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              ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Outubro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 
treze dias do mês de Outubro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelos 
Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 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. Cristian Luiz 

Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi submetido ao 
plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a dispensa da 
leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma aprovada por 
unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIOS Nºs 566/14 do Poder Executivo, 
encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Agosto/2014 e; 055/14 da Seção de Pessoal, 
encaminhando relação das rescisões e nomeações realizadas pela Municipalidade no mês 
de Setembro/2014  – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 144 – Determinar ao setor competente, a devida 
manutenção e reposição de tampa da captação de águas pluviais, localizada no cruzamento 
das Ruas Domingos Freire de Almeida e Quinze de Novembro, Vila Henrique; 145 – 
Determinar ao setor competente, realizar obras visando o alteamento do leito carroçável em 
trecho da Estrada da Soarada, próximo ao sítio do Sr. Daniel Guedes, Bairro dos Pintos, 
ambas do Ver. Edney Campos dos Santos; 146 – Tomar providências visando o fechamento 
dos buracos existentes na ponte localizada na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva com a 
Avenida Professor Adhemar Bolina, próximo ao Supermercado Okamura; 147 – Tomar 
providências visando o fechamento de um buraco que se formou no asfalto em frente ao Nº 
241 da Avenida Victor Wuo, onde se localiza a Igreja “O Brasil para Cristo”; 148 – Tomar 
providências visando a colocação de obstáculo (ferros) em cima das calçadas, próximo ao 
CMCI Dona Teresa Feital, nas esquinas da Rua Domingos Freire de Almeida com a Rua XV 
de Novembro e com a Avenida Professor Adhemar Bolina, onde existem bocas de lobo, 
cujas tampas foram quebradas por caminhões/carretas, devido a falta deste tipo de 
obstáculo, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 149 – Determinar aos setores 
competentes a realização de reuniões, com todos os comerciantes deste município, 
credenciados ou não da Associação Comercial, a fim de todos juntos tomarem decisões 
relativas ao turismo, como visitação, calendário, divulgação e outros, para integrarem o 
Plano para 2015; 150 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o serviço que se 
faz necessário na Estrada do Cardoso (manutenção e limpeza das bocas-de-lobo), Bairro do 
Alegre, utilizando os materiais já adquiridos pelos próprios moradores; 151 – Interceder junto 
aos órgãos competente, a fim de buscar os recursos necessários à construção de uma 
ponte reforçada, com estrutura metálica,  antes de iniciar as obras de pavimentação de mais 
um trecho da Estrada do Bairro da Grama; 152 – Determinar ao setor competente, tomar as 
medidas necessárias à limpeza e disponibilização de funcionário para o Cemitério Municipal, 
devido a proximidade do Dia de Finados; 153 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, solicitando a manutenção das luminárias públicas, bem como para que 
seja dado um destino final aos postes encostados em estradas desta cidade, todas do Ver. 
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Claudinei José de Oliveira; 154 – Determinar ao setor competente, elaborar projeto de 
guias, sarjetas e boca-de-lobo para a Rua Frederico Ozanan, no trecho da subida da torre, 
que dá acesso ao Bairro dos Mirandas; 155 – Envidar todos os esforços necessários à 
aquisição de uma motocicleta para o Sr. Renato de Miranda Melo, funcionário municipal 
responsável pelo Setor de Trânsito, ambos do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-
se, lidas no Expediente; OFÍCIOS Nºs:  601/14, da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, agendando reunião com os Vereadores, a realizar-se no dia vinte de outubro, às 
quinze horas, nesta Casa de Leis, para discussão da pauta da Audiência Pública que terá 
como tema “Uma reflexão sobre os caminhos trilhados pela escola de campo”, prevista para 
dia vinte e dois de outubro; 03/14, dos Pais e Amigos das Crianças e Adolescentes 
Especiais de Salesópolis, informando a parceria celebrada com o município, para 
adequação emergencial do prédio do CEP, para atendimento do AEE – Atendimento 
Educacional Especializado, ficando acordado que a Prefeitura se responsabilizará pelos 
projetos de adequação e os pais pela implantação prática desses, adquirindo os materiais 
necessários e realizando as obras necessárias em forma de mutirão – desp.: Arquive-se, 
plenário ciente; OFÍCIO Circular GP Nº 02/14 do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo,  convidando para a apresentação do I-EGM – Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal, instrumento que pretende avaliar a conformidade, mensurar e divulgar a 
efetividade dos gastos públicos em prol da sociedade – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; 
COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: no valor 
de R$ 15.000,00 para a APM da Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Morais – 
competência 09/2014; no valor de R$ 25.000,00 para a APM da Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah – competência 09/2014; para Alimentação Escolar, nos valores de R$ 
522,00 para EJA, de R$ 15.846,00 para Ensino Fundamental, de R$ 5.142,00 para Ensino 
Médio, de R$ 1.900,00 para Creche, de R$ 3.350,00 para Pré-Escola, de R$ 250,00 para 
AEE – todos competência 10/2014, de R$ 4.471,94 e de R$ 14.844,56, ambos referente a 
7ª Parcela do PNATE, e R$ 73.935,91 referente a 8ª Quota do FNDE – desp.: Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA registrou a presença da Secretária 
Municipal de Meio Ambiente e dos demais presentes nesta sessão e, em seguida, justificou 
oralmente sua Indicação Nº 148, declarando esperar sejam feitos estudos da autoridade 
municipal de trânsito para solucionar o problema no local,  inclusive acerca das tampas das 
bocas-de-lobo quebradas, onde uma criança já caiu. Também disse esperar que o trânsito 
de caminhões pesados seja proibido no local,  nos dias de aula, liberando-os apenas nos 
finais de semana, tal qual já solicitou nos arredores da EMEI Professora Maria Aparecida 
Freire de Almeida. Finalizou enfatizando a necessidade da Prefeitura Municipal deixar claro 
que os caminhoneiros têm direitos, mas também têm deveres a cumprir, demonstrando que 
esta cidade não está largada e conta com pessoas responsáveis pelo trânsito, as quais 

