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3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 08/2011
ATA DA 8• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2011
Aos dezenove dias do m…s de maio de dois mil e onze (19/05/2011), ƒs vinte horas, na
Sala Nobre da C„mara Municipal de Bananal, sita ƒ Rua Manoel de Aguiar, n€ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou a Oitava Sess†o Ordin‡ria desta
Terceira Sess†o Legislativa, sob a Presid…ncia do Vereador Antonio Carlos Ramos da
Silva (God†). Presentes os Vereadores (as): Eliane Nogueira do Prado, ‡rika Tereza
Coitinho Affonso, Lˆcia Helena Nader Gon‰alves (2€ SecretŠrio), Vilmar da Silva (1€
SecretŠrio) e Alvaro Luiz Nogueira Ramos, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz (Cazuza),
Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Robson do Amaral Rodrigues. A ATA da sess‚o
anterior foi aprovada por unanimidade. Ap‹s a chamada, havendo nˆmero regimental, o
Senhor Presidente, em nome de Deus declarou aberta ƒ sess‚o. Na seqŒ…ncia procedeuse a leitura das mat•rias destinadas ao EXPEDIENTE, do qual constaram: I - Recebido do
Senhor Prefeito Municipal; PROJETO DE LEI Nƒ 014 DE 27 DE ABRIL DE 2011 –
“Estabelece as diretrizes a serem observadas na elabora‰‚o da Lei Or‰amentŠria do
Munic•pio para o exerc•cio de 2012 e dŠ outras provid…ncias”. (AUTORIA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2010 – “Institui no Munic•pio de Bananal a Contribui‰‚o para Custeio dos
Servi‰os de Ilumina‰‚o Pˆblica prevista no artigo 149-A da Constitui‰‚o Federal”.
(AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nƒ 004 DE 03 DE MAIO DE 2011 – “Transforma o Cargo de Consultor Jur•dico para
Cargo Comissionado”. (AUTORIA DA MESA DIRETORA DA C‘MARA). II - Apresentados
pelos (as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADOR CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA CRUZ (CAZUZA): Requerimento n€ 095/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, informa‰’es a respeito da constru‰‚o de um “muro de arrimo” no Conjunto
Habitacional Pref. Washington L. C. Bruno, nas Formigas; Mo‰‚o n.€ 054/11= de aplausos
e agradecimentos, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual Sidney Beraldo, pela libera‰‚o de
recursos para aquisi‰‚o da “Academia da 3.“ Idade”; VEREADORA ‰RIKA TEREZA C.
AFFONSO: Requerimento n.€ 096/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
informa‰’es a respeito da vac„ncia do cargo “t•cnico em educa‰‚o I (Apoio Esp. Acomp.
Alunos)” na Escola Municipal de Rancho Grande; Requerimento n.€ 097/11= reitera do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pret•rita (Req. 077/11)que, requer informa‰’es a
respeito dos ve•culos terceirizados pela PMB; Requerimento n.€ 098/11= reitera do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pret•rita (Req. 075/11) que, requer informa‰’es quanto
aos gastos com combust•vel de janeiro de 2011 at• a presente data; Requerimento n.€
099/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, rela‰‚o de funcionŠrios pˆblicos
municipais “professores”, que n‚o est‚o em sala de aula, ou seja, designados para outros
departamentos e os que foram definitivamente exonerados; Requerimento n.€ 100/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰’es quanto a firma de seguran‰a
contratada recentemente, e ainda c‹pia do processo de licita‰‚o para a contrata‰‚o da
mesma; Mo‰‚o n.€ 055/11= de aplausos, A Equipe de Enfermagem da UMS, pelo seu dia
comemorado em 12/maio; Mo‰‚o n.€ 056/11= de aplausos e congratula‰’es, ao Exmo.
Sr. Deputado Rodrigo Garcia, por assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social do Est.
de SP; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Mo‰‚o n.€ 057/11= de aplausos, ao Exmo.
