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 01 DE OUTUBRO DE 2011
Ao Primeiro dia do mƒs de outubro de dois mil e onze (01/10/2011), „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 Sebastião Moreira Ávila, sob a Presidƒncia do
Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva. Compuseram a Mesa os Senhores Vereador
Vilmar da Silva e o senhor Nilson Moreira Campos Donizete. O Diretor da Casa registrou
a presen‡a dos seguintes Vereadores: Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‡alves e
Vereador Mirim Pedro Enrico Nader Gon‡alves Freitas. Aberto os trabalhos, foi feito o
anˆncio do nome do homenageado do dia. Ato continuo, foi dada a palavra ao autor da
Homenagem Vereador Vilmar da Silva que fez leitura da Justificativa fazendo men‡‚o aos
dados pessoais da pessoa do Homenageado. Citou a chegada do Senhor Sebasti‚o
Moreira ‰vila em 1959, onde trabalhou por 11 meses como agricultor/ colono, onde
posteriormente arrendou o Sitio do Ti‚o Andrade, na localidade conhecida como Serra da
Carioca no Distrito do Rancho Grande. Disse que o homenageado deixou a famŠlia em
Rancho Grande e andou por v‹rias localidades, tais como Amparo, Volta Redonda, Rio
Claro, atŒ que conseguiu comprar seu pr•prio sitio em Pouso Seco. Sempre foi um
homem de muita fŒ e muito religioso. Trabalhou muito duro para poder dar forma‡‚o de
NŠvel Superior para todos os filhos. No ano de 1994 retornou de vez para o Rancho
Grande e passou a se dedicar com mais intensidade nas festas religiosas tanto em Santa
Rita/Pouso Seco como Em Rancho Grande. No inicio de 2002 iniciou a reforma da
Capela de Sant’ana e gra‡as ao seu poder de convencimento, conseguiu unir a
comunidade neste grande desafio. A obra de recupera‡‚o da Capela foi um sucesso, e
mais uma vez o homenageado se lan‡ou em outra empreitada, dessa vez restaurar e
recuperar o Antigo Grupo Escolar Professor Alberto Reis localizado ao lado da Capela de
Sant’ Ana. O Homenageado integrou a equipe do governo Municipal de Bananal –
Mandato 2005-2008 da Ex Prefeita Mirim Bruno, sendo designado Sub Prefeito do Distrito
do Rancho Grande, exercendo o Cargo sem remunera‡‚o. Finalizou sua fala dizendo que
o Senhor Tat‚o como Œ conhecido, ao longo desses anos tem contribuŠdo muito com
nossa comunidade, sempre colaborando com as causas assistenciais e religiosas, sendo
esses os motivos que me levaram a conceder o Titulo de Cidad‚o Bananalense ao
homenageado. Com a palavra o Vereador Mirim Pedro Enrico Nader Gon‡alves Freitas
iniciou cumprimentando a todos os Presentes. Seguiu parabenizando o homenageado
dizendo ser o mesmo Œ um Guerreiro, pois em todos os anos que vai a Festa de Sant’ana
o senhor Sebasti‚o Moreira ‰vila est‹ l‹ trabalhando. Foi o homenageado que reformou
a Igreja e fez outras obras importantes no Distrito do Rancho Grande. ParabŒns ao
Vereador Vilmar da Silva pela concess‚o do Titulo de Cidad‚o Bananalense ao Senhor
Tat‚o. Com a palavra a Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‡alves parabenizou o
Vereador Vilmar da Silva pela belŠssima homenagem. Continuou sua fala dizendo ser
muito emocionante um mineiro”uai” que veio para nossa cidade e fez um trabalho t‚o
lindo. O Senhor Tat‚o Œ um exemplo de homem, criou todos os filhos com muita
dificuldade,mas mesmo assim conseguiu encaminhar todos. Eu estive na inaugura‡‚o da
Base da policia Militar na gest‚o da ex Prefeita Mirian Bruno, onde a mesma anunciou
que o Senhor Tat‚o seria Subprefeito. O cargo foi exercido com muita eficiƒncia e
competƒncia. Deixo um abra‡o do meu pai JosŒ Milton e que Deus aben‡oe o senhor
nessa caminhada. Com a palavra o Senhor Nilton Machado de ‰vila, filho do
homenageado passou a fazer uso da palavra representando seu pai. Iniciou sua orat•ria
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cumprimentando as pessoas que compuseram a Mesa, aos Vereadores presentes e em
especial a comunidade do Rancho Grande e de Pouso Seco que prestaram essa especial
homenagem ao Senhor Sebasti‚o Moreira ‰vila. Fez um agradecimento especial ao
Vereador Vilmar da Silva que tem sido um representante presente e atuante junto „
C…mara Municipal de Bananal e, sempre olhando com carinho especial para o Distrito do
Rancho Grande, que necessita muito desse olhar da classe polŠtica. Ressaltou a
import…ncia do apoio e da uni‚o da comunidade local, com as colabora‡•es dos
pecuaristas que anualmente ajudam a viabilizar e transformar a realiza‡‚o do Leil‚o de
gado na principal fonte de receita da festa da Padroeira de Rancho Grande. Nada ou
muito pouco ele teria conseguido realizar, realiza‡•es essas que, com certeza serviram
tambŒm e muito para torn‹-lo um homem mais humano e alegre. Continuo dizendo que
apesar dos seus 77 anos de idade, ainda se sente com for‡as para se lan‡ar em um novo
desafio, raz‚o pela qual, alŒm de agradecer as autoridades presentes por essa bela
homenagem, aproveita a oportunidade para se atrever e deixar com eles os seguintes
pedidos: Liberar ou disponibilizar um terreno em Rancho Grande para constru‡‚o de uma
capela mortu‹ria. Hoje a comunidade vela seus mortos em suas residƒncias, perto de
crian‡as em muitas casas „s vezes sem estruturas fŠsicas e higiƒnicas para receber
tantas pessoas. A Capela Mortu‹ria alŒm de ser uma necessidade para nosso distrito Œ
um velho sonho da comunidade, que se Deus permitir, ele gostaria de ajudar a realizar e
vƒ-lo concretizado. O Presidente da Casa Vereador Antonio Carlos Ramos da Silva
cumprimentou o homenageado pela justa honraria que recebeu.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, 01 de outubro de 2011.
Presidente : ________________________________________
(Em exercŠcio) Vereador Ant†nio Carlos Ramos da Silva

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

2.€ Secret‹rio: ____________________________________
Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‡alves
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