farão valer a lei de trânsito se os caminhoneiros não respeitarem a legislação local.  O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou reportando-se à Indicação Nº 155, esclarecendo que não 
tem nada contra o Sr. Renato – responsável pelo trânsito local, contudo, ele não pode 
utilizar adesivo com o brasão do município em sua moto particular. Diante deste 
conhecimento, sugeriu através da mencionada proposição, seja adquirida uma moto com 
recursos públicos, para que referido funcionário possa desenvolver suas atividades, 
entretanto, espera que também seja resolvido o problema de trânsito da cidade, haja vista 
que referido funcionário não tem poder para multar. Acrescentou que, estando como Diretor 
de Obras e não de Trânsito, o funcionário Renato está trabalhando em desvio de função, 
portanto, alertou que ele próprio (o orador), se for necessário,  tomará as providências junto 
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ao Ministério Público. Reiterou que não tem nada contra referido funcionário, mas, alertou 
que, se as pessoas multadas recorrerem das multas que receberam, ganharão, porque o 
funcionário Renato não tem poder para tal medida e a Administração deve parar de “passar 

a mão na cabeça desses funcionários”.  Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária disse 
que a manifestação do orador serve também para outros setores, como o caso da Sra. 
Mariana – Veterinária, que atua no Setor de Zoonose, bem como do Vice-Prefeito 

Vanderlon, acreditando que está na hora de “chacoalhar este taquaral”. Retomando, o 

orador concordour com as colocações do Nobre Colega, pois, muitas vezes, também já 
expôs sua discordância ao desvio de função para beneficiar um ou outro funcionário. 
Ressaltou que, a partir do dia seguinte, se ver o funcionário Renato com sua moto 
adesivada, chamará a Polícia para tomar providências e irá à Delegacia local para mandar 
prendê-la, pois, todos sabem que os Vereadores têm autoridade para isso. Em seguida, 
reportando-se à sua Indicação Nº 154, enfatizou a importância do Vereador ter 
representantes nas esferas Estadual e Federal, pois, ele próprio sentiu a falta deste apoio, 
entretanto, a partir de agora, terá representantes em ambas as esferas e se empenhará 
para conseguir a implantação da infraestrutura necessária para a “subida da torre”. Lembrou 
que o Vereador não faz nada sozinho, até mesmo uma Indicação, se não for aprovada pelos 
seus Pares,  não é encaminhada. Louvou o Nobre Colega Claudinei que, contando com o 
apoio dos seus representantes nas esferas superiores, conseguiu a pavimentação das ruas 
do Bairro da Grama, portanto,  finalizou enfatizando que os demais Vereadores devem 