Sr. Deputado Federal Ricardo Berzoini, por sua atua‰‚o cont•nua no Congresso Nacional
em defesa dos interesses de Bananal e de todos trabalhadores; Indica‰‚o n.€ 101/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, coleta de lixo na localidade da Fazenda
Mangueira, Distrito de Rancho Grande;
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Indica‰‚o n.€ 102/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reparo urgente nos
ve•culos que fazem o transporte escolar da rede pˆblica de ensino; VEREADORA LÚCIA
HELENA NADER GONÇALVES: Mo‰‚o n.€ 058/11= de aplausos, a Professora Masseri
Valente de Andrade, pelo ‹timo trabalho realizados com os alunos da EMEF “Prof. Jos• L
F Guimar‚es”; Indica‰‚o n.€ 103/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de
conserva‰‚o e tapa-buracos nas localidades: ruas Pelegrino Sciotta e Carlos Francisco
Corr…a e ainda no local denominado “Recanto Feliz”; VEREADOR ALVARO LUIZ
NOGUEIRA RAMOS: Indica‰‚o n.€ 100/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
realiza‰‚o de servi‰os de pavimenta‰‚o na rua Antonio Nunes da Silva, em Rancho
Grande; VEREADORA ELIANE NOGUEIRA DO PRADO (BICUDA): Indica‰‚o n.€
104/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, aquisi‰‚o de estufa e materiais de
limpeza para a UMS; Indica‰‚o n.€ 105/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
disponibiliza‰‚o de profissional de laborat‹rio nos finais de semana e feriados na UMS;
Indica‰‚o n.€ 106/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de servi‰os de
limpeza e constru‰‚o de “boca de lobo” nas proximidades do c‹rrego pr‹ximo a escola
“S‚o Laurindo”; Indica‰‚o n.€ 107/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o
de estudos visando a conscientiza‰‚o da popula‰‚o e a proibi‰‚o dos com•rcios, quanto
a utiliza‰‚o das “sacolas plŠsticas”; VEREADORA HERCÍLIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Indica‰‚o n.€ 108/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recupera‰‚o
do cal‰amento de trecho da Travessa Dom Epaminondas; Indica‰‚o n.€ 109/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, conclus‚o das obras de cal‰amento da rua Carlos
Francisco Corr…a, no EducandŠrio; Indica‰‚o n.€ 110/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, recupera‰‚o do cal‰amento das ruas do bairro da Cer„mica, em especial a Av.
C•sar Augusto Gon‰alves, cujo capeamento asfŠltico encontra-se bastante danificado;
Indica‰‚o n.€ 111/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reforma e pintura dos
pontos de †nibus cobertos existentes nos bairros da cidade, em especial na Vila Bom
Jardim; Indica‰‚o n.€ 112/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recupera‰‚o do
cal‰amento da Av. Pelegrino Sciotta, no EducandŠrio; Indica‰‚o n.€ 113/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recupera‰‚o das tampas de bueiros localizados no Morro do
Bruno, que representam perigo para os pedestres. Quando da discuss‚o dos
requerimentos apresentados e sujeitos a delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e
fizeram uso da palavra: A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de
seus requerimentos e destacou o problema das respostas evasivas apresentadas pelo
Chefe do Poder Executivo. O vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz refor‰ou o teor de
seu requerimento quanto a solicita‰‚o de informa‰’es sobre ƒ verba de R$ 35.000,00,
liberada para constru‰‚o de muro de arrimo no bairro das Formigas. Quando da vota‰‚o
dos requerimentos apresentados, foram estes aprovados por unanimidade. N‚o havendo
quem mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para a discuss‚o das mo‰’es apresentadas e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase.
Quando da discuss‚o das mo‰’es apresentados e sujeitas a delibera‰‚o nesta fase da
sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: O vereador Vilmar da Silva aproveitou a
oportunidade para fazer alguns comentŠrios a respeito da perda de verbas pelo Poder
executivo, verbas estas conquistadas atrav•s do trabalho dos vereadores perante os
deputados estaduais e federais. Comentou que a perda das verbas representa verdadeiro
descaso com o interesse pˆblico e que o vereador estŠ fazendo seu trabalho. A vereadora
Lˆcia Helena Nader Gon‰alves refor‰ou o objetivo de sua mo‰‚o, uma vez que o criativo
trabalho realizado pela Professora vem sendo muito elogiado pelos pr‹prios alunos. A
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso aproveitou sua orat‹ria para fazer a leitura de
extenso poema contido em sua mo‰‚o de Aplausos a Equipe de enfermagem e destacou
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que o Deputado Federal Rodrigo Garcia assumiu a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e contemplarŠ o Munic•pio de Bananal com muitos projetos. O
vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz reiterou seus agradecimentos ao Deputado
ESTADUAL SIDNEY BERALDO, pela libera‰‚o de recursos para aquisi‰‚o da “Academia
ao ar livre da 3“ Idade”. O vereador Robson do Amaral Rodrigues declarou em sua
orat‹ria que vai solicitar informa‰’es sobre o Projeto da Elektro, no que diz respeito ao
cumprimento das metas prometidas. Fez extenso agradecimentos a mo‰‚o de aplausos
que recebeu dos vereadores Vilmar, ‡rika e Lˆcia, aprovada na sess‚o anterior. Quando
da vota‰‚o das Mo‰’es apresentadas, foram estas aprovadas por unanimidade. Em
seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). A vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves iniciou sua orat‹ria elogiando a atitude do Poder executivo de
convidar todos os vereadores para a inaugura‰‚o da reforma da Pra‰a Dona Domiciana.
