Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

4ª SESSÃO LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016

ATA Nº 34 - 2016

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DO MANDATO 2013/2016,
REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016. No dia seis do mês de outubro de dois
mil e dezesseis (06/10/2016), 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 Trigésima Quarta Sessão Ordinária do segundo
biênio do Mandato 2013/2016, sob a Presidência do vereador Luiz Mauricio
Coutinho. Presentes os Vereadores (as) Lúcia Helena Nader Gonçalves (Vice –
Presidente), Maria Aparecida Souza da Costa, José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, Osvaldo Ferreira, Luiz Cosme Martins de Souza (1º Secretário), Álvaro Luiz
Nogueira Ramos (2º Secretário), Érika Tereza Coitinho Affonso e Hercília de Jesus
Ramos de Andrade. 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 LÚCIA HELENA
NADER GONÇALVES: Moção n.º 157/2016= de repúdio, a Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, por atitudes tomadas logo após as
Eleições Municipais, prejudicando de forma expressiva nossa população; Moção n.º
158/2016= de pesar, pelo falecimento da Sra. Ivone Clemente; Moção n.º 159/2016= de
pesar, pelo falecimento do Sr. Florentino Oliveira; Indicação n.º 139/2016= solicita
serviços de limpeza urgente no cemitério da Santa Casa; VEREADOR OSVALDO
FERREIRA: Moção n.º 160/2016= de aplausos, ao Exmo. Juiz Eleitoral da Comarca de
Bananal Dr. Daniel Calafate Brito e funcionários do Cartório Eleitoral, pelo desempenho
nos trabalhos durante o último pleito eleitoral; Moção n.º 161/2016= de aplausos, a
Promotora de Justiça Dra. Ingrid Rodrigues de Ataíde, pelo trabalho desenvolvido durante
o certame eleitoral em Bananal; Moção n.º 162/2016= de aplausos, a Polícia Militar de
Bananal pelo brilhante trabalho para o pacífico transcurso das eleições em Bananal;
Moção n.º 163/2016= de aplausos, a Polícia Civil de Bananal pelo brilhante trabalho para
o pacífico transcurso das eleições em Bananal; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Moção n.º 164/2016= de aplausos, a Legião do Asfalto Moto Clube, pela
realização do 12.º Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal, nos dias 16, 17 e 18
de setembro de 2016; Moção n.º 165/2016= de aplausos, a Polícia Militar de Bananal,
pelo apoio no 12.º Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal, realizado nos dias 16,
17 e 18 de setembro de 2016; Moção n.º 166/2016= de aplausos, a Polícia Civil de
Bananal, pelo apoio no 12.º Encontro Nacional de Motociclistas em Bananal, realizado
nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2016; Moção n.º 167/2016= de aplausos, a
Prefeitura Municipal de Bananal, pelo apoio no 12.º Encontro Nacional de Motociclistas
em Bananal, realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2016; Moção n.º 168/2016=
de aplausos, ao Exmo. Juiz Eleitoral Dr. Daniel Calafate Brito, pelo excelente trabalho
realizado juntamente com sua equipe nas Eleições Municipais 2016; Moção n.º 169/2016=
de aplausos, a Exma. Promotora de Justiça Dra. Ingrid Rodrigues de Ataíde, pelo
excelente trabalho realizado juntamente com sua equipe nas Eleições Municipais 2016;
Indicação n.º 137/2016= solicita instalação de 5 luminárias com hastes na ladeira Maura
Gonelli de Godoy; Indicação n.º 138/2016= solicita serviços de reparo no início da rua
Rua Manoel de Aguiar, n.º 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de São Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

Expedito Vanni. 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 uma Moção de Repúdio
à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, por
atitudes tomadas na segunda-feira, logo após as Eleições Municipais, reduzindo e
realizando mudanças no quadro de pessoal da Educação Municipal, há menos de 3
meses para finalizarmos o ano de 2016, atingindo de forma negativa todo o trabalho
realizado ao longo dos últimos anos em nossa Educação. Que se dê ciência do inteiro
teor desta a Exma. Sra. Prefeita Municipal. Em seguida, disse que apresentou uma
“Moção de Pesar”, pelo falecimento da Sra. Ivone Clemente, ocorrido recentemente. Não
há dor no mundo que supere a dor da perda de uma filha, a dor de arrumar o quarto de
uma filha que já não está aqui, e saber que o futuro para ela já não existirá. Parece antinatural que os pais enterrem uma filha. Mas aos olhos de Deus somos todos iguais. Aos
olhos de Deus somos todos Seus filhos. E Ele dá a cada um de nós uma missão para
cumprir na Terra. A sua filha fez parte da sua vida pelo tempo que Deus quis, pelo tempo
suficiente para cumprir a nobre missão dela; para escrever uma história, para deixar
lições de amor e dor. Nada podemos contra a vontade de Deus a não ser tentar entender.
