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              ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Abril de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos onze 
dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a presidência 
do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos Edis Deise 
Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 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, antes de dar 
prosseguimento, solicitou um minuto de silêncio,  em solidariedade às famílias das vítimas 
da tragédia ocorrida no Bairro de Realengo,  na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde, na 
semana passada,  um atirador entrou em uma escola municipal e matou doze estudantes,  
entre doze e dezesseis anos, e ainda feriu outros onze. Retomando os trabalhos, solicitou a 
Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão, 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.  Ato contínuo, solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 021 – Informar o paradeiro do 
veículo VW Parati, da Secretaria de Desenvolvimento, já que o mesmo não se encontra na 
ativa, nem no pátio da Secretaria de Obras, dos Vers. Agnaldo Bueno e Claudinei José de 
Oliveira; 022 – Enviar cópia do projeto e licença ambiental para o corte das árvores e 
retirada do canteiro da Avenida Antonio Paulino de Miranda;  023 – Informar quais unidades 
escolares municipais estão passando por obras com seus respectivos valores e empresas 
responsáveis, quem é o funcionário municipal responsável pela fiscalização de tais obras, e 
requer ainda enviar cópia do projeto relativo à obra que vem sendo realizada em escolas 
estaduais;  024 – Informar o motivo da retirada do relógio de energia elétrica da quadra 
esportiva do Bairro Totozinho Cardoso e, em caso de não proceder a denúncia, nos informe 
os motivos de manter referido espaço fechado no período noturno; 025 – Informar se a 
proposta EMEI-Creche já está funcionando e, em caso negativo, a previsão de início, como 
será o atendimento aos interessados no projeto, as unidades municipais que será  
implantado, quantas crianças serão atendidas e suas respectivas idades; 026 – Enviar 
documentos comprobatórios acerca das medidas que vêm adotando para solucionar o 
problema relativo à obra realizada na Rua do SACI e o prazo previsto para sua conclusão;  
027 – Enviar um relatório constando o número de agricultores beneficiados pelo Programa 
de Apoio ao Agricultor e Patrulha Agrícola, desde março/2010, constando o respectivo 
serviço realizado, gasto e arrecadação, além de outros dados que julgar importante constar;  
028 – Informar se houve estudo para que não comprometesse as ligações existentes no 
muro de arrimo da Rua XV de Novembro, onde várias ligações de esgoto, descem pelo 
paredão, com destino à rede da Sabesp, se tal empresa foi consultada sobre alternativas 
para retirada dos ramais de dentro dos supostos arcos, em caso de entupimento ou quebra 
do ramal do esgoto na parede, quem será responsabilizado e informar se não seria mais 
viável a transferência das redes de água e esgoto para a parte de cima, evitando 
transtornos futuros àqueles moradores, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: 
Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  047 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a substituição de 
duas luminárias nos postes localizados na altura dos Nºs 135 e 141 da Rua Joaquim 
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Domingos Martins, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e 
Angelino Rodrigues; 048 – Determinar ao setor competente, realizar a roçada e limpeza de 
todo o Bairro dos Buenos, do Ver. Agnaldo Bueno; 049 – Envidar esforços junto às 
Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, objetivando a criação do Conselho 
Municipal de Auxílio aos Dependentes Químicos, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;  e 050/11 
– Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de 
luminária nos seguintes pontos/ruas: 1 – Estrada do Pechincha – Bairro dos Mirandas – 
postes Nºs 243, 245, 247, 294, 252, 001 e 231;  2 – Rua Três, em frente ao Nº 119 e Rua 
Um, em frente ao Nº 16 – Bairro José Cândido; 3 – Rua Benedito Bexiga Filho, em frente ao 
Nº 99 – Área central; 4 – Rua Miguel Nayme Kirala, em frente ao Nº 17 – Área central; 5 – 
Estrada da Usina, próximo a residência do Sr. Francisco; 6 – Final da Estrada da Usina no 
final do asfalto, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente;  PARECER CFO Nº 08/11 referente ao Balancete Financeiro da Câmara 
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/2011 – desp.: Aguarde-se o Parecer 
Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer 
final e conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros:   do Ministério 
da Saúde:  no valor de R$ 24.061,50 – competência 03/2011 – Pagamento de PAX FIXO;  
no valor de R$ 108.351,05 – competência 03/2011 – Pagamento de Teto Municipal da 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;  do Ministério da Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome:  no valor de R$ 4.500,00 – competência 01/2011 – Manutenção 
dos serviços de ação continuada; OFÍCIO Nº 001220/11 da Agrosaler – Associação do Agro 
Negócio de Salesópolis Região, para a reunião que se realizará no dia treze de abril, às 
dezoito horas, no Centro de Pesquisas em Agricultura e Desenvolvimento Sustentável desta 
cidade, quando serão apresentados o Plano de Negócios pelo Sindicato Rural de Mogi das 
Cruzes, para implantação do entreposto para produtos agrícolas na cidade de Salesópolis e 
adesão dos apicultores daquela cidade à esta entidade; OFÍCIO nº 166/16/11 do Ten Cel 
PM Paulo Roberto Madureira Sales, comunicando sua destituição do cargo de Comandante 
do 17º BPM/M e agradecendo poder compartilhar com esta Casa de Leis o período em que 
esteve à frente da regional militar  – desps.:  Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a  
leitura,  o  SR. PRESIDENTE leu na íntegra seu Ofício CM Nº 041/11 endereçado ao Ten 
Cel PM Paulo Roberto, lamentando a sua destituição e também agradecendo pelo tempo de 
convívio e seu trabalho incessante em prol da segurança e paz social desta cidade. 
Terminada a leitura, dispôs o documento para que os demais Edis o assinassem em apoio. 
