Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE S€O PAULO

1ƒ SESS„O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2013/2016
ATA N€ 04/2013
ATA DA 4• SESS€O ORDIN‚RIA REALIZADA EM 21 DE MARƒO DE 2013. Aos vinte
e um dias do m„s de mar…o de dois mil e treze (21/03/2013), †s vinte horas, na Sala
Nobre da C‡mara Municipal de Bananal, sita † Rua Manoel de Aguiar, nˆ 51, nesta
cidade de Bananal, Estado de S‰o Paulo, realizou a Quarta Sess‰o OrdinŠria desta
Primeira Sess‰o Legislativa, sob a Presid„ncia do Vereador Jos‹ Eduardo Costa
Gomes de Oliveira. Presentes os Vereadores (as): Maria Aparecida Souza da Costa
(2• Secretaria); Luiz Mauricio Coutinho (Vice – Presidente); •rika Tereza Coitinho
Affonso (1• Secretaria); Osvaldo Ferreira; Robson do Amaral Rodrigues; Luiz
Cosme Martins de Souza, ‚lvaro Luis Nogueira Ramos e LŽcia Helena Nader
Gon…alves. A ATA da sess‰o anterior foi aprovada sem restri…•es. Ap•s a chamada,
havendo nŽmero regimental, o Senhor Presidente, em nome de Deus declarou
aberta † sess‰o. Na seq‘„ncia procedeu-se a leitura das mat‹rias destinadas ao
EXPEDIENTE, do qual constaram: PROJETO DE RESOLUƒ€O N.ˆ 01/2013, de autoria
da Mesa Diretora da C…mara, que “Disp‡e sobre a criaˆ‚o da Comiss‚o Tempor‰ria de
Assuntos Relevantes para proceder a revis‚o do Regimento Interno da C…mara de
Vereadores e d‰ outras providŠncias”. VEREADOR OSVALDO FERREIRA:
Requerimento n.€ 046/2013= solicita do INSS em TaubatŒ, possibilidade de mais
segurados do INSS serem atendidos em Bananal durante o mŠs, para que possam se
submeter a per•cias mŒdicas, e se for o caso, marcar mais dias para a realizaˆ‚o destas
per•cias; Moˆ‚o n.€ 038/2013= de repŽdio, ao Projeto de Emenda Constitucional n.€
038/11, de autoria do Senador JosŒ Sarney, que altera a data de posse de Presidente,
Governadores e Prefeitos; Indicaˆ‚o n.€ 106/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, colocaˆ‚o de esc•ria na rua Benedito Novais, no bairro da Palha;
VEREADORA L’CIA HELENA NADER GONƒALVES: Requerimento n.€ 047/2013=
solicita do Presidente da C…mara Municipal da Est…ncia Tur•stica de Bananal, a
possibilidade de devoluˆ‚o de duodŒcimo para a Prefeitura Municipal de Bananal;
Indicaˆ‚o n.€ 098/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviˆos de reforma
urgente na passarela que liga a av. Jo‚o de Godoy Macedo a rua Antonio A. Rodrigues
Leite na Cer…mica; VEREADORA •RIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€
048/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, informaˆ‡es quanto ao in•cio da obra
na rua Odorico Rodrigues, no Laranjeiras; Moˆ‚o n.€ 048/2013= de agradecimento, a
Exma. Sra. Linamara Rizzo Batistela, DD. Secret‰ria dos Direitos da Pessoa com
DeficiŠncia do Estado de S‚o Paulo, pela doaˆ‚o de Equipamento de Musculaˆ‚o
adaptado para deficientes f•sicos; Moˆ‚o n.€ 049/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr.
