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

3• SESS€O LEGISLATIVA – LEGISLATURA 2009/2012
ATA Nƒ 07/2011
ATA DA 7• SESS€O ORDIN„RIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2011
Aos cinco dias do m…s de maio de dois mil e onze (05/05/2011), 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 S†tima Sess‡o Ordinˆria 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 012 DE 05 DE ABRIL DE 2011, de
autoria do Prefeito Municipal, que “Disp•e sobre a transforma‰‚o do Cons‹rcio
Intermunicipal do Vale Hist‹rico, criado atrav•s da Lei Municipal n€ 38 de 28/11/2006 em
Cons‹rcio Pˆblico de Direito Pˆblico, e dŠ outras provid…ncias”. II - Apresentados pelos
(as) Senhores (as) Vereadores (as): VEREADORA HERC‰LIA DE JESUS RAMOS DE
ANDRADE: Requerimento n.€ 081/11= solicita da ELEKTRO, poda de Šrvores localizadas
na Rua Carlos Francisco Corr…a, no EducandŠrio; Mo‰‚o n.€ 050/11= de aplausos, ƒ
Comunidade Rural dos Dois Retiros, pela realiza‰‚o da Festa de Sta. Cruz; Indica‰‚o n.€
095/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, recapeamento da rua Antonio Mariano
Chaves, na subida do Morro do Bruno, bem como realiza‰‚o de servi‰os de
pavimenta‰‚o em alguns trechos das demais ruas do bairro; Indica‰‚o n.€ 096/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de obras para urbaniza‰‚o da rua Manoel
Ricardo da Fonseca, com cal‰amento da via, constru‰‚o de cal‰adas e conten‰‚o das
encostas; Indica‰‚o n.€ 097/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implanta‰‚o de
um galp‚o do produtor rural; Indica‰‚o n.€ 098/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, reforma dos muros que cercam a escola Prof.‘ Zen‹bia de P. Ferreira, no
EducandŠrio e a coloca‰‚o de um vigia na referida escola, para controlar o ingresso de
alunos; Indica‰‚o n.€ 099/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que solicite da
ELEKTRO, a poda de Šrvores ƒs margens da Rua Carlos Francisco Corr…a, no
EducandŠrio, na altura do n.€ 112; VEREADOR ROBSON DO AMARAL RODRIGUES
(ROBINHO): Requerimento n.€ 082/11= solicita da VIVO TELECOMUNICA’“ES, a
implanta‰‚o de uma torre repetidora de sinal na altura do km20, da Serra da Bocaina;
Indica‰‚o n.€ 081/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de projeto para
cal‰amento e coloca‰‚o de luminŠrias nos postes existentes na rua Sebasti‚o Antunes,
na Vila Bom Jardim; Indica‰‚o n.€ 082/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
implanta‰‚o de curso de informŠtica para jovens e adultos na Escola Rural da Bela Vista;
Indica‰‚o n.€ 083/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, implanta‰‚o de curso de
informŠtica para jovens e adultos na Serra da Bocaina; Indica‰‚o n.€ 084/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, aquisi‰‚o de Šrea, para a constru‰‚o de casas populares
em nosso munic”pio; Indica‰‚o n.€ 085/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
coloca‰‚o de uma nova tabela de basquete, e ainda reforma dos quiosques que est‚o
danificados e reformas em geral na parte de ilumina‰‚o da Šrea de lazer “Ivani Barbosa”,
na Av. Bar‚o de Joatinga; VEREADOR VILMAR DA SILVA (PT): Requerimento n.€
083/11= solicita do Exmo. Sr. Presidente da C„mara, estudos para a realiza‰‚o de
Sess‚o OrdinŠria no Distrito de Rancho Grande; Requerimento n.€ 084/11= solicita do
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Exmo. Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es sobre emenda n.€ 36200013, do Exmo.