Ato contínuo, concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA iniciou justificando seu Requerimento Nº 28, informando que a obra, 
conforme consta na placa, orçada em trezentos e sessenta mil reais, está sendo construída 
em cima da rede de esgoto e, em caso de entupimento ou outro problema na citada rede, 
mais recursos públicos serão gastos. Acrescentou ainda que tudo seria evitado se, antes de 
iniciar a obra, a rede fosse transferida para a parte superior do muro. Reportando-se à obra 
da Avenida Antonio Paulino de Miranda, próximo a duas unidades escolares, matéria do seu 
Requerimento Nº 22, disse que, há dois anos, vem cobrando a poda das árvores na Avenida 
Professor Adhemar Bolina, mas, não foi atendido sob alegação de que falta licença 
ambiental, contudo, na obra citada, dizem que as árvores serão cortadas e outras,  ou as 
mesmas,  replantadas, e a licença ambiental já foi liberada. Acrescentou que os Vereadores 
não têm como falar sobre a obra aos munícipes que questionam, porque esta Casa de Leis 
não recebeu ainda o projeto. Concluiu dizendo que o Chefe do Poder Executivo deveria ter 
apresentado o projeto às escolas, professores e alunos, mas, parece que quer fazer tudo 
escondido, complicando cada dia mais a situação. Quanto ao Requerimento Nº 23, disse 
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que foi procurado por professores, alunos e pais de alunos, questionando sobre as obras 
que vêm sendo realizadas nas unidades estaduais e, quanto às que são realizadas nas 
escolas municipais, apesar dos recursos disponíveis à área de educação, há unidades 
enfrentando problemas como a EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, EMEI e EMEF 
do Distrito dos Remédios. Enfatizou a necessidade dos Vereadores fiscalizarem as obras, 
antes que ocorra um problema fatal, pois, não falta recursos, apenas vontade política para 
resolver alguns problemas. Disse que outros Colegas Vereadores também foram procurados 
acerca de tais problemas e, desde o ano passado, vêm expondo a situação e solicitando 
providências, motivo pelo qual acredita que será necessário convidar Promotora e Juíza 
local para acompanharem os membros desta Casa. Concluiu informando que funcionários 
do Poder Executivo têm dito que “alguma gambiarra será feita” para sanar o problemas, 
mas, alertou que não é isso que se pretende, o que espera são soluções corretas e 
emergenciais. Disse que, em outras gestões, haviam reclamações, cada vez em uma área, 
mas, nesta gestão, as reclamações são de todas as áreas, deixando os Vereadores sem 
argumento, e questionou se apenas ele vê os problemas e somente à ele são trazidas as 
reclamações. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 26,  questionou se a pavimentação e 
o recape estão corretos ou seria mais uma obra sem acompanhamento. Lembrou que, na 
primeira sessão ordinária deste ano, o Sr. Prefeito Municipal esteve nesta Casa de Leis, 
disse que calaria a boca da oposição com cimento e asfalto, mas, até o momento, não viu 
uma interdição ou medidas tomadas com relação à obra da rua do Clube SACI.  Disse que 
vir nesta Casa de Leis para falar é bonito; questionou o que de fato o Prefeito tem feito e  
enfatizou que esta Casa não pode ser omissa, pode até errar por falta de conhecimento, 
mas, nunca por omissão. Sobre o Requerimento Nº 27, disse que solicita dados a partir de 
2010 porque, no ano anterior, nada foi feito e já trocou o responsável pela secretaria 
pertinente duas ou três vezes, mas, os Vereadores não têm conhecimento do que tem sido 
feito para favorecer o agricultor local. Referiu-se à destituição do Ten. Cel PM Sales, 
dizendo que, diante da mudança de governo, sempre há mudança de secretariado e assim, 
sucessivamente, portanto, e este tipo de política acontece também na Polícia Militar, mas, 
enquanto isso, Salesópolis continua com seus problemas: a não reativação da Base Policial 
do Distrito dos Remédios, como já pedido modelo japonês, ampliação da ronda escolar e do 
efetivo policial.  Por fim, lamentou que, muda-se, mais uma vez, o comando regional, mas, 
os problemas locais continuam.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou 
declarando seu apoio ao Requerimento Nº 24, do Vereador Claudinei, informando que, na 
semana passada, esteve no bairro, sendo alvo de chacota, pois lhe diziam que referido 
relógio foi colocado apenas para inauguração da quadra, constrangendo-o enquanto 
Vereador que buscou e conseguiu o recurso para a reforma, mas, que a comunidade não 
pode usufruir do benefício, por falta de iluminação. Disse que a resposta a este 
requerimento será importante para que os Vereadores possam dar uma resposta à 
comunidade que está sem utilizar aquele espaço no período noturno e cobra um 
posicionamento. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira disse que, de fato, não 
sabe o que ocorreu, mas, sabe que o pessoal do bairro, durante a noite,  está jogando bola 
na praça enquanto a quadra fica fechada. Retomando, o orador  disse que não tem 
cabimento, depois de conseguir a reforma de uma quadra, a comunidade ter que usar uma 
praça para sua prática esportiva, situação que entristece Vereadores como ele que se 
empenham em buscar recursos, acreditando que as providências cabíveis serão tomadas. 
Com relação ao Requerimento Nº 23, daquele mesmo autor, o orador disse que, no ano 
passado, foi iniciada uma obra na EMEF do Bairro Nhá Luz e a empresa que venceu a 
licitação dessa obra é a mesma que venceu o processo relativo à obra da praça localizada 
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em frente ao Cemitério Municipal, e também da Praça da Matriz. Contudo, lamentou que, no 
período de férias escolares, a empresa trabalhou na praça do Cemitério e, com o retorno às 
aulas,  iniciou a obra na referida unidade escolar e logo parou, prejudicando as crianças.  
Disse que toda obra tem um prazo, mas, a obra da citada escola, que previa o término em 
noventa dias, já ultrapassou e está chegando a seis meses, cabendo então, uma 
fiscalização rigorosa e punição para empresa por descumprimento contratual. O SR. 