Rodrigo Garcia, DD. Secret‰rio de Desenvolvimento Social do Estado de S‚o Paulo, por
todas as aˆ‡es que vem desenvolvendo junto a esta Secretaria; Moˆ‚o n.€ 050/2013= de
agradecimento, ao Exmo. Sr. Luiz Carlos Quadrelli, DD. Secret‰rio de Desenvolvimento
Econ•mico, CiŠncia e Tecnologia do Estado de S‚o Paulo, pela liberaˆ‚o de Cursos
atravŒs do “Programa Viar‰pida Emprego” para o munic•pio de Bananal; Moˆ‚o n.€
051/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald, DD.
Secret‰rio de Educaˆ‚o do Estado de S‚o Paulo, pela doaˆ‚o de um •nibus para
Bananal; Moˆ‚o n.€ 052/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Giovanni Guido Cerri,
DD. Secret‰rio de SaŽde do Estado de S‚o Paulo, pela doaˆ‚o de uma Van para
Bananal; Moˆ‚o n.€ 053/2013= de agradecimento, ao Exmo. Sr. Bruno Covas, DD.
Secret‰rio de Meio Ambiente do Estado de S‚o Paulo, pela doaˆ‚o de um caminh‚o para
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Bananal; Moˆ‚o n.€ 054/2013= de pesar, pelo falecimento do Jovem Wanderson Izoldi
Quindeler; VEREADOR ÁLVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS: Moˆ‚o n.€ 039/2013= de
aplausos, ao Ilmo. Sr. JosŒ Egnaldo Mendes Leal, pelo passeio proporcionado aos idosos
do Lar S‚o Vicente de Paula, no dia 15/03/2013 atŒ seu s•tio localizado na SP-247;
Moˆ‚o n.€ 040/2013= de pesar, pelo falecimento do Jovem Wanderson Izoldi Quindeler;
Moˆ‚o n.€ 041/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Gerailton JosŒ da Silva; Moˆ‚o n.€
042/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Rodrigues; Indicaˆ‚o n.€
099/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviˆos de capina e limpeza na rua
Pedro Humberto Bruno e ainda nivelamento de paralelos localizados na subida principal.
Indicaˆ‚o n.€ 100/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, reconstruˆ‚o de
passarela que faz a ligaˆ‚o entre o loteamento Pedro Nader e o Recanto Feliz; Indicaˆ‚o
n.€ 101/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaˆ‚o de lixeiras na Praˆa
Mons. Cid Franˆa Santos e ainda em todo restante do centro da cidade; Indicaˆ‚o n.€
102/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, colocaˆ‚o de manilhas na estrada do
Turvo, especificamente nas proximidades das propriedades do Sr. Divino Andrade e do
Sr. Milton Andrade; Indicaˆ‚o n.€ 103/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
serviˆos de nivelamento na estrada do Turvo especificamente na passagem que leva ‘
residŠncia do Sr. Divino Andrade; VEREADORA MARIA APARECIDA SOUZA DA
COSTA: Moˆ‚o n.€ 043/2013= de pesar, pelo falecimento do Jovem Wanderson Izoldi
Quindeler; Moˆ‚o n.€ 044/2013= de pesar, pelo falecimento do Sr. Gerailton JosŒ da
Silva; Moˆ‚o n.€ 045/2013= de pesar, pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida
Rodrigues; Moˆ‚o n.€ 046/2013= de pesar, pelo falecimento do bebŠ recŒm-nascido, filho
do casal Odilon e Tamires; Indicaˆ‚o n.€ 104/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, montagem de uma sala de exposiˆ‚o de objetos antigos no prŒdio do “Solar
Aguiar Valim”; Indicaˆ‚o n.€ 105/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal,
acrŒscimo do ALE (Adicional de Local de Exerc•cio), aos sal‰rios dos professores que
ministram aulas fora do centro da cidade; VEREADOR LUIZ COSME MARTINS DE
SOUZA: Moˆ‚o n.€ 047/2013= de pesar, pelo falecimento do Jovem Wanderson Izoldi
Quindeler; Indicaˆ‚o n.€ 093/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviˆos de
limpeza e estudos visando a pavimentaˆ‚o das ruas Domiciano Franciliano e Benedito de
Novais, no bairro TimborŠ; Indicaˆ‚o n.€ 094/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita
Municipal, instalaˆ‚o de lumin‰rias na rua Geraldo Fernandes (Est‰dio Municipal);
Indicaˆ‚o n.€ 095/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviˆos de limpeza e
corte de mato na ‰rea externa do Est‰dio Municipal; Indicaˆ‚o n.€ 096/2013= solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal, serviˆos de limpeza urgente na av. Jo‚o de Godoy
Macedo; Indicaˆ‚o n.€ 097/2013= solicita da Exma. Sra. Prefeita Municipal, instalaˆ‚o de
quebra-molas na Trav. Benedito Vitorino Costa; VEREADOR JOSÉ EDUARDO COSTA
GOMES DE OLIVEIRA requerimento n€ 049/2013 solicita do D.E.R instalaˆ‚o de quebra
molas na SP 64, na altura da Fazenda Resgate. Indicaˆ‚o n€ 107/2013 - solicita da
Exma. Sra. Prefeita Municipal serviˆos de reforma em passarelas sobre o Rio Bananal.