Deputado Federal Ricardo Berzoini (PT) no valor de R$140.000,00 – Gestor Minist•rio
das Cidades – pavimenta‰‚o de ruas em Rancho Grande; Indica‰‚o n.€ 091/11= solicita
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de Šrea de lazer no Distrito de Rancho
Grande; Indica‰‚o n.€ 092/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, reparo urgente na
rede de energia el•trica que vai at• o Cruzeiro em Rancho Grande; VEREADORA
ELIANE NOGUEIRA DO PRADO (BICUDA): Requerimento n.€ 085/11= solicita do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, informa‰•es quanto ao inicio das obras de pavimenta‰‚o no bairro
da Palha; VEREADORA ÉRIKA TEREZA C. AFFONSO: Requerimento n.€ 086/11=
reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pret•rita (Req. n.€ 065/11), que solicita
informa‰•es em rela‰‚o ao gasto com professores da rede municipal; Requerimento n.€
087/11= reitera do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicita‰‚o pret•rita (Req. n.€ 067/11),
que solicita informa‰•es quanto a estrutura do Conselho Tutelar de Bananal;
VEREADORA LÚCIA HELENA NADER GONÇALVES: Requerimento n.€ 088/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, provid…ncias urgentes em rela‰‚o a Rua Antonio
Gavi‚o; Requerimento n.€ 089/11= solicita da Secretaria Municipal de Saˆde, informa‰•es
em rela‰‚o ao PSF (Programa Saˆde da Fam”lia); Requerimento n.€ 090/11= solicita da
Secretaria Municipal de Saˆde, c‹pia das atas do Conselho Municipal de Saˆde
(COMUS); Requerimento n.€ 091/11= solicita da Secretaria Municipal de Saˆde,
informa‰•es em rela‰‚o aos pacientes portadores de c„ncer em nossa cidade;
Requerimento n.€ 092/11= solicita da Secretaria Municipal de Educa‰‚o, o cardŠpio da
merenda escolar de todas as unidades escolares municipais; Requerimento n.€ 093/11=
solicita da Secretaria Municipal de Educa‰‚o, c‹pia do quadro de resumo das presta‰•es
de contas trimestrais do FUNDEB em 2009, 2010 e 2011 e ainda c‹pia da rela‰‚o dos
Conselheiros do FUNDEB; Requerimento n.€ 094/11= solicita do Presidente do Conselho
do FUNDEB, Sr. Pedro Leite da Silva, uma reuni‚o com o Conselho no dia 16/05/11;
Mo‰‚o n.€ 052/11= de aplausos, ƒs Sras. Isabelle Rose Marie Cegur Lamoignon e Maria
Lˆcia H. Prado Uchoa Maciel, pelo Projeto Rendas do Amanh‚; Mo‰‚o n.€ 053/11= de
aplausos e congratula‰•es, ao Centro Social do Azzurra, pelos 30 anos de esporte;
Indica‰‚o n.€ 093/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, abertura de rua ap‹s o
“Cemit•rio do Alto”, dando acesso ao “Morro do Irineu”; Indica‰‚o n.€ 094/11= solicita do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os mais intensos com rela‰‚o ao combate ao
mosquito “aedes aegypti” (Dengue); VEREADOR ALVARO LUIZ NOGUEIRA RAMOS:
Mo‰‚o n.€ 051/11= de aplausos, ao Sr. Andr• do “Chico Dal”dio” e ao Sr. Z• do “Chico
Dal”dio”, pela organiza‰‚o e realiza‰‚o da Festa de Sta. Cruz na comunidade rural dos
Dois Retiros; Indica‰‚o n.€ 086/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de
rampa no in”cio do aclive que dŠ acesso a porta principal da Igreja Matriz; Indica‰‚o n.€
087/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, realiza‰‚o de estudos visando a
proibi‰‚o de trŠfego de ve”culos pesados pelas laterais da Igreja Matriz; Indica‰‚o n.€
088/11= solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, servi‰os de manuten‰‚o e conserva‰‚o
no caminho que dŠ acesso a Serra do IndaiŠ; Indica‰‚o n.€ 089/11= solicita do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, servi‰os de patrolamento na estrada rural do 57; Indica‰‚o n.€ 090/11=
solicita do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, constru‰‚o de uma escadaria no Cruzeiro de
Rancho Grande. Quando da discuss‚o dos requerimentos apresentados e sujeitos a
delibera‰‚o nesta fase da sess‚o, solicitaram e fizeram uso da palavra: Vereadoras Lˆcia
Helena Nader Gon‰alves, Eliane Nogueira do Prado, ‡rika Tereza Coitinho Affonso,
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade e Vereadores Vilmar da Silva e Robson
do Amaral Rodrigues. O vereador Vilmar da Silva refor‰ou o teor de seus requerimentos e
em especial, destacou o requerimento que solicita informa‰•es sobre a emenda
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parlamentar conquistada pelo mesmo, que teve a verba aprovada, mas at• o momento
