cidade de
Bananal/SP. Com a nova função, a agraciada passou a trabalhar no intuito de atender as
necessidades da comunidade, proporcionando um atendimento de qualidade. A forma
humana com que a agraciada atende os moradores do bairro da Palha vem garantindo
um maior acesso a assistência e à prevenção, de forma a satisfazer as necessidades de
todos os cidadãos. Por fim, busca a homenageada garantir equidade no acesso à saúde,
de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos do Município, avançando na
superação das desigualdades. A agraciada é uma pessoa dedicada e atenciosa com
todos os moradores do bairro, prestando um serviço de excelência para com os
munícipes. Os moradores do bairro desde sua chegada se sentem mais confiante e tem
buscando mais informações na área da saúde. Pelos motivos expostos, peço aos demais
colegas a aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo. Colocado em votação o
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 03 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadã Bananalense à Senhora Mara Fontes” (Autor: Vereador
Luiz Maurício Coutinho), foi o mesmo aprovado por unanimidade. Colocados em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe
sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Senhor Erich Aguiar dos
Santos” (Autora: Vereadora Érika Tereza Coitinho Afonso) e Projeto de Decreto
Legislativo nº 18, de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Título de
Cidadão Bananalense ao Senhor Luis Henrique Silva de Lima” (Autora: Vereadora Érika
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Tereza Coitinho Afonso), solicitou e fez uso da palavra: vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso leu a justificativa dos Projetos de sua autoria, nos seguintes termos: PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 017, DE 05 DE AGOSTO DE 2015. Erich Aguiar dos
Santos nasceu em Bananal, São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1966, filho de Dilma
Terezinha Aguiar dos Santos e Geraldo Gonçalves dos Santos. Estudou nas escolas Cel.
Nogueira Cobra, Visconde de São Laurindo e no Colégio Verbo Divino, onde formou-se
em Técnico de Contabilidade no ano de 1986. Graduado em Administração de Empresas
pelo Centro Universitário de Barra Mansa no ano de 1989, trabalhou nas Empresas Senac
São Paulo e Dupont do Brasil, antes de atuar como Diretor Administrativo na Prefeitura da
Estância Turística de Bananal no período de 2005 a 2008, onde prestou relevantes
serviços. Trabalhou no Grupo Bandeiras de Comunicação e atualmente trabalha na
empresa Alcon em São Paulo na área Contábil. Idealizou um grupo em uma rede social
para enaltecer e divulgar Bananal, mostrando sua história, sua natureza e sua gente
através de fotografias, possibilitando aos membros uma viagem no tempo, redescobrir
saudades, restabelecer laços fraternos e compartilhar as nossas histórias. Por sua vida,
por tudo que fez e faz para a nossa terra, que peço a vossas excelências a aprovação
desse Projeto de Decreto. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 018, DE 05 DE
AGOSTO DE 2015. Luis Henrique Silva de Lima nasceu no dia 20 de maio de 1968,
sendo natural do Rio de Janeiro-RJ. Filho do Sr. José Azevedo de Lima e da Sra. Isaura
Silva de Lima. Luis é técnico de futebol formado desde 2004, hoje membro do S.T.F.P. do
Estado do Rio de Janeiro com curso e estágio com o técnico de futebol Vanderlei
Luxemburgo no Santos F.C. Luis já atuou como técnico de futebol no ano de 2006 e 2007
pelo Atlético Clube Diana, nas categorias juniores, e profissional pela série C do
Campeonato Carioca. Atualmente mora em Bananal, e é Diretor de Esportes na cidade de
Areias-SP, e coordenador e técnico de futebol na Azzurra F.C. em Bananal, onde cumpre
com amor e dedicação suas funções, motivando diversos jovens de nosso município que
atuam pelo clube. Por esses e outros motivos, peço de Vossas Excelências a aprovação
deste projeto. Colocados em votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 17 de 05 de
agosto de 2015 – “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal
ao Senhor Erich Aguiar dos Santos” (Autora: Vereadora Érika Tereza Coitinho Afonso) e
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 05 de agosto de 2015 – “Dispõe sobre a
concessão do Título de Cidadão Bananalense ao Senhor Luis Henrique Silva de Lima”
(Autora: Vereadora Érika Tereza Coitinho Afonso), foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Ato contínuo, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as
EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores (as)
Vereadores (as), sendo que nenhum vereador solicitou e fez uso da palavra. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária dia 20 (vinte) de agosto de 2015,
quinta-feira, em horário regimental. E, para constar, eu, Vereador Luiz Cosme Martins de
Souza, 1º Secretário, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, será assinada pela
Mesa Diretora. Bananal, 05 de agosto de 2015.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Robson do Amaral Rodrigues
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