PRESIDENTE,  referindo-se ao Requerimento Nº 24, disse que também procurou saber o 
paradeiro do relógio de energia elétrica e, embora não tenha feito o questionamento por 
escrito e também não ter a resposta desta forma, foi informado que não se sabe quem 
retirou o relógio, há um jogo de empurra-empurra, entre a empresa e a Prefeitura Municipal, 
portanto, estão fazendo levantamento e que, inclusive, já foi registrado Boletim de 
Ocorrência pela Municipalidade. Enfatizou que há dificuldades porque as obras são 
terceirizadas e, desta forma, não há documento acerca dessa retirada e seus motivos. 
Concluiu dizendo que a proposição é louvável e trará para esta Casa de Leis uma resposta 
concreta acerca da situação, porque a quadra foi inaugurada e deveria atender a população. 
O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que os mecanismos de fiscalização do 
município é falho, talvez, pelo excesso de obras ou falta de especialização do funcionalismo 
municipal para planilhar o certo e o errado. Ressaltou que o Sr. Prefeito Municipal deveria 
investir mais em qualificação profissional, pois, a cada dia, surgem alterações no Código 
Civil, nas questões relativas às obras, portanto, a atualização é de grande importância. Em 
seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 49, acreditando que o conselho será um 
instrumento para buscar recursos a fim de combater o uso de álcool e drogas, incluindo 
atendimento psicológico e outros necessários ao acolhimento e tratamento, bem como apoio 
e orientação às famílias. Finalizando, disse que os mecanismos atuais não prevêem clínicas 
públicas, há apenas as particulares, cobrando altos valores que impossibilitam o tratamento 
de muitos, motivo pelo qual acredita que a criação deste conselho é a primeira ferramenta 
nesta luta.   O SR. PRESIDENTE disse que,  nesta data,  esteve em reunião na Câmara 
Municipal de São Paulo,  cuja pauta era a criação do novo Parlamento Metropolitano, 
acreditando que, muitos dos assuntos tratados nesta Casa de Leis,  como a criação de uma 
clínica para dependentes na região, à exemplo do que vem fazendo a ACAT, terão apoio 
deste parlamento, que será um grande peso na política metropolitana.  O VER. AGNALDO 
BUENO também referiu-se ao Requerimento Nº 24, esclarecendo que a quadra do Bairro 
Totozinho Cardoso é de grande importância para o bairro e, declarou-se muito entristecido 
com as reclamações, porque a quadra recebeu o nome do seu pai, Sr. João Bueno. 
Lembrou que, por ocasião da inauguração da obra, o Sr. Prefeito Municipal o questionou 
sobre a ausência dos familiares do homenageado, então está nas manifestações da tribuna 
desta Casa de Leis, feitas por ele e demais Pares, a justificativa, a família se ausentou 
porque obra estava sendo inaugurada inacabada. Ato contínuo, justificou oralmente sua 
Indicação Nº 48, acrescentando que, na semana retrasada, foi procurado por moradores do 
bairro, reclamando a falta de iluminação e, nesta semana, a falta de roçada e limpeza, 
resultado do descaso para com este bairro, portanto, um serviço simples que sana 
problemas de saúde, evita o uso de drogas e outros casos. Por fim, justificando seu 
Requerimento Nº 21, disse que o patrimônio público deve ser zelado, contudo, faz algum 
tempo, que o veículo VW Parati não é visto e tem sido alvo de questionamentos, portanto, 
espera resposta desta proposição para informar os interessados.  Não havendo mais 
oradores inscritos, nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
comunicou que está prevista, para a ordem do dia da próxima sessão, única discussão e 
votação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/11 (Concede Título de Cidadão 
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Honorário da Estância Turística de Salesópolis ao Dr. Gilberto Lozano e dá outras 
providências), de autoria da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e outros, e dos 
PROJETOS DE LEI Nºs.: 005 (Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher – CONMULHER  e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e 
11/11 (Dispõe sobre reajuste salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística 
de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora. Em seguida 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 da 
necessidade de verificar o que vem ocorrendo com relação à falta de funcionários nas 
unidades escolares, pois, tem notado que vários funcionários estão deixando a área de 
educação, com promessas de ir para outras secretarias com aumento de salário. Disse 
considerar justo que queiram ganhar mais, pois, ainda não dispõem de plano de carreira e, 
embora seja este o terceiro ano desta gestão e o Sr. Prefeito Municipal tenha informado 
sobre a existência de uma equipe estudando e elaborando referido plano, esperará para ver 
se concretizará. Retomando sobre as escolas, registrou que, além da já comentada falta de 
merendeiras, não há serventes, nem secretários em escola de grande porte, como na EMEF 
Mestra Henriqueta, muito embora todos saibam que foi realizado concurso, sabem das 
contratações via Consórcio Três Rios, sabem que a área de educação possui recursos, mas 
as escolas estão ficando,  cada vez mais,  sem funcionários. Sugeriu a todos que o ouviam 
a, no dia seguinte a esta sessão, logo pela manhã, visitarem o Cemitério Municipal, para 
constatar a absurda sujeira em que se encontra aquele próprio público, que vem gerando 
tantas reclamações e indignações.  Disse não entender por que ninguém informa ao Chefe 
do Poder Executivo situações como estas, lamentando que preferem construir uma praça na 
frente do Cemitério e largam ao abandono a parte interna, onde o mato é crescente. 