Indicaˆ‚o n€ 108/2013 – Solicita da empresa Elektro substituiˆ‚o de L…mpadas na Av.
CŒsar Augusto Gonˆalves - Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e
sujeitos a deliberaˆ‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra:
Vereador Osvaldo Ferreira teceu coment‰rios sobre o requerimento que fez ao INSS onde
solicita mais dias de per•cias no munic•pio de Bananal. Segundo o vereador s‚o atendidas
apenas 12 pessoas por mŠs na cidade. O nŽmero de contribuintes Œ grande e os
atendimentos est‚o se tornando insuficientes. O posto do INSS foi uma conquista nossa
no ano de 2004, a vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves se fazia presente h‰ Œpoca
nesta casa. A Ent‚o Prefeita naquela ocasi‚o era a atual prefeita Mirian Bruno e a mesma
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cedeu um espaˆo para funcionar o posto. Tenho certeza que o INSS ir‰ nos atender. Com
a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso Em seu requerimento pediu ‘ Prefeita
Municipal informaˆ‡es sobre a data de inicio da Obra na Rua Odorico Rodrigues. Disse
ter conversado com a Senhora Marisol e com o Senhor Romero e a emenda conseguida
por ela no valor de R$110.000,00(cento e dez mil reais) que deveria ser para calˆar o
condom•nio, ser‰ utilizada na Rua Odorico comeˆando pela descida do Zez‚o. Com a
palavra vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves solicitou do presidente da C…mara a
possibilidade de devoluˆ‚o de duodŒcimo para a Prefeitura. A saŽde encontra-se com
muitos problemas financeiros e essa ajuda seria de muito bom grado. Foi retirada uma
quantia de R$60.000,00(sessenta mil reais) e n‚o sabem para onde foi o dinheiro.
Finalizou dizendo que enquanto o valor n‚o for devolvido o munic•pio n‚o receber‰ verba.
Com a palavra JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira comentou o requerimento feito
para necessidade de colocaˆ‚o de Redutores de velocidade no trecho entre o KM 324 e
325, pr•ximo a fazenda do resgate, onde os •nibus de turismo fazem retornam para
voltar. Com a palavra vereadora Maria Aparecida Souza da Costa pediu a Prefeita
Municipal para que tome alguma atitude com relaˆ‚o aos quadros e demais antiguidades
que existem no Centro Cultural Carlos Cheminand. Pediu a construˆ‚o de uma sala de
exposiˆ‚o. Colocado em votaˆ‚o os requerimentos foram aprovados por unanimidade.
