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              ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Setembro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Vice-Presidente Paulo Arouca Sobreira e 
secretariada pelos Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá – 2º Secretário, dada a ausência do Presidente titular – Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário 
procedeu a verificação da presença, registrando-se então a ausência do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior - Presidente desta Casa de Leis, e presença dos demais 
membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente  em exercício declarou 
aberta a sessão e solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última 
sessão, momento em que o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, 
requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, 
ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior.  Em 
seguida, o Sr. Presidente em exercício submeteu a ata à discussão e votação, sendo a 
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, 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:  101 – Informar se existe 
algum projeto em trâmite, visando a implantação de UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
nesta cidade, disponibilizada pelo Ministério da Saúde e, em caso positivo, qual o 
funcionário da Administração Municipal designado para acompanhá-lo; 102 – Informar se 
existe algum tipo de contrapartida do Estado para com o Município, relativa à implantação 
da Barragem do Paraitinga e, em caso positivo, relacioná-las e informar se foram cumpridas, 
justificando as que não foram, ambos do Ver. Agnaldo Bueno; 104 – Prestar as informações 
e encaminhar os documentos que relaciona, sobre a paralisação das obras de Reforma e 
Ampliação do CEREBF (Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da 
Fonseca) que, segundo informações, se deveu à reprogramação do contrato, gerando uma 
Ação Civil que tramita na Justiça;  107 – Cópia do projeto e planilha de custos da obra Praça 
de Exercícios dos Idosos;  REQUERIMENTOS solicitando ao Presidente da Câmara 
Municipal Nºs: 103 – Encaminhar ao Ministério Público, o caso relativo ao Requerimento Nº 
75/11, que trata de suspensão ao Município para o recebimento de novos recursos, 
solicitando a adoção de medidas em virtude do descumprimento da Lei Orgânica do 
Município de Salesópolis, encaminhando cópia de documento comprobatório do 
atendimento deste e das respostas daquele Poder Judiciário;  105 – Encaminhar ao 
Ministério Público, o caso relativo ao Requerimento Nº 53/11, que trata da utilização de 
maquinários e caminhões da Municipalidade para retirada de materiais da obra da Praça da 
Matriz, seu destino e custo, solicitando a adoção de medidas em virtude do descumprimento 
da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, encaminhando cópia de documento 
comprobatório do atendimento deste e das respostas daquele Poder Judiciário;  106 – 
Encaminhar ao Ministério Público, o caso relativo ao Requerimento Nº 80/11, que trata da 
aplicação dos recursos do FUNDEB e dos 25% do orçamento destinados à Educação, 
solicitando a adoção de medidas em virtude do descumprimento da Lei Orgânica do 
Município de Salesópolis, encaminhando cópia de documento comprobatório do 
atendimento deste e das respostas daquele Poder Judiciário; e 108/11 – Encaminhar ao 
Tribunal de Contas do Estado, cópia desta proposição e dos documentos anexos nela 
citados, objetivando a adoção de medidas para a efetiva implantação do Plano de Carreira 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 
continuação da Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizad a em 05 de Setembro de 2011                               

FL. 2 
 

 

 