Lembrou que está próximo um feriado prolongado, ocasião em que o Cemitério é bastante 
visitado, portanto, é necessário tomar medidas para evitar constrangimentos. Dirigindo-se ao 
Sr. Presidente e referindo-se às obras públicas,  disse que se atribuir uma obra a cada dois 
Vereadores, ainda assim será difícil avaliá-las, citando, um exemplo é a obra da “Avenida do 
Portal”,  onde a calçada foi moída e depois, tudo paralisado. Informou que esta e outras 
obras são terceirizadas, mas, o Chefe do Poder Executivo deve cobrar o cumprimento do 
contrato, haja vista que houve um processo licitatório, empresa vencedora, a obra é bem 
paga e, mesmo assim, não se vê mais que seis funcionários em cada obra, sendo mais 
comum verificar somente dois ou três. Comentou que na obra próxima ao Supermercado 
Okamura, ainda não entendeu por que dos banquinhos que estão sendo construídos e que 
não há sequência nas obras, deixando todos em dúvida sobre os objetivos, sendo, portanto, 
necessário tomar alguma atitude. Reportando-se ao índice de vulnerabilidade deste 
município, disse que isso é resultado das falta de iluminação, de quadra para esporte, de 
tratamento aos dependentes químicos, entre outros. Acrescentou que, neste ano, foi 
implantada uma sala de curso técnico nesta cidade, da ETEC, podendo ampliar para mais 
uma turma, mas, infelizmente, disse que não se vê assistência aos estudantes e ações para 
continuidade. Questionou se o destino deste curso, será igual ao de Hidrologia que, no 
passado, iniciou e foi interrompido. Concluiu enfatizando que, além do Sr. Prefeito Municipal 
ter que tomar algumas atitudes, o Centro Paula Souza também deve enviar os materiais 
ainda pendentes,  situações que certamente prejudicarão a implantação de novas turmas. 
Quanto à Santa Casa local, lembrou que a Administração Municipal comprometeu-se a 
resolver os problemas, mas, até agora, está “apenas no blá-blá-blá”, disse que precisa de 
mais médicos, mas, para consegui-los, é necessário tomar atitude. Relacionou a situação 
das obras, que recebem uma contrapartida do município e, com isso utilizam o recurso 
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municipal que poderia ser direcionado mais para a área da saúde, cujos problemas também 
contribuem à vulnerabilidade do município. Enfatizou a necessidade de encontrar uma forma 
para aumentar o recurso repassado para a Santa Casa local, o que acredita, já deveria ter 
ocorrido, para atender melhor a população, pois, atualmente, até para atendimento com 
médico pediatra é necessário agendamento. Lamentou tal situação porque, em breve, 
chegará época em que as crianças adoecem mais e correrão para o Posto de Saúde, mas 
não conseguirão atendimento, sem o agendamento. Disse que registrava estes problemas 
porque, apesar de promessas e propostas do atual governo, ao invés de melhorar, o que se 
verifica são mais complicações.  Ressaltou a necessidade de providências com relação ao 
crescente número de ratos na área urbana,  ainda que seja necessário buscar apoio junto 
ao Governo Estadual ou Federal, porque apenas a publicação de “panfletinhos” não garante 
melhora em nada. Disse que não adianta gastar com prédio e ter como inquilino ratos, 
portanto, a Secretaria de Saúde tem que se empenhar e tomar atitude, ainda que seja 
necessário buscar parcerias com empresas, mas, só falar não adianta. Quanto ao 
documento enviado a esta Casa de Leis, pela Receita Federal, acerca de dívida fiscal, 
acredita seja necessário verificar a situação, evitando que o município perca o CNPJ – 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e tenha conseqüências neste Legislativo, que se 
preocupa em fazer as coisas corretas, tanto que, no final do ano, devolve recursos à 
Prefeitura Municipal. Disse que, se tal dívida refere-se à recolhimento de INSS dos 
funcionários que não são repassados à Receita Federal, é crime e, se isso se constatar, o 
responsável deverá ser punido. Dirigiu-se ao Sr. Presidente, apoiando a idéia e incentivando 
os Nobres Pares a unir forças e entregar uma relação dos problemas mais graves deste 
município, aos deputados da nossa região, membros da Frente Parlamentar,  enfatizando 
que esta Casa de Leis deve fazer a sua parte. Por fim,  lembrou que,  ao se candidatar para 
o cargo de Prefeito Municipal, o então concorrente e atual ocupante do cargo “sabia da 
bucha que ia enfrentar e agora não pode ficar escondido, tem que tomar pé da situação e 
fazer seus diretores e secretários, quem seja, trabalharem, começando pela limpeza do 
cemitério”.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se à manifestação do último 
orador, acerca do Plano de Carreira dos Funcionários  dizendo que desconhece o quem 
vem ocorrendo, mas, constantemente, é procurado por funcionários, questionando sobre o 
andamento do referido plano. Enfatizou que, há muito, estão cobrando este plano, ouvindo 
promessas desde o início do atual governo, mas, espera que, antes de encaminhá-lo, o 
assunto seja discutido com a classe; entretanto, procurou saber e constatou que nenhum 
setor designou funcionário para integrar a comissão que o elaboraria. Disse concluir que, 
uma coisa reflete na outra, citando como exemplo o caso dos ratos, que cobrou 
providências da Secretária Municipal de Saúde, e ela alegou a falta de funcionários para 
atender a demanda. Desta forma, se não fizer plano, os problemas serão crescentes. 
Garantiu que a esperança por tal plano, está nesta gestão, cujo Prefeito Municipal é também 
funcionário público municipal, de quem se espera sensibilidade e atenção aos colegas de 
profissão. Lembrou que, no final da gestão anterior, cogitou-se a elaboração do Plano de 
Carreira, tanto que foram pesquisados em outras cidades, mas, até o momento, nada 
aconteceu, correndo o risco de passar mais quatro anos sem resultado. Sobre as obras 
públicas, alertou para que todos se atentem quem é o fiscal designado para acompanhá-la, 
pois, na obra recém-concluída em frente ao Cemitério Municipal, já há afundamento de 
bloquetes no início da subida. Enfatizou que é bom ficar atento para evitar problemas 
maiores no futuro, haja vista que o mesmo caso vem ocorrendo, em frente ao 
Supermercado do Português, onde uma senhora se machucou e o proprietário do local o 
procurou pedindo providências, mas, uma semana já se passou e nada foi feito, embora se 
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trate de espaço público com bastante movimentação. Quanto à necessária contratação de 
médicos para a Santa Casa local, já registrada pelo orador que o antecedeu, disse que é 
necessário muito cuidado nestas contratações, pois, somente nesta semana, foram 
registrados três casos que necessita medidas da comissão pertinente desta Casa de Leis. 