Em discuss‚o as Moˆ‡es apresentadas: Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira
Ramos Comentou a moˆ‚o de aplausos feito ao “Baiano” por ter propiciado um dia
maravilhoso para os idosos do Lar S‚o Vicente de Paula em seu rancho, oferecendo lhes
um almoˆo. Teceu ainda coment‰rios sobre a Moˆ‚o de Pesar do “Gege”, declarou seus
profundos sentimentos e pesar. vereador Luiz Cosme Martins de Souza tambŒm
comentou a Moˆ‚o de Pesar para o Jovem “Gege” e os seus sentimentos para a fam•lia
enlutada. Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso iniciou comentando a
Moˆ‚o de Pesar pelo falecimento da senhora Joana Blanca esposa do Deputado
Emanuel Fernandes ocorrido recentemente. Teceu coment‰rios tambŒm sobre o
falecimento do “Gege”. Passou a comentar moˆ‡es de agradecimentos: A primeira para O
Secretario de Direitos da pessoa com deficiŠncia Senhora Linamar pela liberaˆ‚o de
academia musculaˆ‚o adaptada para pessoas com deficiŠncia. Agradeceu ao Deputado
Federal, hoje Secretario de Desenvolvimento Social Rodrigo Garcia pela recepˆ‚o.
Fomos informados que Bananal ser‰ contemplado com o Projeto Cart‚o Žnico para
idosos acima de 80 anos. AlŒm disso, foi liberada a quantia de R$200.000,00(duzentos
mil reais) para reforma das pontes met‰licas. Nesse encontro a vereadora disse que a
Prefeita conseguiu 01 Van, 01 Onibus e 01 Caminh‚o. Agradeceu tambŒm ao Secretario
de Desenvolvimento Econ•mico, CiŠncia e Tecnologia Senhor Luis Carlos Quadreli pela
liberaˆ‚o de curso viarapido empregos. Agradeceu tambŒm ao Dr. Herman Secretario de
Educaˆ‚o do Estado pela liberaˆ‚o de 01 onibus ou micro•nibus. Ao secretario de SaŽde
Estadual agradeceu pela liberaˆ‚o de 01 Van para o Munic•pio. Por fim, agradeceu ao
Secretario de Meio Ambiente Bruno Covas pela liberaˆ‚o de 01 caminh‚o. Com a palavra
vereador Osvaldo Ferreira apresentou Moˆ‚o de RepŽdio para o Senador JosŒ Sarney
pela PEC 38/11 que tramita no Senado Federal objetivando mudar as datas da posse. O
Ideal Œ reduzir essa data para logo ap•s as eleiˆ‡es e n‚o postergar. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa comentou a moˆ‚o de pesar do jovem “Gege”
alŒm da moˆ‚o do Gerailton e da Maria Aparecida Rodrigues, a Dona Tit‚. Por fim
comentou uma situaˆ‚o triste de um casal que havia acabado de perder seu filho recŒmnascido. Com a palavra vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves teceu coment‰rios
sobre a Moˆ‚o de Congratulaˆ‡es que ir‰ fazer para a senhora InŠs, esposa do Neg‚o,
pelo cargo de Vice Diretora do JosŒ Luiz. Comentou com pesar tambŒm o falecimento do
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jovem “Gege”. Com a palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues parabenizou o
vereador Osvaldo pela Moˆ‚o de repŽdio. Parabenizou a vereadora ’rika pelas
conquistas para o munic•pio. Sobre o falecimento da esposa do Emanuel Fernandes disse
que nem sabia. Sobre o falecimento do bebŠ gostaria de saber da Dona Mariinha onde
ocorreu o •bito e se ela sabe o por quŠ? Com a palavra vereador Luis Mauricio Coutinho
disse que assinou a maioria das Moˆ‡es junto da vereadora ’rika. Disse que foram muito
bem recebidos por todos. Por fim manifestou sua tristeza com o falecimento do jovem
“Gege”. Quando da votaˆ‚o das Moˆ‡es apresentadas, foram estas aprovadas por
unanimidade, Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as).
