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 ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Abril de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos seis 
dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis Vanderlon Oliveira 
Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário 
regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a 
presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente 
declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da 
sessão anterior.  Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da 
leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato 
contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também 
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM do Poder Executivo Nº 
1035, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 001/09 (Dispõe sobre as Diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2010, e dá outras providências) – 
desp.: Aos Vereadores conforme Artigo 205 do Regimento Interno e após à Comissão de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 034 – 
Informar quais os programas de transferência de renda que o município oferece, 
discriminando cada um deles com o respectivo número de vagas e de atendidos, bem como 
seus objetivos e critério utilizado para inclusão, do Ver. Agnaldo Bueno; 035 – Enviar os 
Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março/09; 036 – Prestar informações diversas acerca do comentário de 
que o recurso destinado à pavimentação da Rua José Dionísio de Oliveira foi direcionado 
para outra via pública; 037 – Determinar à Secretaria Municipal de Esporte, prestar 
informações diversas acerca da programação anual das atividades, projetos desenvolvidos, 
participação no JOIS-2009 e previsão de novo torneio ou campeonato, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 038 – Informar a situação dos professores contratados em 2005 
em caráter emergencial e se foram ou não recontratados nos exercícios seguintes de 2006, 
2007 e 2008, relacionando-os por exercício, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior 
– desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 001/09 – Ao 1º 
Sargento-PM Sebastião de Campos, extensivo aos demais integrantes da guarnição do 
Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes-SP, representados pelo Capitão-PM Maurício 
Moraes, pelos relevantes serviços prestados em prol da tranqüilidade e segurança dos 
salesopolenses, do Ver. Pedro da Fonseca e outros – desp.: Aprovado, encaminhe-se;   
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 107 – Determinar ao setor 
competente, interditar o trânsito na Praça Padre João Menendes, todas as sextas-feiras, 
sábados, domingos e feriados no período entre 18 e 02 horas, do Ver. Agnaldo Bueno; 108 
– Solicitar ao Comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, designar 
patrulhamento policial no Distrito dos Remédios e Vila Bragança, após as 22 horas, do Ver. 
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  109 – Determinar ao Setor de Obras, instalar tubulação 
em frente ao terreno de plantação do Sr. Quinzão, localizado na Estrada da Lagoinha, Bairro 
do Serrote, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 110 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando solucionar o 
problema que causa constante falta de energia na entrada da cidade (Portal),  prosseguindo  
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pelas Ruas Prefeito Antonio Camargo  Primo  e  XV  de  Novembro,  seguindo pela Avenida 
Victor Wuo até a Padaria do Mineiro, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 111 – Determinar 
uma correta fiscalização nos prédios particulares e se façam as adaptações necessárias nos 
prédios públicos, para que sejam atendidas as necessidades dos deficientes físicos, nos 
moldes que determina a legislação pertinente, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;  113 – Adotar 
as medidas cabíveis para solução definitiva dos problemas causados por imóveis 
abandonados nesta cidade e, se necessário, nos casos mais graves de abandono, aplicar o 
disposto nos Artigos 1275 e 1276 do Código Civil, cujo texto segue anexo; 114 – 
Providenciar a melhoria da iluminação da Praça do Jardim Bela Vista, bem como sua 
conservação e manutenção, e ainda solicita interceder junto ao Comando local da Polícia, 
para que intensifique as rondas naqueles arredores, ambas do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 115 – Determinar ao Setor de Obras,  a roçada e poda das árvores na entrada e 
atrás da EE Ver. Elisiário Pinto de Moraes, Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá; 116 – Determinar a reconstrução do muro da EMEF Antonio Alves de 