Relatou que, na semana passada, uma senhora passou mal, em frente à sua casa e, ele 
próprio, a levou para o Pronto Socorro da Santa Casa, desmaiada, deixando-a na 
companhia de sua filha e se disponibilizando a ajudar mais se fosse necessário. Passados 
apenas vinte minutos, o orador foi chamado a levá-las de volta para casa, com alta médica 
e, para sua surpresa, ela estava dormindo. Outro caso, relatou o orador, foi de uma senhora 
atendida naquele Pronto Socorro, com alto índice de diabete, sendo constatado o índice de 
quinhentos relativo à taxa de açúcar no sangue e, após aplicação de medicamento, esta 
taxa baixou para quarenta e sete, tendo como consequência uma taquicardia que obrigou 
sua transferência para Mogi das Cruzes. Por fim, um senhor muito conhecido, caiu de uma 
escada, foi atendido e medicado na Santa Casa local e logo dispensado pelo médico 
plantonista, em seguida, passou mal em sua casa e pediu para ser levado para atendimento 
em Mogi das Cruzes, onde foi de imediato encaminhado para cirurgia, porque o tombo 
afetou gravemente alguns órgãos internos. O orador lembrou que, em gestão anterior, na 
condição de presidente da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, denunciou um médico 
ao CRM – Conselho Regional de Medicina,  e espera que a atual comissão adote as 
providências, ou ele mesmo tomará, porque não pode deixar a população local nas mãos de 
quem não tem compromisso com a cidade, lamentando ter que registrar tais relatos. 
Informou que, nesta semana, esteve visitando o CRAS – Centro de Referência em 
Assistência Social, conhecendo melhor o trabalho da Assistente Social  Eliete e da 
Psicóloga Aline, junto aos demais profissionais daquele centro. Elogiou o trabalho 
desenvolvido e informou que estão tentando incentivar a comunidade a participar de cursos 
de qualificação profissional para iniciar no mercado de trabalho. Surpreendeu-se com a 
qualidade do trabalho desenvolvido, onde constatou vários artesanatos de qualidade,  que 
são fonte de renda a muitas famílias, merecendo o reconhecimento desta Casa de Leis. 
Comentou que esteve, na semana passada, no gabinete do Deputado Estadual Hélio 
Nishimoto, juntamente, com membros da UDSMEP, buscando o apoio daquele parlamentar 
acerca da denúncia apresentada à Câmara e Prefeitura Municipal e ao Ministério Público, 
relativa ao descaso com que o Estado e o Poder Público Municipal vem tratando as 
margens da represa, registrando, por fim, sua gratidão ao acolhimento daquele deputado, 
esperando seja resolvido o problema.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  disse que a 
sequência de problemas que este município apresenta chega a preocupar,  principalmente 
os tocante à saúde. Disse estar atento acerca de algumas irregularidades e tem buscado 
solução para melhorar o atendimento, entretanto, lembrou que a Santa Casa local não 
dispõe de ortopedia todos os dias, apenas segundas, quartas e sextas-feiras, portanto, um 
acidentado da sexta-feira deve ser transferido para Mogi das Cruzes, mas, depende de vaga 
emitida por ordem de um plantão controlador. Ressaltou que o problema de saúde no País é 
crítico, haja vista a divulgação na mídia acerca da calamidade em que se encontra a área de 
saúde,  que necessita de investimento, pois, atualmente, não atinge dez por cento do valor 
que deveria ser investido. Disse que esta situação pode ser uma ferramenta para se ganhar 
mais dinheiro, no atendimento médico particular ou, realmente, é um descaso para com a 
população. Ressaltou que, trabalhar em setores que envolvem a vida das pessoas é um 
compromisso muito sério, entretanto, os representantes que ocupam altos cargos não se 
preocupam como deveriam com a área de saúde. Lamentou que o orçamento atual não 
prevê o aumento de demanda, como no caso de Salesópolis, quando absorve moradores 
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das cidade vizinhas Paraibuna, Santa Branca e Biritiba Mirim, quando suas unidades 
hospitalares são fechadas. Contudo, disse que essa absorção tira algumas vagas dos 
salesopolenses que não são repassadas, haja vista que os profissionais da área, têm 
plantão de doze horas e, por conseqüência, são responsabilizados pelo mau atendimento. 
Acrescentou que, muitas vezes, não é culpa do profissional, mas, do sistema que impõe o 
grande aumento de pacientes ao médico, estrapolando o atendimento, pois, um médico tem 
que atender cem pessoas num prazo de seis horas, resultando em péssima qualidade no 
atendimento. Comentou que o município perdeu alguns profissionais porque a Santa Casa 
local foi obrigada a enxugar despesas diante da crise financeira pela qual está passando, 
contudo, lembrou que o valor do repasse permanece há muito, sem reajuste e, conforme já 
disse o Nobre Par Claudinei, precisa aumentar para minimizar os problemas. Disse que 
essas situações encurralam os profissionais, seja médico ou funcionário, e ainda os  
pacientes e, embora sejam necessárias melhorias na qualidade dos serviços e mais 
especialistas, para tudo isso é necessário dinheiro.  Esclareceu que, o recurso liberado para 
a Secretaria de Saúde, tem destino certo, e o repasse da Prefeitura Municipal não permite 
aquisição de material; para isto, é necessário buscar recursos através de emendas 
parlamentares. Enfatizou que a previsão de gastos é possível, mas, a estimativa de 
atendimento cresceu demais, portanto, o valor não é suficiente e, se houvesse repasse de 
outros municípios para que seus moradores fossem atendidos neste, a situação não 
chegaria a este ponto, mas, o aumento da demanda  é crescente enquanto os recursos não.  