Solicitaram e fizeram uso dela: vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves Aduzindo que
recebeu um comunicado interno da PresidŠncia e que as regras passariam a valer a partir
do dia 04 de abril. Se ainda n‚o houveram mudanˆas ele vale todo. Indicou a Prefeita
Municipal a necessidade de reforma na passarela da cer…mica que foi um pedido feito
pela mun•cipe Tain‰ Nader que utiliza h‰ ponte todo dia para pegar o •nibus da
faculdade. Agradeceu as respostas do secretario JosŒ Maria sobre o roteiro feito pelo
caminh‚o do lixo. Sobre um requerimento feito para Sabesp, a engenheira que respondeu
sequer assinou a resposta, descaso com o vereador. Sobre o requerimento do vereador
Osvaldo no tocante ao INSS, foi uma luta grande. Na legislatura passada tivemos uma
reuni‚o com o Superintendente e solicitamos mais dias de per•cia. Disse que conversou
com o ex- vereador Vilmar da Silva sobre o Projeto minha casa, minha vida que agora
pode ser realizado por munic•pios com menos de 50 mil habitantes. Com a palavra
vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso. Disse que recebeu da assessoria do Deputado
Helio Nishimoto resposta sobre os pedidos feitos. Disse que Bananal foi agraciado no
circuito de desenvolvimento de cultura. Conseguiu para a festa de agosto desse ano um
corau para cantar no evento. Aparte vereadora LŽcia Helena Nader, disse que foi o povo
quem n‚o se estruturou, os estudantes vem de S‚o Paulo e tem conhecimento. Com a
palavra vereador Robson do Amaral Rodrigues disse que a veradora Eika se equivocouse quando disse que empresa n‚o melhora o munic•pio. As indŽstrias tambŒm trzem o
turismo. O desemprego na cidade Œ muito grande. Passou a ler reportagem de um jornal
que circula no sul fluminense sobre o assunto. Com a palavra vereadora Maria Aparecida
Souza da Costa Pediu a Prefeita para que olhasse com carinho para os Professores que
d‚o aula fora do per•metro urbano. Pediu o pagamento de ALE, adicional local de
exerc•cio. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos pediu serviˆo de
nivelamento no turvo, pr•ximo a Fazenda do Divino Andrade. Pediu ainda para o turvo
manilhas na localidade acima da fazenda do seu pai. Pediu a Prefeita a colocaˆ‚o de
Lixeiras na praˆa e em toda a cidade. N‚o existem mais cestos de lixo no munic•pio.
Pediu tambŒm a reconstruˆ‚o da Passarela no loteamento Pedro Nader – Recanto Feliz.
Por fim a realizaˆ‚o de serviˆo de Capina e limpeza no acesso a Pousada Castor, alem
de nivelar os paralelep•pedos. Com a palavra vereador JosŒ Eduardo Costa Gomes de
Oliveira Pediu a Prefeita Municipal reforma da passarela do Niter•i e da Cer…mica. No
Niter•i os canos est‚o “comidos” e na cer…mica o estado Œ lastim‰vel. Aparte vereadoras
’rika e LŽcia disseram que existe um recurso para chegar, mas o problema Œ imediato.
N‚o 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 constou Projeto de Resoluˆ‚o n€ 01 de 26 de fevereiro de 2013
– Disp‡e sobre a criaˆ‚o da Comiss‚o Tempor‰ria de Assuntos Relevantes para
Proceder a Revis‚o do Regimento Interno da C…mara de Vereadores e d‰ outras
providŠncias. Quando da discuss‚o do Projeto de Resoluˆ‚o solicitou e fez uso da
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Palavra vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves disse que a Casa fez a Lei Org…nica e
agora far‰ o Regimento Interno. Quando da votaˆ‚o do Projeto de Resoluˆ‚o, foi o
mesmo aprovado por unanimidade. Ato continuo, determinou o Senhor Presidente que se
passasse para as EXPLICA”•ES PESSOAIS, tendo sido franqueada a palavra aos
Senhores(as) Vereadores(as). Vereadora LŽcia Helena Nader Gonˆalves sobre o
requerimento feito aos Correios, disse ter recebido uma resposta sobre a Estaˆ‚o
Ferrovi‰ria e que est‚o fazendo estudos para colocar uma agŠncia no local. Sobre o
Dade, verbas para eventos existia, parou por certo tempo. Sobre a criaˆ‚o de cargos na
Educaˆ‚o, na outra administraˆ‚o n‚o foi aprovada. Sobre o loteamento Pedro Nader
procuramos ajudar a comunidade marcando atŒ uma reuni‚o nessa casa. Com a palavra
vereadora Maria Aparecida Souza da Costa Disse que uma das casas no Recanto feliz
est‰ trincada e a propriet‰ria tem que pagar aluguel. Com a palavra vereador Luiz Cosme
Martins de Souza Ruas do TimborŠ precisam de serviˆos de limpeza e pavimentaˆ‚o.
