Câmara Municipal
da Estância Turística de Bananal
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO BANANALENSE
E ORDEM DO MÉRITO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2012

Aos vinte e sete dias do mƒs de outubro de dois mil e doze (27/10/2012), „s
nove horas (09h00min) no Centro Cultural Carlos Cheminand, nesta cidade de Bananal,
Estado de S‚o Paulo, realizou-se a Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão
Bananalense e Ordem do Mérito Municipal, sob a Presidƒncia do Vereador Ant…nio
Carlos Ramos da Silva. Compuseram a Mesa os Senhores Vereadores Vilmar da Silva,
†rika Tereza Coitinho, Eliane Nogueira do Prado, ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos, Hercilia
de Jesus Ramos de Andrade e Robson do Amaral Rodrigues. A Cerim…nia foi conduzida
pela Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves. Iniciando a solenidade a Mestre de
Cerim…nia convidou os homenageados para tomar seus lugares. Na seqŠƒncia foi feito o
registro das autoridades presentes a cerim…nia. Ato continuo, o Presidente da Casa deu
inicio aos trabalhos solicitando que todos ficassem de p‹ para a execu‰‚o do Hino
Nacional Brasileiro. Na seqŠƒncia, iniciou-se a entrega dos TŒtulos de Cidad‚o
Bananalense e Ordem do M‹rito Municipal aos homenageados. O Primeiro homenageado
a receber o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense foi o Monsenhor Severino CŒcero Ferreira ,
recebendo a honraria das m‚os do vereador homenageante ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos
que fez breve leitura da biografia do mesmo, passando a palavra ao homenageado que
agradeceu pelo TŒtulo. Ap•s foi entregue o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense ao Dr. Orlando
Pereira Fraga, sendo convidado o vereador Mirim Pedro Enrico Nader Gon‰alves para
fazer a entrega, proferindo a leitura de um texto em homenagem ao mesmo, sendo dada
„ palavra ao homenageado que agradeceu pela honraria recebida. O Terceiro
homenageado a receber o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense foi senhor Jose Pereira Barros
Filho (Dada), que recebeu a honraria das m‚os do Vereador Robson do Amaral
Rodrigues que proferiu alguns dizeres ao homenageado, sendo dada a palavra ao mesmo
que agradeceu a todos. Na seqŠƒncia foi entregue o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense ao
Dr. Kleber Henrique Basso peloVereador Vilmar da Silva que fez leitura da Biografia do
homenageado, sendo usada a palavra pelo pr•prio que agradeceu a todos e fez breve
discurso. Dando continuidade, foi entregue o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense ao Deputado
Estadual H‹lio Nishimoto pela Vereadora †rika Tereza C. Affonso que leu a biografia do
Deputado, passando a palavra ao homenageado que agradeceu pela homenagem
recebida. Dando prosseguimento foi entregue o TŒtulo ao 1.€ Sargento PM Silvio Henrique
Cardoso pela Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade que fez breve leitura sobre
a biografia do homenageado, que posteriormente usou a palavra para agradecer pela
homenagem. O Vereador Ant…nio Carlos Ramos da Silva entregou o tŒtulo ao senhor
Agenor Marcelo Pereira proferindo dizeres ao homenageado, que ap•s utilizou a palavra
para agradecer a todos. Na seqŠƒncia a vereadora Eliane Nogueira do Prado entregou a
honraria ao senhor Jos‹ Maria Serapi‚o Filho que solicitou a palavra para fazer uma
breve leitura de agradecimento. Dando prosseguimento a cerim…nia, passou-se a entrega
do Titulo de Cidad‚ Bananalense a Professora Dirce Beck Ramos que foi homenageada
pelo Vereador ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos. O vereador fez breve leitura sobre a
biografia da homenageada, que ap•s aproveitou a oportunidade para agradecer a todos
pela honraria. Devido „ ausƒncia do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz autor da
homenagem, a vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves fez a entrega do TŒtulo ao
senhor Carlos C‹sar de Brito ap•s a leitura de sua biografia. O homenageado Carlos
C‹sar agradeceu ao vereador Carlos Eduardo de Oliveira Cruz pela homenagem. Ato
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continuo foi a vez da entrega do TŒtulo a senhora Norma Rocha pelo vereador Robson do
Amaral Rodrigues que fez breve leitura da biografia da homenageada. Com a palavra, a
homenageada agradeceu ao vereador e a todos os presentes. Ap•s foi a vez da entrega
do TŒtulo ao senhor Rozimar Luiz de Oliveira pelo Vereador Vilmar da Silva que teceu
inˆmeros elogios ao homenageado. Com a palavra o homenageado agradeceu ao