n‚o foi aplicada pela Municipalidade. Destacou ainda, que a popula‰‚o alimenta as
expectativas e o vereador estŠ fazendo sua parte, mas o executivo • meio demorado na
aplica‰‚o das verbas. A vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves adentrou ao teor de
seus requerimentos e frisou sobre a necessidade de ado‰‚o pelo Executivo de um
tratamento e acompanhamento especial aos portadores de c„ncer. Neste momento foi
pedido um aparte pelo vereador Vilmar da Silva, devidamente atendido, quando trouxe ao
PlenŠrio o acontecido com o senhor FŠbio Jos• Diniz, paciente portador de c„ncer, que
tem que caminhar 03 (tr…s) quil†metros de sua casa at• o ponto onde o ve”culo da saˆde
passa para pega-lo e leva-lo ao hospital. Acrescentou ainda, que o carro tem plenas
condi‰•es de percorrer este trecho de tr…s quil†metros e buscar em casa o paciente ora
referido e que todos os pacientes desta doen‰a s‚o merecedores de tal tratamento. A
vereadora Lucia Helena nader Gon‰alves encerrou sua orat‹ria, enfatizando a quest‚o
que envolve a recupera‰‚o da Rua Antonio Gavi‚o e convidou todos os vereadores para
participarem da reuni‚o do FUNDEB que foi agendada para o dia 16 de maio de 2011. A
vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso refor‰ou o teor de seus requerimentos e
desabafou sua indigna‰‚o com as respostas evasivas do Poder Executivo aos seus
requerimentos, realizando a leitura de alguns exemplos. O Vereador Robson do Amaral
Rodrigues procurou esclarecer o objetivo de seu Requerimento, dizendo que busca o
atendimento da Comunidade da Bocaina, pousadas, com•rcios e produtores rurais da
localidade Serra da Bocaina. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade refor‰ou o
teor de seu requerimento, realizando breve leitura de um texto de justificativas. A
vereadora Eliane Nogueira do Prazo em breve orat‹ria disse que quer mostrar ao povo do
bairro da Palha, que n‚o mede esfor‰os na busca dos interesses do bairro, mas que estŠ
sujeita as a‰•es do executivo. 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. N‚o havendo que quisesse fazer uso
da palavra, passou a vota‰‚o das Mo‰•es apresentadas, que foram aprovadas por
unanimidade. Em seguida foi franqueada a palavra aos Senhores (as) Vereadores (as). O
vereador Vilmar da Silva iniciou sua orat‹ria comentando a trŠgica morte do Jornalista
“Val•rio Nascimento” e acrescentou que Bananal precisa de imprensa e que uma cidade
sem imprensa • uma cidade a deriva. Em breve relato afirmou que jŠ havia comentado
com algumas pessoas, que o projeto de Lei apresentado a esta Casa pelo Chefe do
Poder Executivo, destinado a cria‰‚o de cargos na Secretaria de Educa‰‚o, seria retirado
de pauta, o que realmente aconteceu, gra‰as ƒ mobiliza‰‚o da classe de professores. Ato
cont”nuo iniciou comentŠrios sobre o abandono da Unidade Mista de Saˆde, comentando
que o Raio - X funciona apenas nas quintas – feiras e aproveitou a oportunidade para
abordar o seguinte caso concreto:”Em recente data, vinha trazendo seu filho para ser
consultado na Unidade Mista, quando aproveitou para dar carona a um cidad‚o de nome
Ailton, que lhe disse durante a viagem, que esteve na Unidade Mista para consultar e o
m•dico lhe informou que deveria procurar o Posto de Saˆde Rancho Grande e ao
procura-lo, foi-lhe informado que deveria ser consultado na Unidade Mista de Saˆde,
porque em Rancho Grande s‹ teria m•dico no dia 12 de maio de 2011. Afirmou o
vereador que esse !empurra, empurra” retrata a falta de organiza‰‚o e o descaso coma
popula‰‚o. Neste momento pediu aparte a vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves,
sendo prontamente atendida, quando aproveitou o ensejo para comentar que a Saˆde
estŠ uma vergonha e eles est‚o tentando reverter a situa‰‚o contra os vereadores. A sala
de partos estŠ largada. A ˆnica sa”da para solucionar o problema seria uma interven‰‚o
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no Munic”pio. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho Affonso tamb•m pediu aparte e foi
atendida prontamente, quando disse que foram liberados R$ 348.000,00 para reforma e
compra de equipamentos para a Secretaria de Saˆde e at• hoje n‚o foram utilizados.