dos Funcionários Públicos Municipais de Salesópolis, todos do Ver. Claudinei José de 
Oliveira – desps.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  131 – Adotar providências urgentes objetivando solução para o esgoto que 
corre a céu aberto no córrego da Rua Antonio Rodrigues Lopes, ainda que, para tanto, seja 
necessária medida mais drástica do Poder Executivo, como por exemplo, a desapropriação 
da área necessária, pertencente ao Sr. Isaias, do Ver. Pedro da Fonseca; 132 – Envidar 
esforços objetivando o asfaltamento da Rua Benedito Amaro de Faria, Bairro Totozinho 
Cardoso; 133 – Envidar esforços objetivando o asfaltamento da Rua Pedro Eugênio Bueno, 
Bairro Totozinho Cardoso, ambas do Ver. Agnaldo Bueno;  e 134/11 – Determinar ao Setor 
de Obras, realizar o devido conserto no telhado ou troca de telhas, no prédio do Centro 
Municipal de Fisioterapia, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; COMUNICADO do Ministério da Saúde –  sobre a liberação de recurso 
financeiro no valor de R$ 1.814,44, para Pagamento de Compensação de Especificidades 
Regionais, competência Julho/2011; OFÍCIO Nº 224 da Câmara Municipal de Santa Branca, 
encaminhando cópia da Moção de Repúdio em razão das colocações contra os professores,  
feitas pelo Vereador Dario Bueno;  ATA da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no dia vinte e três de agosto, quando foi 
tratado da Regularização Fundiária para os Loteamentos dos Pereira – Bairro Totozinho 
Cardoso, Narciso – Bairro Fartura, Vila Ademar – Bragança,  e Chico Rita – Capela Nova  – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente em exercício 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.   O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES, reportando-se ao Requerimento Nº 102 do Nobre Par Agnaldo,  lembrou que todos 
conhecem a pendência do Estado com relação aos moradores do entorno da represa, 
sendo uma delas, a realização de obra para espaço esportivo, no valor de cento e oitenta 
mil reais,  portanto, disse que essa cobrança, já feita várias vezes, deve continuar,  até que 
sejam cumpridas as exigências decorrentes da implantação da Barragem do Paraitinga. 
Com relação à Indicação Nº 133 do mesmo autor,  o orador lembrou que, em Junho, 
questionou o Sr. Prefeito Municipal acerca da existência de algum recurso para atender a 
mesma via pública, tendo como resposta de que ela estava inserida no PAC – Plano de 
Aceleração do Crescimento e, caso não recebesse tal recurso, seria atendida por verba 
conquistada por Deputado ou ainda de outra forma. Quanto à Indicação Nº 134, do Nobre 
Colega Paulo, lembrou, por fim,  que também já cobrou, no início do ano, a reforma do 
telhado do Centro de Fisioterapia, portanto, tal proposição vem reforçar seu trabalho, 
enfatizando que os profissionais e pacientes enfrentam dificuldades que poderiam ser 
evitadas se atendidos os pedidos dos Vereadores.  O VER. AGNALDO BUENO, 
reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, disse que vários pedidos 
apresentados nesta data, já foram, anteriormente, apresentados por outros Vereadores, 
portanto, seu Requerimento Nº 102 visa reforçar a cobrança ao Estado, com relação à 
contrapartida pela implantação da Barragem do Paraitinga. Acrescentou que, além dos 
citados cento e oitenta mil reais, ainda,  segundo o Prefeito Adilson, está pendente a orla da 
barragem, que nada mais se falou sobre o assunto, portanto, acredita seja necessário 
pressionar o Estado para o cumprimento das exigências. Justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 101, disse que esteve,  juntamente com o Sr. Prefeito Municipal e seu 
vice, solicitando tais UPA’s para Salesópolis, mas, desconhece o trâmite e o funcionário 
responsável, informações necessárias para acompanhar o caso. Também justificou 
oralmente sua Indicação Nº 133, dizendo que a rua já é asfaltada, contudo, no seu final, há 
um buraco desbarrancando que já fez vítimas, carros da Municipalidade e Sabesp, portanto, 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 
continuação da Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizad a em 05 de Setembro de 2011                               

FL. 3 
 

 

 