Alvarenga, bem como aplainar o pátio da escola e colocar uma nova tampa na fossa lá 
existente, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 
22.520,75 – competência 02/2009 – Pagamento de PAB FIXO;  no valor de R$ 107.146,56 – 
competência 03/2009 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar; CONVITE da Associação Comercial de Salesópolis, para o 
Lançamento do Projeto Empreender-Unir para Crescer, no Restaurante Fazenda, no 
próximo dia sete de abril, a partir das dezenove horas e trinta minutos – desps.: Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando sua 
Indicação Nº 108, informando que aconteceram três roubos no Distrito dos Remédios,  em 
duas semanas, todos após as vinte e duas horas, motivo pelo qual espera o atendimento 
desta proposição.  Acrescentou que, há motoqueiros com garupa rondando os bairros 
daqueles arredores e dizendo-se seguranças, contudo, ninguém conhece quem os 
contratou. Disse que,  nos três pontos comerciais,  foram roubadas as caixas registradoras, 
além de outros produtos, mas, cada caso ocorrido aumentou o medo dos moradores 
daqueles arredores. Quanto à Indicação Nº 115, disse que foi no local e constatou a grande 
quantidade de sujeira e mato, acreditando que esta situação favoreça os constantes roubos 
de microcomputadores enfrentados por aquela unidade escolar. Concluiu esperando sejam 
podadas as árvores, evitando que ações de vandalismo sejam acobertadas, bem como seja 
efetuada a limpeza nos arredores da unidade escolar, acabando com a proliferação de 
animais peçonhentos que têm invadido a escola. Referindo-se à Indicação Nº 109, disse 
que o Sr. Quinzão o procurou solicitando providenciar máquina e pessoal para instalar a 
tubulação que ele já adquiriu com seus próprios recursos, a fim de resolver o problema 
criado com a água que corre, abrindo valas na estrada e prejudicando todos os usuários. O 
VER.  CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA,  justificando seu Requerimento Nº 35, disse que o 
apresentou porque solicitou os balancetes para análise na Secretaria desta Casa de Leis, 
tomando conhecimento de que, até o momento, não foram enviados balancetes relativos a 
este exercício. Também justificou seu Requerimento Nº 36,  esclarecendo que foi  ele  quem  
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conseguiu o recurso para  a  Rua José Dionísio de Oliveira e pretende esclarecer aos 
moradores daquela via o que aconteceu, já que esperavam a obra de pavimentação para 
breve. Explicou que solicitou diversas informações da Secretaria Municipal de Esportes, 
através do Requerimento Nº 37 e, quanto ao JOIS – Jogos Intermunicipais, informou que 
este ano não será realizado, sendo previsto apenas para realizar em 2010. Reportando-se à 
Indicação Nº 107 do Nobre Par Agnaldo, lembrou que esta reivindicação é antiga, contudo,  
nos dias de feira,  quando diversas ruas ficam fechadas, a rua atrás da igreja deveria ficar 
livre para o trânsito, especialmente, para viabilizar o acesso à Santa Casa. Comentou ainda 
que, na última “quinta feira de mês” (dia de feira na cidade) presenciou um caminhão de 
lenha, super carregado, que rebentou fios de eletricidade perto desta Casa de Leis e do 
Destacamento Policial, este último, que deveria tomar atitude que evitariam estes 
comentários dele e os que foram feitos por outros Vereadores e cidadãos fora da sessão. 
Quanto à Indicação Nº 108, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando agendar uma reunião 
com o Comandante da Polícia Militar e o novo Delegado Seccional porque os casos de 
roubo vêm aumentando nesta cidade, causando insegurança geral. Enfatizou que esta 
reunião é de extrema importância para cobrar o aumento do efetivo policial e atuação 
ostensiva na área central e, especialmente, na zona rural, evitando o agravamento dos 
casos e das suas conseqüências. Justificou oralmente sua Indicação Nº 113, lembrando que 
o Código Civil, através das Leis Nºs 1275 e 1276, possibilita à Administração Municipal 
declarar a perda da propriedade por abandono de imóveis que causam problemas e até 
prejuízo à saúde dos proprietários vizinhos.  Citou como exemplo, o imóvel de propriedade 
do Sr. Narciso, localizado ao lado de um consultório dentário na Rua Alferes José Luiz de 
Carvalho, que vem gerando reclamos dos vizinhos que pedem urgentes providências. 
Enfatizou que os fiscais municipais averiguam este e outros casos, contudo, nenhuma ação 
efetiva é adotada, transformando-os em motivo de zombaria, sendo este mais um motivo 
para fazer valer o Código Civil e incentivar os demais proprietários de imóveis abandonados 
a tomarem providências. Justificou ainda sua Indicação Nº 114, dizendo que tem recebido 
reclamações dos moradores vizinhos, acerca da baderna que se instala naquela praça. 