É preciso buscar conforto. Não podemos nos entregar à tristeza, porque nós mesmos
ainda temos muito para fazer até terminarmos nossa missão. É preciso força e coragem,
e nessas horas devemos buscar apoio nos nossos familiares e amigos. Eu oro para que
sua filha esteja em paz, que tenha sido recebida com amor pelos anjos do Senhor, e que
tenha a sua alma iluminada. E oro para que você e a sua família encontrem também paz
e consolo nos tempos felizes que viveram ao lado da filha amorosa. Coragem e força para
enfrentar este momento de sofrimento! Recebam os meus mais sinceros sentimentos de
pêsames. Contem comigo! Esta homenagem que, de antemão sei contar com o aval de
Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada ao esposo, estendendo-se aos pais,
irmãs e demais familiares. Logo após, disse que apresentou uma, “Moção de Pesar”, pelo
falecimento do Sr. Florentino Oliveira, ocorrido recentemente. O que fazer diante da morte
de um ente querido? O que dizer diante de uma situação de perda irreparável? Não há
nada que traga mais dor do que a morte de alguém que amamos. Sentir que uma pessoa
que faz parte de nossa vida foi levada de nós é como ter uma parte do corpo amputada. A
dor da perda é imensurável e nada que se possa dizer é capaz de amenizar o sofrimento.
O máximo que se pode fazer é oferecer o nosso silêncio de cumplicidade com a dor, dizer
algumas palavras de amizade e consolo, e dar o ombro amigo para apoiar o peso da
perda. Neste dia de tanta tristeza e consternação, oramos para que Deus lhe dê forças
para lidar com este momento tão difícil, e sabedoria e coragem para seguir em frente. A
vida é o bem mais valioso que temos, e mesmo diante da morte precisamos nos manter
firmes em honra e memória dos que se foram. Esta homenagem que, de antemão sei
contar com o aval de Vossas Excelências, desejo que seja ela comunicada as filhas,
netas e demais familiares. Por fim, teceu breves comentário sobre uma indicação
apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se
realizar serviços de limpeza urgente no Cemitério da Santa Casa, pois há muita sujeira,
mato e entulho acumulados. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza disse
que concorda com as palavras da Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves com relação
à Moção de Repúdio apresentada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Mirian
Ferreira de Oliveira Bruno. Em seguida, parabenizou o Prefeito eleito, Sr. Peleco, e o
Vice-Prefeito eleito, Sr. Piá. Logo após, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à
Legião do Asfalto Moto Clube, pela realização do 12.º Encontro Nacional de Motociclistas
em Bananal, nos dias 16, 17 e 18 de setembro do ano em curso. Novamente o evento foi
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um sucesso. A confraternização entre os motociclistas e a admiração do público de
Bananal e demais turistas pelo evento agitaram nossa cidade. Os festejos contaram com
várias barracas de alimentação e acessórios diversos para motociclistas. Várias bandas
de rock, como de costume, animaram o público e o show se estendeu até a madrugada.