“correr” para conseguir verbas para as benfeitorias solicitadas pelo povo. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ referiu-se às Indicações Nºs 146 e 147, do Nobre Colega Cristian, 
dizendo que ele teve a sensibilidade de ver os buracos,  mas, questionou se os candidatos 
que buscaram votos nesta cidade, durante o período eleitoral, assim como o Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretário Municipal de Obras, não os viram também. Questionou ainda, se um 
Vereador, como o Nobre Colega Cristian, não mencionasse tais buracos, se a 
Administração Municipal não saberia da existência deles. Falou que a Câmara Municipal 
tem trabalhos muito sérios a executar, portanto, os Vereadores não podem perder tempo 
com tais pautas que cabem à Administração do município. Considerou vergonhosa, para 
Salesópolis, a matéria veiculada na TV Diário, mostrando uma ambulância com dificuldades 
para trafegar na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso.  
Acrescentou que, nesta matéria, também foi publicada a entrevista com representante da 
Prefeitura Municipal, o qual alegou impossibilidades de medidas por parte do Executivo, por 
tratar-se de loteamento irregular. Entretanto, o orador lembrou que o Nobre Par Claudinei 
conseguiu asfalto para o Bairro da Grama, um loteamento irregular, o que deixou 
demonstrado que se atende conforme as circunstâncias. Enfatizou que também cobrará os 
Deputados eleitos neste município, conforme comentou o Nobre Colega Sérgio, pois, 
mesmo não tendo votado neles, é um representante do povo salesopolense que os elegeu.  
Prosseguindo, parabenizou o Nobre Colega Sérgio, por sua Indicação Nº 155, declarando 
acreditar que seu pedido resolverá um problema sério deste município. Acrescentou que,  
tão logo esta questão seja providenciada,  pretende também solicitar exame de bafômetro 
naquele funcionário, pois, tem recebido denúncias de que ele fica embebedado no Distrito 
dos Remédios. Questionou como o Sr. Prefeito Municipal permite uma pessoa irregular, em 
moto não oficial, exposto à acidente e cuja indenização caberá ao município. Ressaltou a 
importância de colocar "os pingos nos is", resolvendo as coisas irregulares, entendendo que, 
para isso, o Poder Executivo deve atender mais as Indicações dos Vereadores, contudo, 
disse que não as tem apresentado porque, mesmo as de autoria dos Vereadores da base 
do Prefeito Municipal, não são atendidas. Enfatizou que este município está abandonado e 
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sujo, lembrando que os políticos vieram e jogaram papeizinhos pelas ruas (no dia da 
eleição), e que, na avenida de entrada da cidade, não se vê grama, apenas papéis. 
Lamentou que o Poder Público Municipal não teve a capacidade de formar uma equipe para  
limpeza logo em seguida, questionando os eleitores se é isso que querem para Salesópolis. 
Reportando-se novamente à questão do trânsito, enfatizou a necessidade de resolver os 
problemas que ocorrem às “Quintas de Mês”, sugerindo buscar o apoio do salesopolense 
responsável pelo Departamento de Trânsito de Mogi das Cruzes,  porque Salesópolis 
precisa de um técnico de trânsito e de medidas urgentes, como sinalização, orientação e um 
projeto próprio para uma estância turística. Declarou não entender porquê a Rua XV de 
Novembro fica impedida ao trânsito e transformada em estacionamento gratuito para as 
peruas dos feirantes. Finalizou dizendo que isso também comprova a necessidade de definir 
um local para estacionamento e outro para a feira, evitando a colocação de cavaletes sujos 
e feios,  de qualquer jeito, nesta cidade-estância. Não havendo mais oradores inscritos, o 

SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA solicitando ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 011/14. Terminada a leitura, 
foi o referido requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 018, CRNMA Nº 003 e CFO Nº 036/14, todos 
recomendando o prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei Nº 017/14 (Dispõe sobre a 
criação do Programa Produtor de Água de Salesópolis para a conservação e restauração de 
mananciais e dá outras providências), e dos Pareceres CJR Nº 019, CRNMA Nº 004, e CFO 
Nº 037/14, todos recomendando o prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei Nº 
018/14 (Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação Ambiental, e dá outras 

providências).  Terminada a leitura dos pareceres, o SR. PRESIDENTE colocou em única 
discussão o PROJETO DE LEI Nº 017/14 (Dispõe sobre a criação do Programa Produtor de 
Água de Salesópolis para a conservação e restauração de mananciais e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
parabenizou a Sra. Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio Ambiente, por ter enviado 
este projeto de lei. Lembrou que, há muito, as pessoas desta cidade têm usado o município 
mineiro de Extrema como exemplo, mas, diante da necessidade de conservação dos 
mananciais e dos inúmeros olhos d’água que já secaram nas reservas rurais, por descuido 
ou devido a cultura do eucalipto, este projeto vem resgatar e também beneficiar os 
proprietários das áreas que os mantém,  para que cuidem de tais nascentes e, 
consequentemente, estarão cuidando de um futuro melhor,  diante da crise atual de falta de 
água no País. Finalizando, reiterou elogios à Secretária Solange por trazer,  para 
Salesópolis, este projeto que, há muito,  se ouve falar, contudo, os anos passaram e, até 

então, nada ainda tinha sido feito. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também considerou a 
matéria de grande importância, especialmente, por considerar que todos esses anos, o 
município ficou sem monitoramento, tanto que passaram várias pessoas pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e ninguém teve a iniciativa de apresentar projeto de igual teor. 
Salientou que, diante da falta de água nos mais diversos municípios,  todos estão sendo 
conscientizados sobre a importância de preservá-la. Acrescentou que é importante exigir 
benefícios compensatórios aos proprietários de áreas produtoras de água, mas, lembrou 
que a Prefeitura Municipal também precisa fazer sua parte. Sugeriu a todos que vejam como 
vem sendo conservado o Rio Paraitinga, que corta esta cidade, bem como seus afluentes, 
quando constatarão que há esgoto sendo lançado à céu aberto. Ressaltou a importância de 
resolver este problema que cabe à Administração Municipal, para depois exigir medidas dos 
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demais. Considerou que demorou muito para este projeto ser apresentado e questionou o 
que foi feito durante todo o tempo neste sentido, pois, para dar andamento na Lei 
Específica, foi necessário que a Polícia Ambiental aplicasse multas em toda cidade e ainda 
assim, acredita que ela nem será aprovada antes do final do próximo ano. Ressaltou a 
importância desta lei, contudo, declarou não concordar com sua deliberação em urgência 
especial, sugerindo às comissões permanentes que discutam todas as matérias que lhes 
forem encaminhadas, com os demais Vereadores. Justificou sua sugestão, esclarecendo 
que Vereador não é a sua profissão, tem um estabelecimento comercial e seus 
compromissos e, ao fazer suas obrigações e o trabalho de Vereador, não lhe sobra tempo 
para analisá-las. Disse que os projetos devem ser mais discutidos e melhorados, o que se 
torna inviável quando são deliberados “à toque de caixa”, e muitos  deles deveriam ser 
debatidos com a sociedade, como neste caso, com os produtores de água. Acrescentou 
ainda que, para fazer qualquer projeto ambiental no município, deveria dar o exemplo antes, 
resolvendo os problemas relativos ao esgoto lançado à céu aberto no Rio Paraitinga e seus 
afluentes, bem como no Bairro dos Mirandas. Registrou que, na cabeceira, onde está a 
água que se bebe em Salesópolis, o esgoto cai na Usina onde não há rede de tratamento 
de esgoto. Questionou que tipo de meio ambiente está se fazendo em Salesópolis e onde 
está sendo lançado o esgoto dos vários outros bairros irregulares desta cidade. Por fim, 
aproveitando o momento, alertou a Sra. Secretária Municipal de Meio Ambiente de que há 
muito por fazer nesta área, esperando que os projetos não permaneçam apenas no papel, 

mas, que sejam objeto de batalhas e que “arregacem as mangas” para executá-los. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou a Sra. Solange Wuo e, corroborando à manifestação 
do Nobre Colega Claudinei, acrescentou que referida Secretária vem trabalhando para o 
bem da população, com projetos que procuram sempre beneficiar a todos. Reportando-se à 
manifestação do Nobre Colega que o antecedeu, disse que foi funcionário do DAEE e, 
quando eleito Vereador em seu primeiro mandato, aderiu ao programa de demissão 
voluntária, por gostar do exercício da vereança. Agradeceu seus eleitores e comentou que, 
na gestão passada, não foi eleito, quando trabalhou com venda de veículos cuja renda era 
superior ao subsídio de Vereador, mas, sendo eleito novamente, abandonou aquela 
profissão e retomou o exercício da vereança. Por fim, reiterou que gosta de ser Vereador e 