vereador Vilmar e a todos os presentes. Seguindo com a cerim…nia foi entregue pela
vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense ao homegeado
Deputado Estadual Samuel Moreira da Silva Junior. Ap•s a leitura da biografia do
Deputado, foi dada a palavra ao Senhor Mario SŽ que representava o mesmo,
agradecendo pela bela homenagem, justificando o motivo pelo qual o mesmo n‚o pode se
fazer presente. A seguir foi feita a entrega do TŒtulo „ senhora Margarida Silva Fortes pela
Vereadora Hercilia de Jesus Ramos de Andrade que fez leitura da biografia da mesma.
Com a palavra „ homenageada agradeceu pela honraria. Dando continuidade foi entregue
pelo vereador Robson do Amaral Rodrigues o TŒtulo de Cidad‚o Bananalense ao Senhor
Jos‹ Ronaldo Campos Ribeiro, que uso a palavra para agradecer ao vereador Robson
bem como aos demais vereadores pela homenagem. Na seqŠƒncia foram entregues os
TŒtulos de Cidad‚o Bananalense a senhora Edna Ant…nia Biondi pela Vereadora †rika
Tereza C. Affonso que fez leitura da biografia da homenageada, bem como da entrega do
TŒtulo ao Senhor Julius C‹sar Monteiro Azevedo que recebeu a honraria das m‚os do
vereador Mirim Pedro Enrico Nader Gon‰alves Freitas. Ambos os homenageados
agradeceram pela honraria que receberam. Finalizando a entrega dos TŒtulos de Cidad‚o
Bananalense o vereador Robson do Amaral Rodrigues concedeu a honraria ao senhor
Sebasti‚o Siqueira Mendes, mais conhecido como baixinho, que ao fazer uso da palavra
agradeceu a todos. Iniciando a entrega da Ordem do M‹rito aos homenageados, o
vereador ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos entregou a honraria „ vereadora Hercilia de Jesus
Ramos de Andrade. Com a palavra o vereador ‡lvaro Luiz Nogueira Ramos fez leitura da
Biografia da homenageada, que ap•s solicitou o uso da palavra para agradecer ao
vereador. Na seqŠƒncia foi entregue pelo vereador Ant…nio Carlos Ramos da Silva a
Ordem do M‹rito ao Senhor Amir Delfino Ferreira Leite. Ao fazer uso da palavra o
vereador fez breve leitura da biografia do homenageado, que logo em seguida fez uso da
palavra e agradeceu pela homenagem. Na seqŠƒncia foi entregue pela vereadora †rika
Tereza Coitinho Affonso a Ordem do M‹rito a senhora Marivalda Almeida da Silva
Gon‰alves, que fez uso da palavra para agradecer a vereadora e aos demais presentes.
Ato continuo foi entregue pelo vereador Robson do Amaral Rodrigues a Ordem do M‹rito
a senhora Gl•ria Rosangela de Andrade Leite, que tamb‹m agradeceu ao vereador e aos
demais presentes. Dando continuidade foi „ vez da entrega da Ordem do M‹rito pela
Vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso ao senhor Jos‹ Egnaldo Mendes Leal, fazendo
a leitura da biografia do agraciado. Na oportunidade o filho do homenageado Cid Mendes
Leal fez uso da palavra para tamb‹m homenagear o Pai e agradecer a todos pela linda
cerim…nia. Na seqŠƒncia o vereador Ant…nio Carlos Ramos da Silva entregou a Ordem do
M‹rito ao senhor Luiz Ant…nio Moura de Souza. Com a palavra o vereador Ant…nio Carlos
Ramos da Silva teceu elogios ao seu agraciado por toda sua dedica‰‚o ao municŒpio.
Com a palavra o homenageado agradeceu muito pela honraria e parabenizou pela linda
festa. Na seqŠƒncia a vereadora †rika Tereza Coitinho Affonso fez leitura da biografia do
homenageado Jonas Ferreira da Costa. Com a palavra o homenageado agradeceu a
todos pela homenagem. Finalizando a entrega da Ordem do M‹rito, a vereadora †rika
Tereza Coitinho Affonso passou a fazer leitura da biografia do homenageado Rafael
Gavi‚o de Gouvƒa. Com a palavra o homenageado agradeceu a vereadora †rika, bem
como aos demais vereadores pela honraria recebida. Com a palavra o Presidente da
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C•mara Municipal de Bananal vereador Ant…nio Carlos Ramos da Silva parabenizou a
todos os homenageados e encerrou a presente sess‚o solene. Nada mais havendo a
tratar, e para constar, eu Tadeu dos Santos Nogueira, Diretor de Secretaria lavrei a
presente ATA que, ap•s lida, serŽ assinado pela Mesa Diretora. Bananal, 27 de outubro
de 2012.

Presidente : ________________________________________
Vereador Ant…nio Carlos Ramos da Silva

1.€ SecretŽrio: ______________________________
Vereador Vilmar da Silva
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Vereadora Lˆcia Helena Nader Gon‰alves

Rua Manoel de Aguiar, n.€ 51 – CEP 12.850-000 – Bananal – Estado de S‚o Paulo
e-mail: camarabananal@gmail.com – site: www.camarabananal.sp.gov.br
Telefax: (12) 3116-1248 – Tel.: (12) 3116-1947