Informou que,  a proposta da atual Administração é criar o PSF – Programa de Saúde da 
Família, que tem a finalidade de prevenir casos que chegam ao hospital, reduzindo o 
número de atendimento quase trinta por cento.  Finalizou enfatizando a importância de 
todos os Vereadores continuarem buscando recursos, mas, também cobrarem do Chefe do 
Poder Executivo,  um investimento maior para melhorar o atendimento da população na 
área de saúde. O VER. AGNALDO BUENO disse que foi questionado, por munícipes, 
acerca da ausência de Vereadores na reunião sobre violência, que ocorreu no Centro 
Pastoral, no último dia primeiro.  Registrou que ele não recebeu nenhum convite e, muito 
embora tenha tomado conhecimento de que esta Casa de Leis tenha sido muito bem 
representada pela Oficial de Secretaria, enfatizou que a presença de Vereadores, como ela 
mesma afirmou, foi bastante cobrada. Ressaltou que, quando acontecer eventos deste 
nível, gostaria de ser comunicado e que os Vereadores se façam presentes, evitando que, 
ao serem questionados, tenham que responder como ele,  que não estava sabendo de nada 
e que ninguém o avisou. Informou que participou de um Seminário sobre o Combate ao 
Crack, por iniciativa dos Deputados Donisete Braga e Enio Tato (PT), considerando-o de 
grande importância, porque este tipo de droga está saindo dos grandes centros e 
adentrando cidades pequenas, e Salesópolis não foge à regra. Lembrou que, neste 
momento a Assembléia Legislativa do Estado está discutindo a LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, portanto, também é um momento propício para cobrar, do Governo do 
Estado, mais recursos para projetos e ações de combate ao crack. Lembrou que o Nobre 
Colega Paulo, a exemplo do que ocorrendo em todas as cidades,  apresentou nesta sessão, 
a Indicação Nº 049, propondo a criação de um conselho sobre o mesmo assunto e, embora 
reconheça que muitas vezes, os conselhos não funcionam e a população se distancie deles,  
colocou-se à disposição para colaborar com a proposta da citada proposição. Lembrou 
ainda que o Nobre Par Claudinei, em sua manifestação, citou a questão da vulnerabilidade 
social e, segundo pesquisas, Salesópolis tem o maior índice percentual da região, tanto que, 
dos seus quinze mil seiscentos e trinta e cinco habitantes, onze mil trezentos e dezenove 
estão nestas condições. Por estes dados, pode-se constatar a dimensão desta 
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problemática, pois, este índice é contabilizado pelos problemas sociais, quais sejam:  
pobreza, desemprego, fragilidade nos vínculos familiares, falta de qualificação profissional, 
entre outros. Diante da importância que Salesópolis representa para a Grande São Paulo, o 
governo apenas exige dos salesopolenses, aqui nada pode, enquanto o povo é obrigado a 
trabalhar para a qualidade da água e do ar, mas, questionou esbravejando “e o nosso povo 
para onde vai? Se exige isso, se exige aquilo”.  Enfatizou a importância de aproveitar as 
duas reuniões previstas, uma no dia seguinte, na Assembléia Legislativa, e outra, da Frente 
Parlamentar, na próxima quinta-feira, para pedir a cada deputado a apresentação de 
emendas, mas, acrescentou, novamente esbravejando: “só emenda muitas vezes não 
chega e, se não pode criar aqui uma indústria, vamos criar então uma faculdade federal em 
troca. Quando vamos começar a pensar alto, pois está aqui o índice, portanto, está hora de 
se unir para usar a força que tem, não só para fazer emenda, pois há as que foram 
importantes,  mas, a Associação Caminhando Juntos, fez um belíssimo projeto, no ano 
passado, elogiado na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e, no momento que ia 
sair a emenda, não chegou. Nós temos que brigar pela burocracia que existe, pois todos 
sabem da importância do município, então, vamos aproveitar as reuniões, se fazer presente 
e cobrar dos nossos deputados, do nosso Governo Estadual e também do Governo Federal, 
e mostrar o índice que Salesópolis apresenta, mas, também mostrar a importância de 
Salesópolis para estas autoridades. Chega, não dá mais para ficar na mesmice, sempre, 
vamos sim, pensar alto, não é porque Salesópolis tem pouco voto, mas a importância é 
muito grande, é muito mais que isso, ultrapassa esta questão. É o que tenho a dizer senhor 
Presidente, é um desabafo, e peço que nestas reuniões  estejamos presentes e levemos 
propostas, levemos idéias e que consigamos mostrar para eles, a importância que é 
Salesópolis para a região da Grande São Paulo, região Metropolitana, muito obrigado.” O 
SR. PRESIDENTE,  reportando-se à reunião realizada no último dia primeiro,  esclareceu 
que estava programado para participar, tanto que fez questão de passar pelo local antes de 
viajar.  Informou que, já em viagem, ligou para a funcionária Elisabete, solicitando-lhe 
representar esta Casa de Leis, quando ela comentou que sua entidade,  a Associação 
Caminhando Juntos, não fora convidada, embora seja uma associação que faz um 
belíssimo trabalho neste município. Enfatizou que o convite veio dirigido ao Presidente, 
portanto, acreditou que os demais Vereadores também tivessem recebido,  individualmente.  
