Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO BANANALENSE
REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2011
Ao Vigƒsimo dia do m„s de agosto de dois mil e onze (20/08/2011), …s dez
horas (10:00 h) no Sal‚o Nobre da C†mara Municipal de Bananal, nesta cidade de
Bananal, Estado de S‚o Paulo, realizou-se a Sessão Solene de entrega de Título de
Cidadão Bananalense ao Senhor José Fernandes da Fonseca , sob a Presid„ncia do
Vereador Ant‡nio Carlos Ramos da Silva. Compuseram a Mesa o Senhor Wagner
Fernandes Fonseca e a Senhora Ivonete Fernandes Fonseca. O diretor da Casa
registrou a presenˆa dos seguintes Vereadores: Vereadora ‰rika Tereza Coitinho Affonso,
Vereador Robson do Amaral Rodrigues, Vereadora LŠcia Helena Nader Gonˆalves e
Vereador Vilmar da Silva. Aberto os trabalhos, foi feito o anŠncio do nome do
homenageado do dia. Ato continuo, foi dada a palavra a Senhora Ivonete Fernandes
Fonseca que proferiu os seguintes dizeres: Agradeˆo a todos os vereadores pela
homenagem feita ao meu Pai, citando o nome de cada um deles, e tambƒm estendendo
aos vereadores que por motivo de compromissos n‚o puderam estar presentes. Posterior
a isso disso que sempre ouvia de seu pai o ditado que diz “N‚o tenha dinheiro, mas tenha
crƒdito”. Enfatizou todos os ensinamentos que obteve do homenageado e disse que o
Livro escrito por seu irm‚o teve a finalidade de honrar o seu pai. Dando continuidade foi
pedida e dada a palavra ao Senhor Wagner Fernandes Fonseca que fez uma breve leitura
da p•gina 11 do livro, em que o cunhado de Josƒ Tito, Senhor Messias Manoel da Silva
relata: “Josƒ Tito foi muitas coisas como homem do campo. Foi grande conhecedor das
terras fƒrteis. Sabia que o plantar e como plantar para obter uma boa e farta colheita para
sustentar a famŽlia” Wagner continuou tecendo coment•rios sobre o homenageado
dizendo que o mesmo pode ser considerado um Bandeirante por ter desbravado esse
sert‚o. Finalizou sua fala agradecendo a todos pela realizaˆ‚o do sonho de escrever um
livro sobre o Pai, e agradeceu de uma forma especial o Senhor Mauro que trabalhou por
cerca de 3 meses no projeto, adentrando muitas vezes pela madrugada. A palavra foi
dada ao autor do Projeto de Decreto Legislativo Verador Ant‡nio Carlos Ramos da Silva,
sendo dito pelo mesmo que o homenageado deveria estar feliz, uma vez que os seus
filhos honraram seu nome. Dada a palavra a Vereadora LŠcia Helena Nader Gonˆalves,
foi dito pela Edil que estava representando seu pai, Josƒ Milton, que devido a problemas
de saŠde n‚o pode estar presente, mas que sempre foi muito amigo do homenageado.
Disse que o car•ter de um homem n‚o se compra, e isso o homenageado passou para
todos os filhos. Agradeceu pela amizade e fez a leitura de um trecho da p•gina 77 do livro
escrito em que o homenageado conta uma passagem de seu pai. O trecho diz o
seguinte:” Faz mais de 50 anos que eu conheˆo ele. Ele era estancieiro l• no sert‚o.
Dava guia pros cargu„ro, que tirava carv‚o. Era um povo s•, todo mundo ali trabaiava.
Toda mundo que eu conheci. Zƒ Mirto, o Geraldo Siquera, home serio, j• picamo muita
lenha junto. Num conheˆo ƒ de hoje n‚o. Pai do Zƒ Mirto acho que era mineiro. Prantava
roˆa para encardi. Zƒ Mirto caso com a Dona Lurdinha, fia so S‡ Osraia. Moˆa ,muito
direita ela. Eles me considera, Cara!”.
O vereador Vilmar da Silva ratificou as palavras proferidas pelos demais vereadores,
parabenizando o homenageado pela bela hist•ria de vida. Ainda franqueada a palavra,
fez uso da mesma o vereador Robson do Amaral Rodrigues que lembrou … ƒpoca que
trabalhava fazendo mediˆ‚o do rel•gio de luz pelas casas do municŽpio, relatando a
alegria que o homenageado o recebia, fazendo quest‚o que entrasse em sua casa para
tomar um cafƒ. Por fim parabenizou o Senhor Josƒ Fernandes Fonseca pela criaˆ‚o e
educaˆ‚o dada aos filhos. Encerrando a orat•ria dos vereadores fez o uso da palavra a
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Edil ‰rika Tereza Coitinho Affonso, que ressaltou que a simplicidade ƒ tudo, lembrando …
ƒpoca que morou pr•xima ao homenageado. Finalizou dizendo que ƒ muito bom ter
pessoa como o Senhor Josƒ Tita, reconhecendo e parabenizando pela educaˆ‚o dada
aos filhos. Posterior foi feita … entrega do TŽtulo ao Senhor J•se Fernandes Fonseca.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sess‚o e, para constar, eu
Tadeu dos Santos Nogueira, Diretor de Secretaria lavrei a presente ATA que, ap•s lida,
ser• assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 20 de agosto de 2011.

Presidente: ________________________________________
(Em exercŽcio) Vereador Ant‡nio Carlos Ramos da Silva

1.€ Secret•rio: ______________________________
Vereador Vilmar da Silva

2.€ Secret•rio: ____________________________________
Vereadora LŠcia Helena Nader Gonˆalves
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