Disse n‚o ter apresentado requerimentos pelo fato que suas denˆncias jŠ foram enviadas
ao Minist•rio Pˆblico. Ato cont•nuo adentrou aos assuntos tratados em suas indica‰’es,
destacando a necessidade urgente opera‰‚o tapa-buraco e que n‚o resta outra solu‰‚o
ao povo, sen‚o bater panelas, especialmente os moradores do bairro EducandŠrio. Em
rela‰‚o ƒs reclama‰’es da Educa‰‚o defende que as denˆncias devem ser feitas em
Bras•lia. Ato cont•nuo prestou elogios ao Deputado Rodrigo Garcia que assumirŠ uma
importante Pasta do Governo Estadual e poderŠ, e muito, colaborar, com projetos, para a
redu‰‚o das desigualdades sociais de nosso Munic•pio. Por fim, enfatizou que o Fundo
Social estŠ abandonado e faltam informa‰’es e que continua na luta pela melhora do
atendimento de saˆde em nosso munic•pio. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos de
Andrade adentrou a m•rito de suas indica‰’es, destacando os seguintes assuntos:
coloca‰‚o de tampas em bueiros, melhora do cal‰amento das ruas na Vila Bom jardim,
EducandŠrio e Cer„mica e reforma de pontos de †nibus. A Vereadora ‡rika Tereza
Coitinho Affonso comentou que o poder Executivo errou ao optar pelo cal‰amento da Rua
Geraldo Fernandes na Vila Bom jardim e n‚o pe‰a recomposi‰‚o da pavimenta‰‚o da
Avenida Pelegrino Sciotta, com a utiliza‰‚o de recursos provenientes da emenda
parlamentar do Deputado H•lio. Ato cont•nuo comentou que participou de algumas
reuni’es do Conselho Municipal da Saˆde e percebeu uma concreta atua‰‚o dos
conselheiros. Comentou que denunciou a quest‚o do raio X da Unidade Mista, junto ao
Minist•rio da Saˆde e em “toque de caixa” o aparelho voltou a funcionar, enfatizando que
a denuncia‰‚o funciona. Por fim, enfatizou que a Vila Bom jardim estŠ abandonada. O
vereador Vilmar da Silva, preliminarmente, externou apoio a indigna‰‚o de seus pares
quanto aos assuntos jŠ comentados. Destacou que o vereador n‚o tem o poder de intimar
o executivo para executar suas indica‰’es. Comentou que jŠ pede a realiza‰‚o de
reparos em ve•culos desde o in•cio do mandato, defendendo a qualidade do transporte
escolar, mas at• o momento esses reparos n‚o forma realizados e vai requerer
informa‰’es sobre a qualifica‰‚o dos motoristas para condu‰‚o de ve•culos escolares.
Ato cont•nuo comentou que um caminh‚o da Prefeitura necessita de reparos, que custam
aproximadamente R$ 2.000,00 e que o executivo aluga ve•culos pelo valor mensal de R$
8.000,00. Acrescentou que nessas loca‰’es existe a possibilidade de prŠticas il•citas.