Disse que se programou para representar a Câmara Municipal naquela reunião, contudo, no 
dia anterior, teve alta do hospital e, olhando os documentos da sua mesa, constatou que era 
o mesmo dia da reunião em Santos, onde também era muito importante para o município, já 
que se trataria dos royalties da Petrobrás e esclarecimentos acerca do pré-sal. Informou que 
antes de viajar, passou pela reunião, conversou com uma pessoa, a quem justificou sua 
ausência e pediu que comentasse sobre o trabalho que vem desenvolvendo , incentivando a 
denúncia de uso e comércio de drogas através do Disque Denúncia 181.  Acrescentou, que 
chegou a telefonar para alguns Vereadores, entretanto, como estava em cima da hora e 
eles também tinham outros compromissos, teve a ideia de solicitar à funcionária da Casa 
que participasse.  Disse que conversou com a Secretária Municipal de Educação e outros 
presidentes de Câmaras Municipais,  para incentivar o Disque Denúncia, criando afinidade 
da população com este número, pretendendo colocar placas nos bairros e incentivar as 
pessoas a denunciarem anonimamente; sabe que todos os Vereadores já foram procurados 
e, por isso, também já agendou reunião com o novo comandante da Polícia Militar regional. 
Por fim, dirigindo-se ao Nobre Colega Agnaldo, pediu desculpas e concordou com ele de 
que esta Casa de Leis foi muito bem representada pela funcionária Elisabete, pois todos 
reconhecem o trabalho que a Associação Caminhando Juntos desenvolve junto à 
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sociedade, mas, conforme tem feito, questionará ainda mais, das próximas vezes, se os 
demais Vereadores têm conhecimento, e se o tempo for hábil, solicitará a leitura dos 
convites que receber em sessão ordinária.  O VER. PEDRO DA FONSECA leu, na íntegra, o 
ofício encaminhado pela Sabesp, em resposta a uma proposição de sua autoria, na qual 
questionou sobre as providências que a Prefeitura Municipal e aquela empresa vêm 
adotando para solucionar o problema relativo à falta de saneamento básico na Rua Antonio 
Rodrigues Lopes. Comentou que, segundo aquela resposta, para realizar o serviço, 
dependeria da autorização dos senhores Pedro Rodrigues e Izaias, para que a rede 
passasse por suas propriedades, que eram vizinhas do local. Acrescentou que, segundo 
aquele ofício, o primeiro proprietário já autorizou, mas, o segundo, ainda não se manifestou 
e esta situação impede o prosseguimento do projeto para implantação do ramal coletivo. 
Concluiu então, que cabe à Prefeitura Municipal uma desapropriação ou outra medida que 
venha solucionar o problema. Reportou-se à “obra do arco”, realizada no paredão da Vila 
Henrique, dizendo que, no local, há duas obras, uma particular e outra pública, contudo, 
quando chega material, não se sabe se o destino é para uma ou outra. Alertou que, no local, 
há pessoas trabalhando de chinelos, sem camisa ou qualquer outro equipamento de 
segurança entre cimento e blocos, naquele espaço de trânsito de caminhões e pedestres.  
Disse que esta situação tem gerado questionamento a ele, enquanto Vereador, se não está 
vendo a situação dos funcionários da obra pública, ou ainda do caminhão que descarregou 
areia em cima da boca-de-lobo, o que o fez questionar também se ninguém mais está 
vendo. Por fim, disse que, diante de tantos problemas, é impossível continuar a obra do jeito 
que está, questionando onde estão os fiscais que não vêem tais situações.  Relatou ainda 
que, além deste caso, a Prefeitura Municipal construiu um barranco, de aproximadamente, 
dez metros de altura, em frente a porta da casa de uma senhora, de oitenta anos e outra 
grávida de oito meses, cujo marido é caminhoneiro, portanto, nem sempre está em casa, 
sendo tal obra mais um absurdo desta Administração, na qual também some carro e relógio 
de energia. Comentou que também foi cobrado sobre a iluminação da Praça do Cavalo, pois 
tiraram o poste e mudaram de lugar, portanto, também questionou se não é a mesma 
pessoa que mudou o carro da área de saúde e o relógio de energia de lugar, lembrando 
ainda que a praça, em frente a Creche Municipal, há muito, também está na escuridão, 
inclusive o relógio de energia desta praça também sumiu,  há tempos, e até o poste foi 
levado. Questionou quem ouvirá os Vereadores, lembrando que eles falam pela população 
e, por fim, reconheceu que algumas obras estão acontecendo, mas, é necessário saber, 
como estão sendo realizadas.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE, reportando-
se à reunião sobre violência, já comentada pelo Nobre Colega Agnaldo, disse que ela 
também não foi convidada, acreditando que os demais Pares também não foram. Sobre os 
vários problemas já comentados, enfatizou a necessidade de reconhecer o trabalho que 
vem sendo realizado, como por exemplo, da reciclagem. Contudo, em frente esta Casa de 
Leis,  havia um amontoado de coisas, refletindo a necessidade de fazer um trabalho com a 
população, para se conscientizar da sua responsabilidade. Lembrou que, acessando o Blog 
Anotiprime, verificou a foto, em frente a uma casa da Avenida Victor Wuo,  cuja coleta teria 
acabado de passar e, mesmo assim, o lixo foi colocado, favorecendo a proliferação de 
animais. Enfatizou que, realmente tem que haver campanha, como é o caso atual, contra a 
dengue, mas, lamentou que algumas pessoas não deixam os agentes da campanha 
entrarem em suas casas, portanto, disse que é necessário um trabalho com as pessoas. 