necessita de medidas,  antes que haja uma fatalidade. Por fim, referiu-se à sua Indicação Nº 
132,  apresentada a pedido dos moradores daquela via, acreditando que um pouco de 
vontade será suficiente para asfaltá-la e melhorar a vida das famílias solicitantes. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou ressaltando seus vários requerimentos, cobrando o 
cumprimento do prazo legal para resposta do Sr. Prefeito Municipal às proposições de sua 
autoria. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 103, disse que o recurso aplicado no Posto 
de Saúde da área central gerou uma Ação Civil que impede o município de receber outros 
recursos. Esclareceu que tal ação foi apresentada,  porque o Município utilizou o recurso 
liberado para construção de Posto de Saúde no Bairro do Fartura, sem a devida 
autorização,  na reforma do Posto de Saúde da área central.  Informou que, após sessenta 
dias sem resposta ao seu então Requerimento Nº 75, verificou publicação no Diário Oficial 
acerca do desvio do recurso, necessitando que esta Casa de Leis adote medidas para 
solucionar o fato. Na qualidade de político, declarou-se chateado porque,   mais uma vez, o 
Bairro do Fartura sofre as conseqüências pela falta de recursos públicos e, por outro lado, 
ele vem falando e documentando, mas, a resposta não lhe chega às mãos dentro do prazo, 
necessitando da interferência do Ministério Público para cumprimento da Lei Orgânica. 
Explicou que este encaminhamento ao Poder Judiciário refere-se apenas ao 
descumprimento do prazo, pois, com relação ao desvio do recurso, que caracteriza 
improbidade administrativa, ainda será assunto de discussão e decisão das medidas que 
esta Casa de Leis adotará. Quanto ao seu Requerimento Nº 106, disse que também refere-
se à falta de resposta ao seu Requerimento Nº 80,   embora o prazo tenha expirado e, 
conversando com membros do Conselho Municipal de Educação, soube que nenhuma 
reunião ainda foi realizada, portanto, esperará para ver as atas e suas datas e, concluiu 
dizendo que ainda solicita encaminhar esta proposição ao Tribunal de Contas do Estado,  
que estará, em breve, no município, em auditoria das contas. Com relação ao seu 
Requerimento Nº 105, também questionou sobre a utilização de maquinários da frota 
municipal em obras contratadas, mas, seu Requerimento Nº 53 também não foi respondido 
e o prazo já se expirou, motivando esta solicitação para envio ao Ministério Público para que 
as respostas cheguem a esta Casa. Sobre o seu Requerimento Nº 107, disse que o 
apresentou porque esta Casa de Leis desconhece a obra da Praça do Idoso, afinal, não 
recebeu qualquer contrato, nem viu placa sobre seu valor e outras informações. Falou que 
todos o conhecem como atuante na área e defensor das práticas esportivas, o que motivou 
enviar um ofício à Caixa Econômica Federal, questionando sobre a paralisação da obra do 
Centro Esportivo Municipal, matéria do seu Requerimento Nº 104. Lamentou que, ao 
contrário do que disse  o Prefeito Municipal, em reuniões que tratou do assunto,   que o 
gestor anterior gastou todo recurso, pagando toda obra sem a concluir,  em resposta ao 
citado ofício, aquela instituição informou que o atual prefeito mudou o projeto, fez nova 
licitação e, devido às alterações, falta uma nova análise. Diante de tal discrepância, o orador 
questionou,  por quê então,  os Vereadores eram informados que o recurso da obra foi gasto 
enquanto a Caixa Econômica presta outra informação e, por quê o Departamento Jurídico 
impetrou Ação Civil acerca deste assunto, enfatizando que esta Casa de Leis desconhece 
novo projeto, nova licitação, seus gastos e tudo o mais. Dirigiu-se ao Sr. Presidente em 
exercício, enfatizando ainda não entender que o Município tenha impetrado Mandato de 
Segurança contra o Secretário de Estado da Saúde, se ele próprio aplicou recurso em local 
diferente do destinado e, com isso,  fica impedido de receber recursos em benefício da 
população. Disse que, muito embora se tenha realizado concurso público recentemente 
para a Procuradoria Jurídica,  em um dos casos citados não viu os nomes dos funcionários 
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contratados, mas de outros que não constam do quadro de funcionários. Por fim, comentou 
que, a única resposta recebida foi para o questionamento acerca da implantação do Plano 
de Carreira dos Funcionários Públicos Municipais, matéria do seu Requerimento Nº 108, 
entretanto, fizeram um resumo e não responderam nada do que foi questionado, como por 
exemplo, quem envia o ponto do funcionário ao setor competente. O VER. PEDRO DA 