Voltou a comentar a respeito da emenda de R$ 140.000,00, que afirma ter sido perdida
por absoluta incapacidade do poder executivo Municipal. A administra‰‚o Pˆblica, quando
da busca de recursos, deve deixar de lado as quest’es partidŠrias e privilegiar o interesse
pˆblico. A vereadora Eliane Nogueira do Prado refor‰ou o teor das suas indica‰’es e
elogiou a contrata‰‚o de seguran‰as para atuar nos col•gios. O vereador Robson do
Amaral Rodrigues disse ter participado de reuni‚o com o Prefeito Municipal e este lhe
explicou que o Governo do Estado de S‚o Paulo adotou nova formata‰‚o em rela‰‚o ao
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atendimento aos Prefeitos, vigorando nesse momento a estrat•gia de atendimento pelos
deputados da base do Governo, n‚o existindo mais aquelas reuni’es na casa Civil, como
era feito antigamente. Com isso o Prefeito justificou a aus…ncia de convites aos
vereadores para viagens a Capital. Disse ter orientado o Prefeito sobre a necessidade de
uni‚o com os vereadores e que esteve no bairro EducandŠrio onde foi prometido a
comunidade local, pelo senhor Prefeito, a realiza‰‚o de obra de reforma e manuten‰‚o do
cal‰amento da Avenida Pelegrino Sciotta. O vereador ”lvaro Luiz Nogueira refor‰ou o teor
de seus requerimentos e prestou elogios a Administra‰‚o Municipal pela conquista de
uma Ponte metŠlica para o bairro Laranjeiras e pela academia da 3“ idade instalada na
Pra‰a Dona Domiciana. N‚o havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra,
determinou o Senhor. Presidente que se passasse para a ORDEM DO DIA. Por consenso
dos Srs (as) Vereadores (as) foi dispensada a chamada regimental. Em seguida foi feita a
leitura da PAUTA para a ORDEM DO DIA, da qual constou: PROJETO DE LEI Nƒ 014 DE
27 DE ABRIL DE 2011 – “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elabora‰‚o da
Lei Or‰amentŠria do Munic•pio para o exerc•cio de 2012 e dŠ outras provid…ncias”.
(AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO); PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nƒ 004 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2010 – “Institui no Munic•pio de Bananal a
Contribui‰‚o para Custeio dos Servi‰os de Ilumina‰‚o Pˆblica prevista no artigo 149-A da
Constitui‰‚o Federal”. (AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO); PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 03 DE MAIO DE 2011 – “Transforma o Cargo de
Consultor Jur•dico para Cargo Comissionado”. (AUTORIA DA MESA DIRETORA DA
C‘MARA). Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI Nƒ 014 DE 27 DE ABRIL DE
2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves, dizendo
que requeria ao PlenŠrio vista do projeto nos termos regimentais. Posto em vota‰‚o
nominal foi o pedido de vista aprovado por unanimidade, sendo o Projeto retirado da
pauta por ordem do senhor Presidente. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2009, solicitou e fez uso da
palavra o vereador Vilmar da Silva que defendeu a reprova‰‚o do projeto por quest’es
•ticas e morais, ou seja, quest’es de justi‰a tributŠria, uma vez que a atual administra‰‚o
sangra os cofres pˆblicos e depois quer compensar com a busca de recursos no bolso do
contribuinte. A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves defendeu a injusti‰a deste
projeto e ocorr…ncia de bitributa‰‚o. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso tamb•m
defendeu a bitributa‰‚o, devido ƒ inclus‚o da antiga taxa de ilumina‰‚o no valor do IPTU
ƒ •poca da administra‰‚o do Doutor Wilton. O vereador Robson do Amaral Rodrigues
afirmou que faltou ao projeto maiores explica‰’es e esclarecimentos por parte do
Executivo e da Elektro. Lembrou sobre a exist…ncia de d•vidas com a Elektro desde o ano
de 1988 e que os recursos arrecadados com esta lei seriam utilizados para custeio desta
d•vida e para a expans‚o das redes de ilumina‰‚o pˆblica. Por fim, observou que para um
futuro bem pr‹ximo, o projeto poderŠ ser aprovado, desde que a Elektro assuma,
oficialmente, alguns compromissos com o Munic•pio. Posto em vota‰‚o nominal foi o
projeto rejeitado por unanimidade. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nƒ 004 DE 03 DE MAIO DE 2011 - solicitaram e fizeram uso da
palavra os vereadores Lucia Helena Nader Gon‰alves, Vilmar da Silva, ‡rika Tereza
Coitinho Affonso que defenderam a constitucionalidade do presente projeto e a
preval…ncia do crit•rio “confian‰a” para preenchimento do cargo de Consultor Jur•dico da
C„mara. O vereador Robson do Amaral Rodrigues tamb•m defendeu a legalidade e
constitucionalidade do projeto. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade, atrav•s
de longo texto, lido pelo Diretor de Secretaria, defendeu que o preenchimento do cargo
deverŠ ser realizado por concurso pˆblico e que deverŠ ser mantido como cargo efetivo
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da administra‰‚o. Posto em vota‰‚o nominal foi o projeto aprovado por maioria de votos.