As motocicletas, sem dúvidas, uma atração à parte, que contagiou a todos que passaram
pela Praça Rubião Júnior e seus arredores. No domingo ainda tivemos a exposição de
carros antigos, assim como é de costume em todos os encontros. Como representante do
povo bananalense, nosso muito obrigado a Legião do Asfalto M. C. por escolher nossa
querida cidade para ser palco desta tão conceituada festa, que desde 2006 está incluída
no Calendário Turístico de Bananal (Lei 034/2006). Que se dê ciência do inteiro teor desta
ao Presidente do Legião do Asfalto M. C. Marco Antônio Ferreira Luiz e ao Diretor Carlos
Domingos Maia, estendendo-se a todos os demais integrantes. Em seguida, disse que
apresentou uma Moção de Aplausos à Polícia Militar de Bananal, pelo imprescindível
apoio no 12.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 16, 17 e
18 de setembro do ano em curso, proporcionando segurança e tranquilidade as pessoas
que participaram do evento. Por mais um ano o evento foi um sucesso. A
confraternização entre os motociclistas e a admiração do público de Bananal e demais
turistas pelo evento, agitaram nossa cidade. E graças ao empenho, dedicação e trabalho
de vocês policiais, tudo isso aconteceu no mais tranquilo clima. Como representante do
povo bananalense, muito obrigado a Policia Militar, pelo imprescindível apoio. Que se dê
ciência do inteiro teor desta ao Comando da Polícia Militar de Bananal, 3.º SGT PM Braz
Gonçalves do Nascimento Júnior. Logo após, disse quer apresentou uma Moção de
Aplausos à Polícia Civil de Bananal, pelo imprescindível apoio no 12.º Encontro Nacional
de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 16, 17 e 18 de setembro do ano em
curso, proporcionando segurança e tranquilidade as pessoas que participaram do evento.
Por mais um ano o evento foi um sucesso. A confraternização entre os motociclistas e a
admiração do público de Bananal e demais turistas pelo evento, agitaram nossa cidade. E
graças ao empenho, dedicação e trabalho de vocês policiais, tudo isso aconteceu no mais
tranquilo clima. Como representante do povo bananalense, muito obrigado a Policia Civil,
pelo imprescindível apoio. Que se dê ciência do inteiro teor desta ao Delegado da Polícia
Civil de Bananal, Dr. João Paulo de Oliveira Abreu. Em seguida, disse que apresentou
uma Moção de Aplausos à Prefeitura Municipal de Bananal, pelo imprescindível apoio no
12.º Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Bananal, nos dias 16, 17 e 18 de
setembro do ano em curso. Por mais um ano o evento foi um sucesso. A confraternização
entre os motociclistas e a admiração do público de Bananal e demais turistas pelo evento,
agitaram nossa cidade. O sucesso do evento se deve também ao apoio da Prefeitura
Municipal de Bananal, que por mais uma vez colaborou com o Encontro Nacional de
Motociclistas em nossa cidade, que é um lugar muito admirado por todos os motociclistas
participantes. Como representante do povo bananalense, muito obrigado à Prefeitura
Municipal, pelo imprescindível apoio. Que se dê ciência do inteiro teor desta a Exma. Sra.
Mirian Ferreira de Oliveira Bruno, DD. Prefeita Municipal. Logo após, disse que
apresentou uma Moção de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel Calafate Brito,
MM. Juiz de Direito da Comarca de Bananal, pelo excelente trabalho realizado juntamente
com sua equipe no dia 02 de outubro do corrente ano nas Eleições Municipais 2016.
Graças ao belíssimo trabalho, tivemos uma eleição organizada, sem tumultos, com uma
fiscalização eficaz, mantendo nossa cidade limpa. Parabéns pelo trabalho! Que se dê
ciência do inteiro teor desta ao homenageado. Em seguida, disse que apresentou uma
Moção de Aplausos à Excelentíssima Senhora Dra. Ingrid Rodrigues de Ataíde, DD.