FONSECA justificou oralmente sua Indicação Nº 131, dizendo insistir na solução para o 
esgoto que corre à céu aberto no córrego da Rua Antonio Rodrigues Lopes.  Esclareceu que 
as manifestações desta sessão demonstram que os Vereadores reiteram pedidos porque 
não são atendidos,  haja vista que, no caso desta proposição, o Sr. Prefeito Municipal 
encaminha ofício da Sabesp, informando que já existe projeto pronto, mas, a obra 
dependerá da autorização de proprietário de terreno particular. Sendo assim, concluiu o 
orador, não lhe basta a resposta daquela estatal, quer que a Municipalidade adote as 
medidas cabíveis junto ao proprietário que ainda não autorizou, mesmo que para isso, seja 
necessária a desapropriação da área. Passando a presidência à Sra. 1ª Secretária, Verª. 
Deise Aparecida Corrêa Duque, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse reconhecer o 
empenho dos Nobres Pares na busca de melhorias para os munícipes, pelos trabalhos 
apresentados, esperando tenham sucesso no atendimento. Justificando sua Indicação Nº 
131, disse que referido Centro de Fisioterapia, além da reforma do telhado ora solicitada, 
necessita também de pintura e melhoria do acesso ao prédio. Enfatizou que o telhado é o 
caso mais urgente, porque, em breve, os pacientes serão obrigados a transpor poças de 
água ou nadar dentro do prédio, para receber o atendimento de que necessitam. Por fim, 
também lembrou a necessária revisão na parte elétrica do prédio, acreditando que o custo 
não seja tão alto  que impossibilita este benefício, que garantirá a comodidade necessária 
aos pacientes em tratamento. Retomando a presidência e não havendo mais oradores 
inscritos, nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente em 
exercício passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
iniciou dizendo que, por diversas vezes, os Vereadores usam a tribuna para criticar as obras 
públicas que vêm sendo realizadas, contudo,   nesta data,  vários munícipes o 
questionaram, na frente do Posto de Saúde central, e solicitaram medidas para o problema 
da tubulação daquele prédio que, constantemente, está entupida, exalando terrível mau 
cheiro. Disse que, em seguida, o Diretor de Saúde chegou ao local e ele (o orador) 
aproveitou para lhe apresentar o problema e solicitar providências, pois, segundo os 
funcionários, aquele dia era terceira vez que o problema se apresentava,  no prazo de uma 
semana. Informou que também alertou aquele Diretor que há uma lei em vigor, cujo projeto 
foi de autoria do Nobre Par Sebastião Campos, dispondo que a manutenção de toda obra 
pública, durante dois anos após sua conclusão, é de responsabilidade da empresa, 
portanto, cabe à Prefeitura notificar a empresa para que o reparo seja realizado, evitando 
agravamento do problema e interdição do espaço. Comentou que, embora tenha passado 
um ano solicitando a poda de árvores à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e tão logo 
denunciou a falta do serviço na Justiça, ouviu de algumas pessoas que seria inútil aquela 
atitude, entretanto, a esperada Ordem de Serviço foi expedida.  Acrescentou ainda que, 
vários moradores lhe procuraram, reclamando que, apesar de disporem de autorização 
ambiental, aquela empresa vem dificultando as ligações de energia, aos quais também 
propôs um processo coletivo junto ao Ministério Público, evitando que esta empresa apenas 
atenda os munícipes quando quer. Enfatizou a necessidade de mudar a forma de trabalhar 
nesta cidade, portanto, se não resolverem os problemas por bem,  os procedimentos 
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judiciais para serem ouvidos serão adotados. Com relação aos cães que ainda continuam 
soltos nas ruas, espera que, dentro de um mês, o Sr. Prefeito cumpra o que falou e resolva 
o problema que, há muito, perdura, sem solução. Por fim, disse que,  mais uma vez,  
destacava este caso para não cair no esquecimento e, se necessário, levará ao Tribunal de 
Justiça do Estado,  evitando que o povo pague por omissão deste Poder Legislativo. O VER. 
AGNALDO BUENO informou que, na semana passada, esteve no Setor de Convênios da 
Prefeitura Municipal, solicitando a elaboração de projeto para o Ministério das 
Comunicações, que vem promovendo audiências públicas para ampliação dos Projetos 
Cidades Digitais. Explicou que este projeto disponibiliza a internet em banda larga para 
interligar todos os órgãos públicos, como Escolas, Postos Policiais, Telecentros 
Comunitários, entre outros. Reconhecendo a distância para chegar até a cidade, questionou 
porquê não estudar a possibilidade de levar internet à zona rural, minimizando os problemas 