Assim, determinou o Senhor Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES
PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O
vereador Robson do Amaral Rodrigues comentou que o Prefeito lhe falou que as estradas
rurais ser‚o reformadas e que est‚o chegando vŠrios ve•culos para a frota municipal.
Procurou enfatizar que nas gest’es anteriores tamb•m existiam problemas na Educa‰‚o
e Saˆde e que os problemas de hoje est‚o sendo majorados. Comentou que os recursos
pr‹prios est‚o sendo empregados em prol do interesse pˆblico. Defendeu ainda, que
vŠrias verbas n‚o forma aplicadas porque o Munic•pio estava inscrito no CADIN, mas a
situa‰‚o jŠ foi regularizada. Voltou a falar que o cal‰amento da Avenida Pelegrino Sciotta
e da Avenida ”lvaro Moreira Ramos ser‚o restaurados. Para encerrar, defendeu que os
vereadores devem trabalhar em conjunto com o Executivo. O vereador Vilmar da Silva
iniciou sua orat‹ria dizendo que o CADIN • o cadastro do mau administrador. Voltou a
comentar sobre a perda da verba de R$ 140.000,00, que acredita ter ocorrido por
quest’es pol•ticas, afirmando que trata – se de incompet…ncia do Poder Executivo. Por
fim, comentou, novamente, sobre a aus…ncia de manuten‰‚o da frota de ve•culos e da
bitributa‰‚o adotada na Lei da CIP, ora rejeitada por este PlenŠrio. A vereadora Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves, preliminarmente, em repˆdio ao afirmado pelo vereador
Robson, questionou onde est‚o os recursos pr‹prios, uma vez que um simples chuveiro
para a Unidade, at• momento n‚o adquirido. Em segundo plano, comentou sobre a
reuni‚o do FUNDEB que tinha solicitado e foi surpreendida por um pedido de
redesigna‰‚o, feito pelo Presidente do Fundo, para que a reuni‚o ocorresse no dia 30 de
junho. Entende que o prazo pedido • um absurdo, haja vista n‚o existir dificuldades para
contatar os membros que comp’em a comiss‚o. Manifestou sua total indigna‰‚o. Por fim,
externou sentimentos de pesar pelo falecimento do pai da Ros„ngela “esposa do Jo‚o
Carneiro”. A vereadora Eliane Nogueira do Prado utilizou o seu tempo de explica‰’es
pessoais para solicitar respeito mˆtuo dos vereadores, durante suas manifesta‰’es e,
consequentemente, respeito ao decoro definido na Lei Org„nica Municipal e Regimento
interno desta Casa. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso iniciou suas explica‰’es
pessoais afirmando que nunca viu um povo t‚o desacreditado com a Administra‰‚o
Municipal. Comentou e reconheceu que a “dose certa” realmente estŠ em atraso com a
entrega de medicamentos para o Munic•pio mas a Prefeitura tem que dar um jeito e
comprar os medicamentos para a popula‰‚o e que muitos medicamentos est‚o sendo
fornecidos pela Prefeitura de Arape•. Em outro plano, criticou a aus…ncia de corre‰‚o do
valor do cart‚o alimenta‰‚o dos funcionŠrios da Prefeitura e que • extremamente contra a
contrata‰‚o de seguran‰as para as escolas, defendendo a chamada por interm•dio de
concurso pˆblico. Em um terceiro norte disse que o Governo Estado de S‚o Paulo tem
enviado vŠrias verbas para a Administra‰‚o Municipal, que n‚o est‚o sendo aplicadas. O
povo estŠ insatisfeito com o transporte de pacientes da saˆde. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente, determinou ao Diretor de Secretaria a leitura dos projetos que
ser‚o apreciados na pr‹xima sess‚o, encerrou a sess‚o e convocou os Senhores (as)
Vereadores (as) para a pr‹xima sess‚o ordinŠria dia 02 (dois) de junho de 2011, quinta
feira, em horŠrio regimental. E, para constar, eu, Vereador Vilmar da Silva, 1€ SecretŠrio,
mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, serŠ assinada pela Mesa Diretora. Bananal,
19 de maio de 2011.
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Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)
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