Finalizando, o orador sugeriu utilizar parte dos recursos do DADE para melhorar a infra-
estrutura daquele local e garantir maior segurança àqueles arredores. O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA justificou oralmente sua Indicação Nº 111, dizendo que a cidade não 
dispõe de acessos adequados aos portadores de necessidades especiais em vários órgãos 
públicos, como por exemplo, no Banco Santander e Posto de Saúde do Distrito dos 
Remédios, entre outros. Acrescentou que todos os cidadãos devem cobrar as adaptações 
necessárias, especialmente, porque este município é uma estância turística e recebe todo 
tipo de cliente, devendo preocupar-se para recebê-los bem, oferecendo acessibilidade a 
todos.  Concluiu informando que está elaborando projeto de lei dispondo sobre esta questão 
e pretende apresentá-lo em breve. Finalizando, também justificou sua Indicação Nº 116, 
lembrando que o muro da unidade escolar do Bairro do Chá caiu e a Prefeitura terminou de 
derrubar o resto que colocava em risco a integridade física das crianças, contudo, sua 
reconstrução será necessária, assim como os demais serviços que garantirão melhores 
condições de segurança e saúde àquela comunidade escolar. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  registrou  a presença da Primeira Dama  e  Presidente   
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do Fundo Social de Solidariedade deste município,  Sra. Cláudia Aparecida dos Santos de 
Moraes,  e da Chefe de Gabinete – Sra. Elenice Diniz Flores, através das quais 
cumprimentou os demais funcionários da Prefeitura Municipal. Leu a resposta do Sr. 
Prefeito Municipal ao seu Requerimento Nº 13 sobre Patrulha Agrícola, onde constava a 
situação de cada um dos maquinários sem condições de uso, esperando que, em breve, os 
equipamentos estejam disponíveis aos produtores de forma organizada e controlada. 
Declarou seu apoio às proposições, em especial, a que se refere a segurança pública no 
município, lembrando que já foi discutido, nesta Casa de Leis, a necessidade de implantar o 
monitoramento eletrônico e sugerindo utilizar para isto os recursos do DADE para minimizar 
os problemas resultantes da falta de efetivo policial. Por fim,  falou da necessidade de ronda 
com motocicleta e, neste momento, foi interrompido pelo Sr. Presidente porque o tempo 
regimental já havia se esgotado. O VER. AGNALDO BUENO também cumprimentou a 
Primeira Dama e, em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 34, dizendo que o 
apresentou porque vários munícipes o procuraram, interessados em se inscreverem nos 
programas e,  obtendo as informações que solicita, poderá esclarecer os interessados. 
Reportando-se à sua Indicação Nº 107, ressaltou a importância de interditar a praça nos 
finais de semana, pois já presenciou várias situações de quase acidente dos clientes da 
Pipoca Pirê que forma grandes filas. Lembrou também que esta medida já foi adotada,  mas 
deve ser retomada porque há muito movimento na praça e, portanto, muitas pessoas 
expostas aos riscos do trânsito. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser 
tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 
VER.  CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que ele, o Nobre Par Vanderlon e 
Sr. Presidente – Pedro da Fonseca, vêm conversando sobre o Programa do Governo do 
Estado – Cidade Legal. Disse que, no município tinham dezenove loteamentos irregulares, 
destes, sete estavam tramitando na Secretaria Estadual de Habitação para regularização, 
mas,  nestes últimos dias,  o Chefe do Poder Executivo informou que são quarenta e nove 
loteamentos irregulares. Acrescentou que os Vereadores citados pretendem agilizar o 
programa para que, no decorrer dos quatro anos, possam entregar a escritura a cada família 
destes loteamentos, facilitando-lhes os demais benefícios. Comentou que todos os 
Vereadores receberam um exemplar das ações para regularização dos loteamentos 
irregulares e já estão buscando solução junto à Assembléia Legislativa e, enquanto membro 
da Comissão de Meio Ambiente deste Legislativo (o orador), espera que o Sr. Prefeito 
Municipal apresente o Plano de Atuação sobre estes loteamentos, no prazo de quarenta e 
cinco dias. Esclareceu que alguns loteamentos poderão ser incluídos e outros não, contudo, 
é necessário agir com pressa porque tudo que o governo faz e que é bom, acaba muito 
rápido, daí a necessidade de agilizar. Sugeriu unir uma Comissão desta Casa de Leis com 
uma Comissão da Administração Municipal para mapear e reunir os documentos 
necessários para atender os moradores de loteamentos irregulares. Lembrou o caso do 
PROLOP que é antigo e, até o momento, causa problemas às famílias instaladas que 
sempre sofrem ameaças de ter suas casas derrubadas face às irregularidades ambientais. 