Quanto aos comentários acerca da Santa Casa local, disse concordar que se trata de vidas, 
contudo, comentou que um munícipe, que dispõe de um plano de saúde, atendido fora 
desta cidade, sentindo dor de cabeça, percebendo que sua pressão arterial aumentada e 
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dormência do lado esquerdo do corpo, ficou internada e entubada, durante quatro dias,  
recebeu alta médica por um clínico geral, mas,  não foi avaliada por nenhum neurologista ou 
cardiologista. Disse que essa pessoa teve que procurar o atendimento especializado para 
receber os cuidados adequados, e que, embora dispondo de plano de saúde,  só conseguiu 
o agendamento com o único médico neurologista do plano, para o mês de agosto. Diante 
desta situação, conseguindo apenas o atendimento com cardiologista, realizou os exames 
cardiológicos e os trouxe até a Santa Casa local, para ser atendida pela médica que atendia 
naquele dia, quando diagnosticou um grave problema e foi orientada a realizar novos 
exames. Acrescentou que esta situação demonstra o quanto é difícil a situação pela qual 
passaram as três vidas relatadas pelo Nobre Colega Vanderlon, entretanto, enfatizou que ao 
sair desta cidade, é preciso muito cuidado, pois, também não se sabe como será recebido e 
se será chamado. Relatou que ela própria, no mês de fevereiro, passou por uma situação 
em que, embora sendo Vereadora, ficou sem saber o que fazer diante da falta de 
neurologista.  Concluiu que a Santa Casa local oferece qualidade, mas, não há 
profissionais, entretanto, aqui se consegue orientação e apoio dos Vereadores, e fora daqui 
não há este atendimento. Quanto ao Plano de Carreira dos Funcionários, lembrou que não 
apenas o Sr. Prefeito Municipal é funcionário, mas, há Vereadores como ela que também 
são ou tem família na Administração Pública, portanto, cabe à todos se empenharem e  
cabe ao Sr. Prefeito Municipal dar o apoio necessário, lembrando que o ano de 2011 está 
passando e, no próximo ano, vem o período eleitoral em que todos estarão correndo atrás 
de votos. Ressaltou a necessidade de batalhar em prol dos funcionários, pois, já que esta 
cidade não pode ter empresas, sendo a Prefeitura Municipal a maior empresa local,  deve-
se valorizar seus funcionários, muitos que estão na quarta geração como funcionário público 
municipal. Por fim, sugeriu ao Sr. Presidente,  que agende uma reunião para se discutir 
esse assunto, que acredita não existir nada no papela ainda, no entanto,  todos devem se 
empenhar, considerando que todos desta cidade têm algum vínculo com a Prefeitura 
Municipal. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR informou que esteve, à convite de uma 
pessoa, na inauguração da Sala do AEE-Atendimento Educacional Especializado,  na EMEI 
Professora Maria Aparecida Freire de Faria, primeira sala para crianças portadoras de 
deficiência, atendendo legislação vigente, e pelo que conversou com alguns Vereadores, 
concluiu que os demais também não foram convidados. Na oportunidade, a Secretária 
Municipal de Educação, que assumiu o cargo recentemente,  comentou que já está 
implantada a EMEI-Creche, atendendo mais de cinqüenta alunos, em dois horários, e que 
ainda serão inauguradas mais três salas de aula. Acredita que o problema será sanado, 
esclarecendo que outros problemas aconteceram em anos anteriores, não sabe se por 
conseqüência de má vontade de quem estava à frente da secretaria, mas o importante é 
que agora estão sendo resolvidos e as crianças serão atendidas nas EMEI’s ou em salas 
especiais. Informou que o Sr. Prefeito,  no dia seguinte a esta sessão, viajaria para Brasília 
levando o projeto do anexo da Santa Casa local, em busca de recursos.  Esclareceu que o 
Prefeito sofre bastante críticas acerca das suas ausências, contudo, ele viaja e sempre 
corre em busca de recursos, pois, muita coisa não aconteceria apenas com recursos 
próprios. Enfatizou que as coisas estão acontecendo e as comissões devem acompanhar a 
Santa Casa local, as obras, criticar quando necessário e parabenizar quando merecido, 
contudo, lembrou que, antes de assumir o cargo, o Sr. Prefeito Municipal também não era 
visto com tanta freqüência pela cidade, mas, aos poucos vem visitando os locais. Disse que 
o Sr. Prefeito visitou os alunos do curso recém-implantado, da ETEC, e já está fazendo os 
contatos para implantação de um novo curso, portanto, as coisas estão acontecendo, 
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faltando apenas a divulgação à população e Câmara Municipal. Quanto ao carro da frota 
municipal, cujo paradeiro foi questionado nesta sessão, informou que está na oficina, 
entretanto, a Prefeitura Municipal não dispõe de recursos para custear sua manutenção, e 
lembrou que, em administrações anteriores, teve carro que ficou três anos no conserto. 
Finalizou dizendo que a Administração, se tem recurso para arrumar, o faz, se não, 
empresta o carro desta Casa de Leis, como fazem.  Retomando a presidência,  o SR. 
PRESIDENTE disse que os Vereadores devem ver com os usuários do transporte coletivo, a 
melhor data para agendar reunião com a Empresa Júlio Simões. Quanto às reivindicações 
apresentadas pelo Nobre Ver. Claudinei e outros, sugeriu oficializarem para que integrem 
um documento desta Casa de Leis que será encaminhado a cada um dos Deputados que 
integram a Frente Parlamentar. Não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar a 
sessão, concedeu a palavra, como Líder de Bancada, ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA (PR). O orador reportou-se à necessidade e importância da reunião com 
representantes da Empresa Júlio Simões, dizendo que, através do seu deputado, 
conseguiu, para o próximo dia vinte e seis, uma reunião na Secretaria Estadual de 
Transportes, a fim de expor os problemas enfrentados pelos usuários e buscar soluções. 
Retomando novamente,   o SR. PRESIDENTE disse que também haverá uma reunião com 
representantes da EMTU, pedindo aos Vereadores que puderem ir avisá-lo, a fim de 
organizar os veículos e formarem uma comitiva para levar as reivindicações dos usuários 
desta cidade.  Nada mais havendo a tratar, 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 11 de Abril de 2011. 
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1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
18 de Abril de 2010.   
            

 
 
 