vive do subsídio que considera suficiente para sua sobrevivência. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA declarou-se satisfeito porque, ao mesmo tempo em que se delibera este 
projeto, que dispõe sobre programa para conservação dos mananciais, também será, nesta 
sessão, deliberado outro projeto que dispõe sobre educação ambiental. Sendo assim, disse 
que todos serão incentivados a não jogar lixo no rio, bem como a regularizar seus 
estabelecimentos com caixa de inspeção e de resíduos, evitando lançamentos no rio. 
Lembrou que a CETESB é o órgão responsável para isso e cumpriu muito bem seu papel, 
tanto que causou grande parte dos problemas deste município, contudo, passou anos sem 
agir e somente está agindo, reconhecendo que, para preservar será necessário afetar 
muitas pessoas, mas, por questões políticas, tudo foi adiado para este momento. 
Acrescentou ainda que a parte principal, que é o investimento, também não foi feito até 
então, mas, com este projeto de lei aprovado, viabilizará ao município receber recurso para 
pagar o produtor que preservar suas águas. Lembrou ainda que dependerá da consciência 
do povo sobre a importância da água e, muito embora Salesópolis seja privilegiada por suas 
nascentes, ainda assim deverá preservar para evitar a escassez. Parabenizou a Sra. 
Solange Wuo e todos os demais que lutaram pelas questões ambientais, cujas barreiras 
advêm de leis estaduais e federais que impedem o avanço, fatores aliados àqueles que 
dependem da aprovação a Lei Específica. Finalizando, o orador lembrou que a aprovação 
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da Lei Específica viabilizará melhorias nos loteamentos, assim como facilitará a 

pavimentação e a implantação de água e esgoto. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou dizendo que este projeto não tem o que discutir e deve ser aprovado, 
portanto, agradeceu a Secretária Municipal de Meio Ambiente – Sra. Solange Wuo por mais 
esta iniciativa. Enfatizou a importância de todos saberem que,  para o município receber 
compensação pela preservação das nascentes, várias culturas serão deixadas para tráz, 
como a criação de gado e o plantio de madeira. Enfatizou que a aprovação desta matéria 
não deve servir para politicagem posterior, como se fez com outros, como o caso do projeto 
relativo à produção de carvão. Acrescentou que receber pela preservação é tudo o que os 
proprietários rurais querem, contudo,  é importante ficar claro que não passa de “um ponta-
pé inicial”, pois,  embora o Governo venha pagar pela preservação, ele não faz nada de 
graça, tanto que o município terá que abrir mão das diversas culturas já mencionadas e 
outras para preservar a água. Ninguém mais se manifestando, foi o PROJETO DE LEI Nº 
017/14 (Dispõe sobre a criação do Programa Produtor de Água de Salesópolis para a 
conservação e restauração de mananciais e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo, submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Em 

seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 018/14 
(Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação Ambiental, e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que, mais uma vez, conclamaria pela aprovação, agora deste projeto que propõe um 
programa municipal ambiental porque, aliado a aprovação do projeto anterior, o município 
mostra ao Estado, ao Promotor do GAEMA e outras diversas autoridades, que Salesópolis 
não destrói nada, mas,  luta pelos seus direitos constitucionais, como o direito à moradia. E 
ainda vem trabalhando no sentido de educar para a preservação ambiental,  os que estão 
dentro ou fora das escolas, entretanto, no objetivo de garantir direitos às famílias, de 
sustentabilidade e de moradia. Disse que mais uma vez parabeniza a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, por apresentar este projeto que desenvolverá com outras secretarias 
municipais, levando a conscientização a todas as residências desta cidade. Acrescentou 
que, se todos lembrarem de outros projetos e programas já aprovados nesta Casa de Leis, 
perceberão a grande quantidade dos que estão voltados para a questão ambiental, 
problema que afeta todo o mundo. Declarou-se certo de que outros problemas serão 
discutidos pelos Vereadores, sejam relativos à segurança, saúde e outros, mas, no 
momento, a questão é ambiental. Por fim, enfatizou que a função do Vereador é legislar, 
aprovar ou não, e fiscalizar a execução dos projetos aprovados, não usar de achismo e agir 
sobre o que já se perdeu, ressaltando a necessidade de denunciar, dentro das formalidades 
e regras, aquilo que não for cumprido. Enfatizou que, juntamente com os Nobres Colegas 
Sérgio e Deise, da Comissão de Justiça e Redação, avaliou a matéria e o Parecer do Nobre 
Procurador Jurídico, bem como buscou novas informações e, por estar de acordo com as 
disposições de ordem legal e constitucional, exararam parecer favorável. Lembrou ainda, 
que todos estão votando esta matéria,  em regime de urgência especial, conforme dispõe o 
Regimento Interno desta Casa de Leis, cujo requerimento contou com a assinatura-
aprovação de todos os Vereadores. Esclareceu que, nos apresentados, se algum Vereador 
entender que algo não está de acordo, pode apresentar emendas para fazer as 
modificações, entretanto, devido ao curto tempo, o município está correndo para se adequar 
e buscar recursos para atender estes anseios ambientais. Por fim, lembrou que a função do 
Vereador é buscar benefícios, olhando sempre para o futuro e, ainda ressaltou estar certo 
de que os projetos desta cidade serão copiados por várias Prefeituras Municipais da região. 

O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que voltaria um pouco no tempo para lembrar 
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que, há aproximadamente quarenta anos, o eucalipto foi plantado nesta cidade sem 
qualquer programa de educação ambiental e, hoje, tornou-se um sério problema. Disse que, 
muito embora tenha alvancado a economia deste município e até hoje a sustente, a duras 
penas, as mesmas companhias que incentivaram o plantio, atualmente, cobram até pela 
distribuição das mudas. Lamentou que tais companhias deixaram áreas desmatadas nesta 
cidade, portanto, preservar agora dependerá do interesse de toda população, do contrário o 
custo será mais caro. Por fim, disse que o programa em discussão visa orientar e mostrar 
novos caminhos e soluções possíveis a este município pela conscientização. Ninguém mais 
se manifestando, foi o PROJETO DE LEI Nº 018/14 (Dispõe sobre a criação do Programa 
Municipal de Educação Ambiental, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, 
submetido à votação, sendo também aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a 

ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL,  concedendo a palavra aos Nobres Edis, conforme inscrição. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, reportando-se à manifestação acerca da limpeza de rua, 
agradeceu os funcionários do Consórcio Três Rios, especialmente, os Srs. Rodrigo, Abel, 
Benvindo e José Luiz, pois, acompanhou o serviço deles e constatou que utilizavam 
equipamentos próprios. Em seguida, lembrou que, apresentou uma Indicação solicitando a 
colocação de três tomadas na sala do AEE – Atendimento  Educacional Especializado, na 
EMEI Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo e, lamentavelmente, passados dez 
meses, ainda está ouvindo a mesma cobrança. Disse que gosta de tais cobranças porque 
isso mostra a incompetência do Poder Executivo, haja vista que o não atendimento do seu 
pedido inviabiliza a ligação dos quatro computadores disponíveis para aquela sala que 
dispõe de apenas uma tomada. Acrescentou que pedidos como este, não significa muito, 
mas, desde o ano passado, vem repetindo, assim como solicita mais professores para o 
AEE e local fixo para tal atendimento, muito embora reconheceu que está previsto para 
funcionar no prédio do CEP – Centro Educacional Profissionalizante. Esclareceu que está 
pedindo apenas três tomadas, na tribuna desta Casa de Leis, pessoalmente e por telefone 
e, se pudesse, ele mesmo faria o serviço, entretanto, está certo de que não será bem visto 
por muitos. Reportando-se à reunião prevista para esta semana, com os responsáveis pela 
segurança pública, enfatizou a necessidade de exigir deles uma força-tarefa envolvendo 
Polícia, Prefeitura Muncipal Conselho Tutelar, Promotoria Pública e Juíza,  para tirar os 
menores das ruas, principalmente, da Praça da Matriz. Explicou que, ao envolver todos 
esses órgãos e autoridades mencionados, acredita que, tal qual ocorre no município de 
Guararema, após três apreensões de um menor envolvido com drogas ou em atos 
infracionais, este será encaminhado para a Fundação Casa. Entretanto, nesta cidade, os 
menores persistem e reincidem porque sabem que a impunidade impera, demonstrando a 
necessidade de cobrar maior apoio, especialmente, do Ministério Público. Ainda sobre 
segurança pública, registrou que, neste e no ano passado, a área foi alvo de várias 
designações honrosas com o objetivo de registrar as ocorrências de êxito, envolvendo 
roubo, furto e pedofilia, apesar do reduzido efetivo local, bem como para destacar policiais 
que vestem a farda de verdade e com vontade. Acrescentou que, muitas vezes, esses 
policiais são acionados quando em folga, portanto, merecem os elogios e reconhecimento 
por parte desta Casa de Leis e de munícipes.  Por outro lado, lamentou que não ocorra o 
mesmo por parte do Secretário Municipal de Esportes (Ten PM da Reserva Agnaldo de 
Paula Ribeiro), que trabalhou trinta anos na área de segurança pública. Lamentou e 
declarou-se admirado por saber que ele critica os policiais que defendem sua vida, sua 
integridade e de seus familiares, humilhando estes policiais que labutam neste município, 
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apreendendo ou realizando policiamento ostensivo e preventivo. Explicou que sua 
manifestação de repúdio ao Secretário Municipal de Esportes, deve-se ao fato ocorrido 
durante uma partida do Campeonato de Futebol de Campo, há quinze dias, quando 
aconteceu uma briga, com agressão física e, ao constatar a chegada da viatura, referido 
Secretário humilhou os Policiais Militares. O orador comentou que havia uma ordem de 
serviço constando o horário do campeonato, contudo, não especificava a hora para 
permanência da viatura no local e, devido a ausência dos policiais no momento da briga, o 
Secretário, que trabalhou por mais de dezesseis anos no policiamento desta cidade, passou 
a humilhar os policiais. O orador disse ainda que referido Secretário Municipal está 
desatualizado, pois, atualmente, não compete à corporação militar fazer policiamento em 
campo de futebol. Ressaltou que não há como os policiais estarem em diversos locais ao 
mesmo tempo, mas, se aquele Secretário não defende os policiais militares que defendem a 
vida dele, ele (o orador) o faz e não aceitará que qualquer oficial desrespeite a Polícia Militar 
deste município. Disse que exigirá do Secretário Municipal de Esportes mais respeito à 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e, principalmente, dos que trabalham em Salesópolis, 
pois, trata-se da instituição que ele (Secretário de Esportes) serviu por mais de trinta anos, 
sugerindo-lhe contribuir com propostas de melhorias e não com arrogância e ditadura. 
Sugeriu ainda que participe da reunião sobre segurança, prevista para o dia seguinte a esta 
sessão, trazendo suas idéias e experiências. Lembrou que nenhum Policial Militar quer 
trabalhar em Salesópolis, devido a pessoas como este Secretário, que além de nunca ter 
elogiado seus subordinados, por mais competente que fosse, continua com a mesma 
arrogância de sempre. Lembrou que, se ele envolveu-se em briga num campo de futebol e 
foi agredido, deveria registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia local, ao invés de 
descontar sua raiva nos policiais de plantão. Ainda sugeriu àquele Secretário Municipal que 
limpe a piscina ou determine a realização desse serviço que compete à sua pasta, porque 
até mesmo o campeonato em questão não foi mérito seu, mas, da Secretaria Municipal de 