Diante desses e outros fatos e das cobran‰as dos vereadores, tentam iludir o povo
dizendo que a vereadora que vos fala e o vereador Vilmar, est‚o mancomunados para
perseguir o Executivo. A vereadora comentou ainda da necessidade de cassa‰‚o do
Prefeito. O vereador Vilmar da Silva terminou sua explana‰‚o refor‰ando o teor se seus
requerimentos e indica‰•es e defendendo que foi aprovado no Or‰amento de 2011,
emenda de sua autoria, reservando saldo or‰amentŠrio para a constru‰‚o da escadaria
do Cruzeiro em Rancho Grande, cabendo ao Executivo a sua execu‰‚o e que a merenda
escolar precisa melhorar. A vereadora Lucia Helena Nader Gon‰alves comenta a respeito
da necessidade da cria‰‚o da Guarda Municipal para a defesa e vigil„ncia do patrim†nio
pˆblico, que jŠ objeto de requerimento de sua autoria, sendo respondido sob o argumento
da impossibilidade de aumento de despesa com pessoal. Afirmou que a retirada desta
Casa, pelo chefe do Executivo, do projeto de cria‰‚o dos cargos na Secretaria de
Educa‰‚o representa ato de covardia. Por fim, criticou as respostas evasivas que o Chefe
do Poder Executivo vem apresentando aos seus requerimentos, confessando estar
totalmente frustrada com esta situa‰‚o. O vereador Robson do Amaral Rodrigues teceu
breves comentŠrios as suas indica‰•es, refor‰ando seus teores, reservando destaque a
indica‰‚o solicitando que seja oficiada a empresa de Telefonia celular, para instala‰‚o de
torre no km 20 da Serra da Bocaina. Afirmou que desde 2001 vem lutando por melhorias
de vida a esta comunidade e que a implanta‰‚o de curso de informŠtica nesta
comunidade estŠ bem avan‰ada, haja vista que jŠ conquistou os equipamentos restando
apenas ƒ contrata‰‚o de instrutor. Em outro norte o vereador defendeu a necessidade de
reformas na Šrea de Lazer “Ivani Barbosa”, sugerindo por fim, que o Executivo Municipal
realizasse, tamb•m, estudo de viabilidade de desapropria‰‚o de terreno no Morro do
Bruno para constru‰‚o de casas populares, com objetivo de atender as fam”lias que ainda
vivem pagando aluguel na cidade. A vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade
refor‰ou o teor de suas indica‰•es, atrav•s do conteˆdo de texto lido pelo Diretor de
Secretaria, a pedido. A vereadora Eliane Nogueira do Prado se limitou a comentar que a
Prefeitura Municipal de Bananal, atrav•s de resposta a requerimento de sua autoria,
afirmou que as pessoas que comprovarem hipossufici…ncia financeira, atrav•s de
pesquisa social, tem direito a solicitar o projeto arquitet†nico para regulariza‰‚o de suas
moradias, com isen‰‚o do pagamento de taxas (sem custo). 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 Nº 012 DE 05 DE ABRIL DE 2011, de autoria do Prefeito
Municipal, que “Disp•e sobre a transforma‰‚o do Cons‹rcio Intermunicipal do Vale
Hist‹rico, criado atrav•s da Lei Municipal n€ 38 de 28/11/2006 em Cons‹rcio Pˆblico de
Direito Pˆblico, e dŠ outras provid…ncias”. Quando da discuss‚o do PROJETO DE LEI N.º
012 DE 05 DE ABRIL DE 2011, solicitou e fez uso da palavra a vereadora Lucia Helena
Nader Gon‰alves, dizendo que declara sua manifesta‰‚o de discord„ncia quanto a
inclus‚o de outras cidades no Cons‹rcio, mais que iria relevar tal observa‰‚o e aprovar o
projeto, depositando um voto de confian‰a na nova formata‰‚o do cons‹rcio, esperando
que os ideais dos pequenos munic”pios continuem em evid…ncia e sejam conquistados. O
vereador Vilmar da Silva fez breves comentŠrios, dizendo que, se os seis munic”pios
atualmente envolvidos no Cons‹rcio, fossem mais unidos, teriam conquistados mais
benef”cios para a regi‚o. Por fim declarou sentimentos de receio de que a inclus‚o de