Pediu a Prefeita para que interceda junto a Elektro para colocaˆ‚o de lumin‰rias na Rua
Geraldo Fernandes, Rua do est‰dio Jo‚o Avelar. Pediu ainda limpeza dessa localidade.
Limpeza urbana tambŒm na Avenida Jo‚o Godoy de Macedo, mato alto e muita sujeira.
Por fim pediu quebra molas na descida da Igreja. Com a palavra vereador Luis Mauricio
Coutinho agradeceu a Presenˆa do Deputado Estadual Padre Afonso e aproveitou para
informar a populaˆ‚o sobre o arrast‚o da dengue e do pernilongo pedindo que cada
morador faˆa sua parte. Agradeceu ao JosŒ Maria e ao JosŒ coqueiro pela limpeza do
Postinho no bairro da palha. Com a palavra vereadora ’rika Tereza Coitinho Affonso
disse ao vereador Robson que n‚o Œ contra a instalaˆ‚o de indŽstrias no munic•pio, mas
sim grandes indŽstrias que com elas vem o crescimento desenfreado e a violŠncia. Sobre
o coment‰rio da vereadora LŽcia sobre o Projeto Minha Casa minha vida, disse que o
Estado de SP libera recurso para Prefeitura comprar terreno e fazer casas. Com a palavra
vereador Robson do Amaral Rodrigues sobre curso de qualificaˆ‚o profissional vai
sempre a sua luta no munic•pio. Vou pegar com a ’rika as informaˆ‡es que ela deu sobre
o Projeto Via r‰pido emprego citada pela vereadora. Sobre a Moˆ‚o de Aplausos ao
“Baiano”, foi merecidissimo. E por fim disse que vai voltar a lutar pelo Projeto Esporte
Social. Com a palavra vereador “lvaro Luiz Nogueira Ramos ParabŒns pelo fumacŠ, o
caso Œ sŒrio. Agradeceu ao Secretario JosŒ Maria pela limpeza do bairro da vila e pelos
reparos no morro do bruno. Encerrando disse que o Rancho Grande est‰ abandonado.
Com a palavra vereador Osvaldo Ferreira disse que ficou feliz com a noticia de que os
correios v‚o reformar a estaˆ‚o ferrovi‰ria. A prefeita atendeu o pedido de manilhamento
no Bom Retiro. Agradeceu o Douglas da Sabesp por levar o esgoto a Rua Ayres AraŽjo
de Azevedo. Disse ainda que ficou contente por ser o Relator do Regimento Interno.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sess‚o e convocou os
Senhores (as) Vereadores (as) para a pr•xima sess‚o ordin‰ria dia 04(quatro) de abril de
2013, quinta feira, em hor‰rio regimental. E, para constar, eu, Vereadora ’rika Tereza
Coitinho Affonso, 1€ Secret‰rio, mandei lavrar a presente ATA, que aprovada, ser‰
assinada pela Mesa Diretora. Bananal, 21 de marˆo de 2013.

Presidente: ____________________________________________
Vereador JosŒ Eduardo Costa Gomes de Oliveira
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