enfrentados pelos moradores do Bairro do Aterrado e outros. Por fim, disse que este projeto 
é de grande importância, cuja luta deve ser cobrada da União, minimizando os efeitos das 
restrições sofridas pela condição de Área de Proteção de Mananciais. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solidarizando-se com a família e amigos do Sr. Eduardo Nudi,  
popularmente conhecido por “Edú do Cartório”, falecido no último final de semana. Em 
seguida, parabenizou o Nobre Colega Pedro que comemora, nesta data, seu aniversário. 
Informou que, no dia seguinte, estaria no Gabinete do Deputado André do Prado, na 
Assembléia Legislativa do Estado,  pleiteando uma ambulância maior para esta cidade, 
esperando que o município esteja apto a recebê-la. Com relação à manifestação do Nobre 
Par Vanderlon sobre as obras do Posto de Saúde, lembrou que, não é de agora que a 
Sabesp e funcionários da Prefeitura Municipal vêm sendo solicitados a resolver os 
problemas. Lembrou que, há mais ou menos dois ou três meses, solicitou ao Secretário 
Municipal de Obras,  agendar uma data e horário para acompanhar o orador em visita 
àquela obra, entretanto, por falta de tempo daquele secretário,  passaram-se quatro meses 
e a data não foi agendada. Contudo, disse que outras medidas serão adotadas para 
resolver esta situação, porque são vários os problemas na obra do Posto de Saúde, desde o 
local inadequado para depósito do lixo hospitalar,  a colocação de placa da obra após 
cobrança do orador e mais este problema citado pelo Nobre Par. Portanto, questionou que 
tipo de reforma e ampliação foi realizado que não incluiu a solução do problema 
apresentado no banheiro, portanto, enfatizou que cabe agora à empresa responsável 
cumprir a lei existente já citada, responsabilizando-se pelo problema que não foi resolvido 
ou surgiu após a conclusão da obra, evitando que funcionários da Municipalidade sejam 
deslocados para solução e que os Vereadores repitam a mesma cobrança, sugerindo à 
Administração Municipal que comprove a notificação. Comentou que leu no Jornal de Santa 
Branca e de Biritiba Mirim, a relação dos médicos que atendem nas Unidades de Saúde de 
Salesópolis, contudo, tem conhecimento de outros médicos que foram disponibilizados pelo 
Estado, recebem seus salários, mas, não constam daquela relação publicada e que ainda 
existem denúncias da existência de guias com assinatura e carimbo de tais profissionais.  O 
orador disse que esta é uma situação que já foi tratada com o Prefeito Adilson, quando ele 
alegou que os médicos recebem baixos salários, ao que o orador acrescentou que isso 
ocorre em todo País e em várias profissões como braçal, motorista e fiscal, mas,  enquanto 
Vereador, não poderá fechar os olhos para tal denúncia. Disse que a matéria oficial foi 
publicada no jornal, incluindo o brasão do Município, mas,  omite alguns nomes,  por isso, 
oficializará o Estado questionando quem são os médicos disponibilizados para este 
município, para então saber onde atendem e porque não constam da relação, quem está 
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por trás das guias carimbadas e assinadas que estão aparecendo. Lembrou que algumas 
consultas chegam a demorar até três meses, entretanto, se o médico consta da relação de 
designados para prestar serviço nesta cidade, ao menos, uma vez por semana, deve 
atender os pacientes. Afirmou que levantará e encaminhará a denúncia para frente, 
confrontando com as informações publicadas nos jornais pela própria Administração 
Municipal.  Registrou que vem recebendo apoio verbal e via e-mails de diversos munícipes, 
dividindo-os com esta Casa de Leis, acerca do trabalho que vem desenvolvendo com 
relação às obras paralisadas. Lembrou que, há duas semanas, solicitou à Presidência da 
Casa o envio do caso ao Ministério Público (Indicação Nº 125/11), contudo, até o momento, 
não teve nenhum retorno, embora a proposição tenha sido lida e aprovada pelo Plenário. 
Concluindo, lembrou que, se não teve manifestação contrária naquela sessão, espera que o 
Presidente desta Casa de Leis lhe forneça cópia do documento que comprova ter atendido 
sua Indicação, encaminhando os casos ao Ministério Público, na forma regimental e 
também disposta na Lei Orgânica do Município, para providências. Não havendo mais 
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente em exercício 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 05 de Setembro de 2011. 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
  
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Setembro de 2011.   
            