Promotora de Justiça da Comarca de Bananal, pelo excelente trabalho realizado
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juntamente com sua equipe no dia 02 de outubro do corrente ano nas Eleições Municipais
2016. Graças ao belíssimo trabalho, tivemos uma eleição organizada, sem tumultos, com
uma fiscalização eficaz, mantendo nossa cidade limpa. Parabéns pelo trabalho! Que se
dê ciência do inteiro teor desta a homenageada. Logo após, disse que apresentou uma
indicação à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se instalar
5 luminárias com hastes na Ladeira Maura Gonelli de Godoy, no bairro Paulo Macedo,
pois o local fica muito escuro à noite, causando transtornos aos usuários. Tal pedido foi
solicitado pelo morador Heber Fernandes. Por fim, disse que apresentou uma indicação à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a necessidade de se realizar serviços de
reparo no início da rua Expedito Vanni, no centro da cidade, pois com as últimas chuvas,
a meio fio que sustentava o início do aclive se soltou, e antes que as fortes chuvas de
verão cheguem é necessário tais reparos. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho
Affonso disse que concorda com as palavras da vereadora Lúcia em relação a essa
questão do transporte, dessa situação toda que a prefeitura está e pegou todo mundo de
surpresa, que não me cabe mais fazer juízo de valores de ninguém, até porque acho que
somos um órgão que perante a lei temos o dever moral e a gente espera que tudo corra
na maior tranquilidade e que tudo dê certo. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira
disse que apresentou uma Moção de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor Doutor Daniel
Calafate Brito, MM Juiz Eleitoral da Comarca de Bananal, pelo brilhante desempenho na
condução dos trabalhos para realização do pleito eleitoral municipal, encerrado neste 02
de outubro de 2016. Em seguida, disse que apresentou uma Moção de Aplausos à
Excelentíssima Senhora Doutora Ingrid Rodrigues de Ataíde, Promotora de Justiça da
Comarca de Bananal, pelo brilhante trabalho para realização do pleito eleitoral municipal,
encerrado neste 02 de outubro de 2016. Logo após, disse que apresentou duas Moções
de Aplausos, sendo uma delas para a Policial Civil e outra para a Policia Militar de
Bananal, pelo brilhante trabalho realizado na segurança proporcionada aos eleitores, na
realização do pleito eleitoral municipal, encerrado neste 02 de outubro de 2016. Com a
palavra vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos parabenizou todos os eleitos, Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores, nesta Eleição Municipal ocorrida em 02/10/2016. 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 de Lei. Ato contínuo, o Presidente
colocou em votação o requerimento de urgência especial apresentado para a inclusão na
Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n.º 012/2016, de autoria do Vereador
Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão do Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Ilmo. Sr. Reinaldo Afonso”; Projeto de Decreto Legislativo
n.º 013/2016, de autoria do Vereador Osvaldo Ferreira, que “Dispõe sobre a concessão
do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Ilmo. Sr. Benedito do Carmo Luciano”, e
Projeto de Decreto Legislativo n.º 014/2016, de autoria da Vereadora Érika Tereza C.
Affonso, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã Bananalense a Ilma. Sra.
