Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 002, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre a concessão de “TÍTULO DE
CIDADÃ BANANALENSE” a Ilustríssima Senhora
Alexsandra Tavares Rodrigues Nader.
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal aprovou
e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º. Fica concedido a Ilustríssima Senhora ALEXSANDRA TAVARES
RODRIGUES NADER, o “Título de Cidadã Bananalense”.
Parágrafo Único - O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue
a agraciada em Sessão Solene, especialmente convocada para esse fim.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Plenário Ernani Graça, 21 de outubro de 2021.

EDNALDO VALIM CABRAL
Vereador
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 002, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021

JUSTIFICATIVA

Com cordiais cumprimentos, submeto à apreciação desta Nobre Comuna, o presente
Projeto de Decreto Legislativo nº 002, de 21 de outubro, que dispõe sobre a concessão de
Título De Cidadã Bananalense a Ilustríssima Senhora ALEXSANDRA TAVARES RODRIGUES
NADER.
ALEXSANDRA TAVARES RODRIGUES NADER, filha de Isaias Rodrigues e Cléria
Tavares Rodrigues, nasceu em Volta Redonda-RJ no dia 28 de agosto de 1973.
Dos seus primeiros anos de vida aos seus quatorze anos de idade, intercalou seus
estudos nas cidades de Barra Mansa-RJ, Volta Redonda-RJ e Piraúba-MG, sendo criada
juntamente com seu único irmão Alex Tavares Rodrigues pelos tios maternos Cleuza Tavares
e Sebastião Tavares em Minas Gerais nos momentos em que sua mãe se ausentava por força
dos turnos de trabalho como enfermeira no Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
o que acarretava a rotatividade nas escolas.
Aos 14 anos de idade, ingressou no CANP (Colégio Agrícola Nilo Peçanha) na cidade
de Pinheiral-RJ, onde fez amizades e dividiu moradia com diversos bananalenses. Assim,
passou a frequentar a cidade de Bananal no ano de 1991.
Em 1993, já trabalhando em um laticínio em Vitoria-ES, foi comunicada pelas amigas
bananalenses que haveria uma vaga de técnico em agropecuária na Casa da Agricultura do
Estado de São Paulo, na Unidade de Bananal. Nesse mesmo ano, chega a Bananal almejando
essa vaga. Na expectativa do processo seletivo, antecipou sua vinda em três meses, período
em que estagiou na própria Casa da Agricultura com o veterinário Jonas e o agrônomo Luís
Augusto, conquistando grandes amizades. No curso do estágio participou de várias campanhas
de vacinação de raiva no município e mediações. Não conseguindo a mencionada vaga,
retornou para Vitoria, casa de seus pais.
Ao retornar meses depois, casou-se com o pai de sua primeira filha Luana Tavares
Gesualdi Chaves, vindo a residir numa chácara e ali fabricando goiabadas e criando abelhas,
cujas vendas dos produtos eram realizadas, numa barraca, na Estrada SP-68. Em dezembro
de 1994, fundaram a Agrobelo, loja agropecuária que prospera até os dias de hoje. Em 2003,
ingressou na faculdade de biologia, não conseguindo dar continuidade ao curso.
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Divorciou-se em 2007, vindo a fundar outra loja agropecuária com sua amiga
bananalense, uma daquelas que havia comunicado sobre a vaga na Casa da Agricultura em
Bananal. Na época, sendo insuficiente os ganhos, buscou complementar seu orçamento
ministrando aulas de biologia em Arapei-SP, pois havia conseguido a formação acadêmica em
2009.
Em 2010, ainda na busca em melhorar seu orçamento familiar, pois sua única filha,
agora com mais idade, demandava maiores cuidados, conseguiu uma vaga de Técnico de Meio
Ambiente em uma obra da Petrobras na cidade de Arapei-SP.
Em 2011, casou-se com o bananalense Samir Morais Nader, com quem teve mais duas
filhas Helena Tavares Nader e Maria Fernanda Tavares Nader. Neste mesmo ano, começou a
trabalhar no escritório de engenharia LO CARRARO na vaga de Bióloga, pois a obra da
Petrobras já havia concluído seu projeto. Concluiu também em Volta Redonda o curso de pósgraduação em Gestão Ambiental.
Em 2012, ainda trabalhando no escritório de engenharia, no período noturno lecionava
em um curso da ETEC (Centros de Educação Tecnológicas do Estado) na disciplina de gestão
ambiental.
Em 2014, fundou juntamente com seu cônjuge Samir Morais Nader e seu sócio André
Camargo, a empresa Posto Serra da Bocaina, posto de gasolina de bandeira Ipiranga. Em
2017, com a venda da parte do sócio, permanece até os dias de hoje, juntamente com seu
cônjuge, na administração do estabelecimento comercial.
Desta forma, em reconhecimento aos serviços prestados à população bananalense,
conto com o apoio dos Nobres Pares para que o Projeto de Decreto em epígrafe seja analisado
e aprovado, por unanimidade, por esta Casa de Leis.
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