Conclamou os Nobres Pares para que se empenhem e priorizem este caso, resolvendo 
assim os problemas de  décadas  desta  cidade.  Enfatizou  a  importância  do  empenho  de  
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todos para  que  este  problema  se  resolva realmente com o referido programa do Governo 
do Estado alertando que, para isto, as ações devem se iniciar agora para ver um resultado 
daqui a quatro anos. Também lembrou a necessidade de agendar reunião com o Sr. 
Prefeito Municipal pois acredita que sejam necessárias alterações até no Plano Diretor. 
Comentou que, segundo informações, o Prefeito  Adilson enviará para esta Casa de Leis, 
um Projeto de Lei criando cargos na Administração Municipal, entretanto, já adiantou que, 
se a intenção for resolver este problema que afeta toda população terá seu apoio, mas, se 
for uma criação de cargo sem solução não apoiará. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 
disse que, atendendo um usuário do transporte coletivo, colocaria uma situação que afeta a 
todos, referente ao serviço de van prestado pela EMTU, que não entrega ao passageiro o 
bilhete que lhe dá garantia de seguro, impedindo assim qualquer benefício. Disse que 
também há reclamos de excesso de velocidade entre outros problemas, portanto, será 
necessário que os passageiros se protejam dos riscos. Disse que, na próxima sessão, 
pretende protocolar um requerimento solicitando explicações acerca dos motivos da 
empresa não entregar o bilhete de viagem aos passageiros, praxe no transporte coletivo.  
Disse que a maioria dos residentes em Salesópolis utiliza o transporte coletivo, daí a 
importância de todos se unirem para obter as informações e exigirem da EMTU esta 
garantia aos passageiros. Esclareceu que o bilhete assegura o usuário em casos de 
acidente por invalidez ou morte, portanto, a empresa é obrigada a fornecê-lo, garantindo o 
direito do cidadão. Por fim, apoiou a Indicação Nº 108 do Nobre Para Sérgio Feliciano, 
garantindo melhor segurança tanto na cidade quanto no Distrito dos Remédios, portanto, 
necessário investir para contemplar a população com maior tranqüilidade. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, referindo-se à segurança pública, disse 
que conversou com alguns agentes policiais,  concluindo  que seria interessante fazer um 
trabalho para deslocamento do quadro de pessoal, formando uma ronda com motocicletas, 
onde nove homens se dividirão em três turnos, atendendo os chamados com maior 
agilidade. Acrescentou que esta alteração, juntamente com a implantação do monitoramento 
eletrônico, poderá minimizar vários problemas, já que as motos se revezarão com as 
viaturas, atendendo tanto a área central quanto o Distrito dos Remédios. Informou que 
recebeu do Secretário Municipal de Esportes, o Calendário de Eventos Esportivos deste ano 
e sugeriu-lhe protocolar este documento na Secretaria deste Legislativo para conhecimento 
oficial de todos os Vereadores. Falou que no referido calendário há programação para todos 
os meses, acreditando que este exemplo deveria ser seguido por outras áreas, como por 
exemplo, a Diretoria Municipal de Cultura. Informou que ele, juntamente com o Nobre Par 
Vanderlon e o Presidente desta Casa Legislativa, tomando conhecimento da falta de 
merenda escolar, inclusive da venda de rifa, para conseguir recursos financeiros a fim de 
suprir esta deficiência, estiveram visitando as escolas e constataram que a situação está 
normal e todas as unidades escolares estão recebendo merenda de boa qualidade. 