Celia Maria Villar Lemos”, sendo este requerimento aprovado por unanimidade. Em
seguida, foi nomeado o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira como Relator
Especial destes Projetos que entraram na Pauta como urgência especial, sendo suspensa
a Sessão Ordinária por 10 (dez) minutos para a emissão de Parecer pelo Relator
Especial. Retomando a Sessão, solicitou e fez uso da palavra o Relator Especial,
Vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira, que disse que os Projetos de Decreto
Legislativo em tela são formalmente e materialmente constitucionais, conforme já indicou
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o Parecer Jurídico emitido pelo Consultor Jurídico desta Casa, ficando a análise do mérito
dos Projetos a cargo dos nobres vereadores. Colocado em discussão o Projeto de
Decreto Legislativo n.º 012/2016, de autoria do Vereador Jose Eduardo Costa Gomes de
Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao
Ilmo. Sr. Reinaldo Afonso”, solicitou e fez uso da palavra: Vereador Jose Eduardo Costa
Gomes de Oliveira leu a justificativa do projeto nos seguintes termos: Reinaldo Afonso
nasceu em Bananal no dia 06 de agosto de 1946, filho de Francisco Afonso e Marta
Aparecida Afonso. Cursou o primário no Grupo Escolar Cel. Nogueira Cobra e o ginasial
no Colégio Estadual Visconde de São Laurindo. Em 1966 começou a trabalhar na
Indústria Cerâmica Gonçalves. Casou com Margarida Duarte Afonso no ano de 1969 e
desde casamento vieram os filhos Cesar Augusto e Renata e também o neto Augusto. No
ano de 1977 se formou em Técnico de Contabilidade na SOBEU em Barra Mansa.
Convidado pelo Monsenhor Cid em 1981 foi ser catequista na Paroquia de Bananal e
cumpriu essa missão com dedicação e a partir dai realizou vários trabalhos sociais na
igreja e fora dela como verá a seguir. Fez parte da Comissão de festa do Senhor Bom
Jesus do Livramento, participou da Pastoral da Família ministrando palestras em cursos
de noivos, fez parte da comissão da reforma da Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte e
da organização dos festejos que comemoraram os 50 anos de sacerdócio do Monsenhor
Cid. Em 2001, Reinaldo participou da comissão pro reforma do Solar Aguiar Valim,
trabalho de que se orgulha e onde permanece até hoje junto com outros abnegados.
Sempre preocupado com o nosso receptivo ao turista participou em 2011 do curso de
guia turístico da ETEC Paula Souza e começou a trabalhar como Guia Turístico Regional.
Foi membro do Conselho Municipal de Turismo COMTUR onde deu sua contribuição
nesse importante órgão do município. Foi autor do projeto Historia Viva cujo objetivo era
mostrar aos estudantes as fazendas históricas envolvendo todos os alunos nesse projeto
de descoberta do nosso potencial turístico e graças a esse projeto foi homenageado pela
EMEIF Professora Zenóbia de Paula Ferreira. Coordenou as visitas do SENAC a Bananal,
em 2014 e 2015, onde mais de 2.000 pessoas visitaram nossa cidade. Atualmente faz o
receptivo ao turismo pedagógico atendendo escolas de varias cidades, apresentando o
projeto Apogeu e Decadência do Café em Bananal. Apaixonado pelos atrativos turísticos
de Bananal, atualmente, esta trabalhando no projeto Mural da Matriz juntamente com o
Padre Tiago e Marilia Variante. É vice-presidente da diretoria da SAB que se empenha
para recuperar este patrimônio de Bananal. Por estas participações tão ativas e várias
ações sociais que aconteceram e acontecem na nossa cidade que peço aos nobres
vereadores a aprovação desse projeto que vai premiar esse bananalense. Com a palavra
Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr.
Reinaldo Afonso. Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou o
vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Reinaldo Afonso. Com a palavra Vereadora
Lúcia Helena Nader Gonçalves parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de
Oliveira pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr.