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munic”pios maiores deixaria os pequenos as margens das conquistas do cons‹rcio. Posto
em vota‰‚o foi o projeto de lei aprovado por unanimidade. Assim, determinou o Senhor
Presidente que se passasse para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, tendo sido franqueada
a palavra aos Senhores(as) Vereadores(as): O vereador •lvaro Luiz Nogueira Ramos foi
o primeiro a fazer uso da palavra e refor‰ou o teor de seus requerimentos, dando
destaque a quest‚o da proibi‰‚o de passagem de ve”culos pesados nas ruas localizadas
ao lado da Igreja Matriz, devido os danos causados a antiga constru‰‚o. Em conclus‚o
fez comentŠrios ƒ quest‚o da Lei que criaria cargos na Secretaria de Educa‰‚o e
declarou que se o projeto fosse levado a PlenŠrio, seu voto seria “n‚o”. A vereadora Lucia
Helena Nader Gon‰alves, aproveitou o tempo de suas explica‰•es pessoais, para
parabenizar o Centro Social do Azzurra pelos seus 30 anos de exist…ncia e dedica‰‚o as
atividades esportivas realizadas no Munic”pio e defender que o executivo deve destinar
mais aten‰‚o e empenho no combate ao mosquito da dengue, uma vez que o munic”pio
jŠ enfrenta alguns casos da doen‰a. Ato cont”nuo o Presidente da Casa pediu a palavra e
comentou que esteve na Prefeitura em dias anteriores e detectou que a maioria dos
SecretŠrios fica na Prefeitura a maior parte do tempo de expediente e sendo assim, n‚o
conseguem desenvolver seus trabalhos. Aproveitou a oportunidade para defender a
necessidade de contrata‰‚o de uma empresa que ministre cursos t•cnicos (gratuitos) aos
jovens e adultos da comunidade, como foi feito pelos governos anteriores. Em seguida,
afirmou que o projeto da Elektro estŠ sendo utilizado com o fim pol”tico. Encerrou sua
exposi‰‚o dizendo que estŠ dispon”vel para sair com as Comiss•es do Legislativo, para
visita‰‚o as unidades administrativas da Prefeitura, com o objetivo de fiscalizar o
andamento dos trabalhos e a qualidade dos servi‰os prestados. O vereador Vilmar da
Silva adentrou ao teor de seus requerimentos e fez comentŠrios sobre a resposta que
recebeu a requerimento pret•rito, que tinha como objeto a constru‰‚o de muro na escola
do Rancho Grande. Neste caso, fez leitura da resposta recebida da Vigil„ncia SanitŠria do
Munic”pio. Seguindo norte diverso, criticou a aus…ncia de vigia na Escola do Rancho
Grande, classificando tal ato como o cˆmulo do descaso. Comentou sobre a import„ncia
da imprensa, haja vista que bastou a publica‰‚o da mat•ria de abandono da limpeza
pˆblica do Distrito de Rancho Grande, no Jornal Panorama, para que os servi‰os fossem
realizados a toque de caixa. Por fim, criticou as respostas evasivas apresentadas, pelo
Poder Executivo, a alguns de seus requerimentos. A vereadora ‡rika Tereza Coitinho
Affonso, com a palavra, disse ter realizado duas denˆncias quanto ƒ administra‰‚o
municipal, sendo a primeira junto ao Minist•rio do Trabalho em rela‰‚o a seguran‰a dos
trabalhadores bra‰ais da Prefeitura e a segunda quanto a inadimpl…ncia no pagamento do
FGTS dos servidores municipais. A vereadora Eliane Nogueira do Prado, em fechamento
as explica‰•es pessoais, parabenizou os professores pela uni‚o e mobiliza‰‚o em prol da
legalidade. 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
19 (dezenove) de maio 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, 05 de maio de 2011.

Presidente: ________________________________________
Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva (God†)
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