Também informou que o Prefeito Adilson doará ovos de páscoa a todos alunos da Rede 
Municipal, esclarecendo que ele conseguiu patrocínio de algumas empresas para tal 
aquisição. Sobre o questionamento acerca do almoço oferecido pelo Sr. Prefeito Municipal 
às autoridades, por ocasião das Comemorações de Aniversário da Cidade, o  orador  
informou  que  também  foi  patrocínio.   Acrescentou ainda que o custo reduziu bastante  se  
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comparado  aos  anos anteriores, pois neste ano o valor foi em torno de dois mil reais, 
enquanto que nos anos anteriores ficava em torno de sete mil reais. Disse que, diante da 
atual crise, o Sr. Prefeito Municipal tem buscado soluções para enfrentar os problemas, 
evitando dizer “não” a tudo, entretanto, enfatizou que todos devem reconhecer que este 
município não é diferente de outros tantos que também enfrentam problemas e a crise 
mundial. Por fim, parabenizou o  Prefeito Adilson pela busca de patrocínio para atender as 
crianças da Rede Municipal, evitando ainda as críticas que certamente receberia por muito 
tempo. O VER. AGNALDO BUENO, considerando a existência de quarenta e nove 
loteamentos irregulares, propôs aos Nobres Pares a formação de uma Comissão Especial 
para Regularização de Áreas e Loteamentos Irregulares. Ressaltou a necessidade de 
fortalecer esta luta com elementos consistentes jurídicos e técnicos que venham resolver os 
problemas pertinentes. Igualmente fez o Nobre Par Vanderlon na última sessão, também se 
colocou à disposição para integrar a Comissão de Revisão do Regimento Interno e Lei 
Orgânica do Município, ambos defasados. Informou que, na última quarta-feira, recebeu 
uma ligação do Deputado Simão Pedro – PT, comunicando que agendou reunião com a 
Secretária Nacional de Habitação e  Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal e, em 
face da importância da reunião, finalizou estendendo o convite ao Sr. Prefeito Municipal e 
demais Vereadores, para que formem uma comitiva em busca das soluções habitacionais 
para esta cidade. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se à 
manifestação do Colega Paulo, relativa à alta velocidade das vans da EMTU, dizendo que 
também recebeu várias reclamações, em especial, dos motoristas que pressionam os carros 
da frente com aceleração e farol alto, em plena Avenida Professor Adhemar Bolina, área 
central desta cidade. Apoiou a reivindicação daquele Colega quanto à entrega dos bilhetes, 
enfatizando que sem este os passageiros perdem o direito ao seguro. Informou que 
protocolou um documento junto ao Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira e 
Deputado Federal  Arnaldo Faria de Sá, solicitando apoio para alterar o ponto inicial e final 
das vans ou ônibus para o Bairro do Fartura, facilitando a vida dos moradores daqueles 
arredores, já que atualmente, ambos saem do mesmo ponto. Comentou que ele e o Ver. 
Sérgio Feliciano estiveram conversando com o Deputado Estadual Major Olímpio sobre a 
necessidade de uma Base Policial do Distrito dos Remédios e, depois que vieram para 
Salesópolis, também conversaram o Comandante local da Polícia Militar, e este último disse 
acreditar não ser esta a solução para garantir melhor segurança daqueles arredores. 
Justificou que, neste caso, o munícipe teria que sair de sua residência para solicitar o 
serviço policial, enquanto que a disponibilidade de uma viatura em constante ronda, seria 
uma medida preventiva e inibidora de atos ilegais. Entretanto, disse o orador, na reunião 
citada com o Deputado, sua proposta foi para que o município construa a Base Policial para 
facilitar a provocação do aumento de efetivo policial junto ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, pois sem a referida base, tudo será mais difícil. Lamentou saber que há 
dois policiais militares desta cidade emprestados para o Destacamento Policial do município 
vizinho de Biritiba Mirim, enquanto deveriam ficar no Distrito dos Remédios com uma viatura 
e, se necessário, atenderiam tanto aquele quanto este município, já que estariam no meio 
do caminho de ambos. Com relação à merenda escolar, esclareceu que os comentários 
sobre a falta desta foi  realmente  um  mal  entendido.  Acrescentou que a professora da    
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unidade  escolar ofereceu rifa  e  não  falou  que  era  para aquisição de ovos de páscoa e a 
pessoa que comprou deduziu que era para comprar merenda escolar. Confirmou este mal 
entendido, dizendo que visitou a unidade escolar em questão e constatou que, além de não 
faltar merenda, ainda há estoque no armário. Dirigindo-se à Primeira Dama, Sra. Cláudia 
Aparecida, presente no plenário desta sessão, parabenizou-a pela organização da 
Galinhada realizada no último final de semana, enfatizando que estava excelente. Ressaltou 
ainda a importância de eventos como este para movimentar a cidade, assim como a 
presença do trenzinho para as crianças que ficou circulando e fazendo a alegria de todos. 
Finalizando, parabenizou o Grupo de Escoteiros que, no último sábado, completou três anos 
de atividades neste município, merecendo todo carinho, respeito e admiração pelo trabalho 
realizado com as crianças.  Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou 
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 06 de Abril de 2009. 
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