Reinaldo Afonso. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou
o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Reinaldo Afonso. Com a palavra vereador
Luiz Maurício Coutinho parabenizou o vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Reinaldo
Afonso. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.º 012/2016, de autoria do
Vereador Jose Eduardo Costa Gomes de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão do
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Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Ilmo. Sr. Reinaldo Afonso”, foi o mesmo
APROVADO por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo
n.º 013/2016, de autoria do Vereador Osvaldo Ferreira, que “Dispõe sobre a concessão
do Diploma da Ordem do Mérito Municipal ao Ilmo. Sr. Benedito do Carmo Luciano”,
solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira leu a justificativa
do projeto apresentado nos seguintes termos: Benedito do Carmo Luciano nasceu em 24
de agosto de 1959, neste município de Bananal – SP, filho de José Francisco Luciano e
Maria Benedita da Conceição. Sua mãe veio a falecer quando ainda tinha apenas 06
(seis) anos de idade, quando então foi adotado pelo casal José de Souza Oliveira
(também conhecido como “Zezinho do Churrasquinho”) e sua esposa Maria José de
Oliveira (também conhecida como Mariazinha), pelos quais foi criado e educado até a
maioridade. Da casa dos pais adotivos saiu quando casou-se com Maria Odete de
Oliveira em data de 31.01.1987, mudando-se para São José dos Campos – SP para
trabalhar na empresa Alpargatas, onde ficou por 05 (cinco) anos. Do relacionamento com
Maria Odete de Oliveira nasceram os filhos: Ramon de Oliveira Luciano, Isaac de Oliveira
Luciano e Robson de Oliveira Luciano. Seu coração falou mais alto e a saudade de sua
cidade natal fez com que voltasse às suas origens, onde criou e educou seus filhos e
durante o restante de sua vida laborativa trabalhou no comércio local até aposentar-se.
Atualmente mora no Bairro Timborê, carinhosamente conhecido pela comunidade como
“Ditinho”, sempre cultivou as amizades e a prática do bem. Membro da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Bananal, sempre participou ativamente, juntamente com sua
esposa, da parte social da instituição, ajudando principalmente as famílias necessitadas
de nossa cidade. Assim, caros colegas, pelo histórico e trajetória de vida de um cidadão
exemplar, pai de uma família honrada, e prestador se serviços ao nosso município, é que
contamos com o voto favorável de Vossas Excelências a esta honraria. Com a palavra
Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Benedito do
Carmo Luciano. Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso parabenizou o
vereador Osvaldo Ferreira pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou
o agraciado, Sr. Benedito do Carmo Luciano. Com a palavra vereador José Eduardo
Costa Gomes de Oliveira parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela apresentação do
Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Benedito do Carmo Luciano.
Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou o vereador Osvaldo
Ferreira pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr.
Benedito do Carmo Luciano. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa
parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Benedito do Carmo Luciano. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou o vereador Osvaldo Ferreira pela
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou o agraciado, Sr. Benedito do
Carmo Luciano. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.º 013/2016, de
autoria do Vereador Osvaldo Ferreira, que “Dispõe sobre a concessão do Diploma da
Ordem do Mérito Municipal ao Ilmo. Sr. Benedito do Carmo Luciano”, foi o mesmo
APROVADO por unanimidade. Colocado em discussão o Projeto de Decreto Legislativo
n.º 014/2016, de autoria da Vereadora Érika Tereza C. Affonso, que “Dispõe sobre a
concessão de Título de Cidadã Bananalense a Ilma. Sra. Celia Maria Villar Lemos”,
solicitou e fez uso da palavra: Com a palavra vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso leu
a justificativa do Projeto apresentado nos seguintes termos: Celia Maria Villar Lemos
nasceu em 26 de junho de 1951. Foi funcionária pública estadual, hoje aposentada. Está
em Bananal desde 2006. Estou agraciando a Sra Celia com o Titulo de Cidadã
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Bananalense por inúmeros motivos, pois sou a favor dos direitos dos animais, bem como
dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integra como a Dona Celia.
Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomam em
consideração as condições dos animais e do ser menos afortunado. Não consigo
compreender como alguém consegue dormir se tivesse deixado morrer ali no chão aquela
pequena e indefesa criatura. Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma
homens em covardes. Jovem: sabia que a sua geração não é a primeira a aspirar por
uma vida plena de beleza e de liberdade? Sabia que todos aqueles que o precederam
sentiam no coração aquilo que você sente hoje e que depois foram vítimas do ódio e da
infelicidade? Sabia que todos aqueles desejos ardentes que você possui somente vão se
realizar se você for capaz de exercer amor e compreensão pelos homens, animais,
plantas e estrelas, de tal forma que cada alegria será também sua alegria e cada dor
também sua? Jovem, abra os olhos, o coração, abra as mãos e fuja daquele veneno que
seus antecessores sugaram avidamente da História. Só então o mundo inteiro há de se
tornar a pátria de todos vocês, e seu trabalho, seus esforços, se espalharão como
benções sobre a Terra. Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando o nosso
círculo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, toda a natureza e sua
beleza. Temos a tarefa de libertar-nos ampliando nosso círculo de compaixão, abraçando
todas as criaturas vivas e a natureza em sua total beleza. O ser humano só será
verdadeiramente pleno quando lhe estender o currículo de compaixão a todas as coisas
vivas. “Devemos lutar contra o espírito inconsciente de crueldade com que tratamos os
animais. Os animais sofrem tanto quanto nós. A verdadeira humanidade não nos permite
impor tal sofrimento a eles. É nosso dever fazer com que o mundo inteiro o reconheça.
Até que estendamos nosso círculo de compaixão a todos os seres vivos, a humanidade
não encontrará a paz. Não haverá paz sobre a Terra enquanto o amor não se estender a
toda a criação. Não permitas que ninguém negligencie o peso de sua responsabilidade.
Enquanto tantos animais continuam a ser maltratados, enquanto o lamento dos animais
sedentos nos vagões de carga não sejam emudecidos, enquanto prevalecer tanta
brutalidade em nosso matadouros. Todos seremos culpados. Tudo o que tem vida tem
valor como um ser vivo, como uma manifestação do mistério da vida.” O erro da ética até
o momento tem sido a crença de que só deva aplicar-se em relação aos homens. O
princípio da moral humana começa pelo respeito a toda criatura vivente. Quando o
homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém
precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Um homem só será realmente ético quando
obedecer ao dever que lhe é imposto de ajudar toda a vida que for capaz de ajudar e
quando se der ao trabalho de impedir que se causem danos a todas as coisas vivas. Ele
não pergunta se esta ou aquela vida é digna de solidariedade enquanto dotada de valor
intrínseco, nem até que ponto ela é capaz de sentimentos. Para ele, a vida é sagrada
enquanto tal. A educação de um povo se avalia pelo modo como trata os animais. Os
animais existem por suas próprias razões. Eles não foram feitos para os humanos, assim
como as mulheres não foram feitas para os homens e os negros não foram feitos para os
brancos. “Minha doutrina é esta: se nós vemos coisas erradas ou crueldades, as quais
temos o poder de evitar e nada fazemos, nós somos coniventes.” No momento, nosso
mundo de humanos é baseado no sofrimento e na destruição de milhões de nãohumanos. Aperceber-se disso e fazer algo para mudar essa situação por meios pessoais
e públicos, requer uma mudança de percepção, equivalente a uma conversão religiosa.
Nada poderá jamais ser visto da mesma maneira, pois uma vez reconhecido o terror e a
dor de outras espécies, você irá, a menos que resista à conversão, ter consciência das
permutações de sofrimento interminável, em que se apoia a nossa sociedade. A
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compaixão pelos animais está intimamente ligada a bondade de carácter, e pode ser
seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. A
compaixão por todos os seres vivos é a prova mais firme e segura da conduta moral. O
homem implora a misericórdia de Deus, mas não tem piedade dos animais, para os quais
ele é um deus. Os animais que sacrificais já vos deram o doce tributo de seu leite, a
maciez de sua lã e depositaram confiança nas mãos criminosas que os degolam.
Ninguém purifica seu espírito com sangue. Na inocente cabeça do animal não é possível
colocar o peso de um fio de cabelo das maldades e erros pelos quais cada um terá de
responder. Quando o homem se apiedar de todas as criaturas viventes, só então será
nobre. Todos os seres vivos tremem diante da violência. Todos temem a morte, todos
amam a vida. Projete você mesmo em todas as criaturas. Então, a quem você poderá
ferir? Que mal você poderá fazer? Um homem só é nobre quando consegue sentir
piedade por todas as criaturas. O amor por todas as criaturas viventes é o mais nobre
atributo do homem. Propagar o amor pelos animais e assegurar-lhes a proteção devida é
uma obra de justiça que dignifica e merece todo o incitamento. “Não basta ter compaixão.
É preciso agir”. Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama
ontem, o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, fazer, acreditar,
e, principalmente, viver”. Dona Celia é o exemplo de Amor Ágape, mulher que ama os
indefessos, que pratica a mais linda de toda religião, a verdadeira religião chamada amor.
Por tudo que Dona Celia tem feito pelos animais de Bananal, pelas famílias mais carentes
eu lhe ofereço em forma de reconhecimento e gratidão esse Título de Cidadã
Bananalense e digo que muita verdade Dona Célia, a Senhora é meu ídolo. É um orgulho
conhecer pessoas com suas características. É um orgulho tê-la como Cidadã
Bananalense. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves parabenizou a
vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso pela apresentação do Projeto de Decreto
Legislativo e elogiou a agraciada, Srª. Celia Maria Villar Lemos. Com a palavra vereador
Luiz Cosme Martins de Souza parabenizou a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso
pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou a agraciada, Srª. Celia
Maria Villar Lemos. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira parabenizou a vereadora
Érika Tereza Coitinho Affonso pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e
elogiou a agraciada, Srª. Celia Maria Villar Lemos. Com a palavra vereadora Maria
Aparecida Souza da Costa parabenizou a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso pela
apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou a agraciada, Srª. Celia Maria
Villar Lemos. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira
parabenizou a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo e elogiou a agraciada, Srª. Celia Maria Villar Lemos. Com a palavra
vereador Luiz Maurício Coutinho parabenizou a vereadora Érika Tereza Coitinho Affonso
pela apresentação do Projeto de Decreto Legislativo e elogiou a agraciada, Srª. Celia
Maria Villar Lemos. Colocado em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.º 014/2016,
de autoria da Vereadora Érika Tereza C. Affonso, que “Dispõe sobre a concessão de
Título de Cidadã Bananalense a Ilma. Sra. Celia Maria Villar Lemos”, foi o mesmo
APROVADO 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): Com a palavra vereador Luiz Cosme Martins de Souza
comentou brevemente sobre a necessidade de nivelamento de paralelepípedos em
diversas ruas da cidade e agradeceu pelos 259 votos que obteve na Eleição Municipal
realizada em 02/10/2016. Com a palavra Vereador Osvaldo Ferreira agradeceu pelos 218
votos que obteve na Eleição Municipal realizada em 02/10/2016. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa parabenizou o Exmo. Juiz Eleitoral Dr. Daniel
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Calafate Brito, bem como a Exma. Promotora de Justiça Dra. Ingrid Rodrigues de Ataíde,
pelo excelente trabalho realizado juntamente com sua equipe nas Eleições Municipais
2016. Com a palavra vereador José Eduardo Costa Gomes de Oliveira agradeceu pelos
87 votos que obteve na Eleição Municipal realizada em 02/10/2016, mas que infelizmente
não foram suficientes para sua reeleição. Com a palavra Vereadora Lúcia Helena Nader
Gonçalves agradeceu pelos votos que obteve na Eleição Municipal realizada em
02/10/2016, que garantiram sua reeleição e parabenizou os demais vereadores eleitos,
bem como o Prefeito e Vice Prefeito eleitos. 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 outubro de 2016, 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,
06 de outubro de 2016.

Presidente: _______________________________________________
Vereador Luiz Maurício Coutinho

1º Secretário: __________________________________________
Vereador Luiz Cosme Martins de Souza
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Vereador Álvaro Luiz Nogueira Ramos
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