Guararema e, finalizando,  sugeriu-lhe ser mais humilde. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO parabenizou os organizadores de todas as festas realizadas neste município e, em 
seguida, disse que se empenhará junto ao seu Deputado, objetivando recursos necessários 
à melhoria da Rua João Batista de Melo Franco Júnior, Bairro Fartura. Acrescentou que 
referida via pública vem sendo alvo de reivindicações a vários Vereadores, contudo, o Sr. 
Prefeito Municipal já lhe disse que não dispõe de recursos e ainda, que ela não consta do 
rol das ruas que serão asfaltadas. Em seguida, o orador comentou que pretende apresentar 
um anteprojeto de lei regulamentando a zoonose neste município, e que pretende discutí-lo, 
em audiência pública, com as pessoas desta cidade, que defendem os animais errantes, 
para incluírem as emendas que julgarem necessárias. Com relação à sujeira nas ruas da 
cidade, alvo de muitas reclamações, alertou que o Código de Postura do Município, Lei 
Complementar Nº 04/2012, já dispõe sobre o assunto, bastando aplicá-lo aos feirantes e 
nas vésperas de eleição. Registrou que devido ao acúmulo no período eleitoral, a Prefeitura 
Municipal teve que deslocar funcionários de outras áreas para vencer a sujeira. Sugeriu 
ainda que seja distribuída cópia da referida lei aos feirantes, alertando-os de que ela será 
cumprida. Com relação ao comentário sobre sujeira no rio, enfatizou a necessidade de 
buscar recursos para canalizar o esgoto que corre a céu aberto no riacho que corta o Bairro 
Totozinho Cardoso, exalando mau cheiro, alvo de várias reclamações dos moradores. 
Lembrou que o contrato com a Sabesp está prestes a ser renovado e, sendo assim, sugeriu 
exigir a canalização do esgoto de vários locais, atualmente, despejados em riachos e, por 
fim, enfatizou a necessidade da Prefeitura Municipal fiscalizar e autuar, pois, há casas que a 

rede pública de esgoto está próxima e, mesmo assim, seu esgoto é lançado no rio. O VER. 
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PAULO ROBERTO DE FARIA parabenizou os organizadores Edil e Valdir, pela festa 
realizada no Bairro Bragança, e o Sr. José Morais, pela festa realizada no Distrito dos 
Remédios, onde as crianças contaram com brinquedos, doces e bolos. Em seguida, 
comentou que, junto aos Vice-Prefeito e  Administrador do Distrito dos Remédios,  
conseguiram os tubos necessários com os Srs. Takioshi, Tomita e Tomioka e, em parceria 
com a Prefeitura Municipal,  serão realizadas obras de melhoria no trecho da Estrada do 
Tomita, Distrito dos Remédios,  atualmente, em péssimas condições. Finalizou enfatizando 
acreditar que as coisas tenham que acontecer desta forma, ou seja, se a Prefeitura 

Municipal não tem condições de resolver o problema sozinha, a parceria resolve. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS saudou nominalmente cada presente no plenário e, em 
seguida, comentou que o Sr. Gervásio, da Colônia Japonesa, no último sábado, lhe mostrou 
vários pontos intransitáveis da Estrada do Kitasawa, onde as pessoas estão utilizando 
pedaços de tijolo para minimizar o problema. Relatou que também vistoriou a Estrada do 
Itaguassú, Barro Preto e outros, constando e fotografando o alambrado enferrujado do 
campo de futebol, ao lado da escola do bairro, expondo os alunos à sérios riscos. 
Prosseguindo, registrou ainda sua visita a Estrada do Tomita, também intransitável, 
lembrando que todas as estradas mencionadas são utilizadas para escoamento de 
produção agrícola. Diante dos fatos, a oradora declarou ter concluído que o Distrito dos 
Remédios, maior produtor de hortaliças e legumes, inclusive de madeira para construção de 
navios, está abandonado pela Administração Municipal. Alertou que, diante da baixa de 
recursos, dos problemas ambientais e da queda na produção de eucalipto, não demorará 
muito para que “o Distrito carregue o município nas costas”, pois há pessoal empenhado e 
organizado para isso. Ressaltou a importância da presença dos Vereadores, da sua força e 
fiscalização, pois, seja ou não por coincidência, tão logo postou estes fatos e suas fotos em 
rede social, o Vice-Prefeito Municipal visitou o Sr. Gervásio, dizendo que resolveria tudo e 
que não precisaria acionar mais ninguém. Em virtude do ocorrido, a oradora então registrou 
para o Vice-Prefeito se preparar, porque está se programando para visitar a Estrada da 
Barra, sugerindo-lhe se antecipar e correr para, igualmente, prometer melhorias, tal qual fez 
com o Sr. Gervásio. Também registrou que, por este resultado, as pessoas lhe 
denominaram “poderosa”, pois,  bastou visitar as estradas e postar nas redes sociais para 
que o Vice-Prefeito, que não comparecia no local, há quase dois anos, aparecesse 
propondo melhorias. Também sugeriu aos demais Vereadores que façam o mesmo, visitem 
os bairros e postem fotos em redes sociais, a fim de que estes bairros recebam a visita da 
Administração Municipal. Entretanto, enfatizou esperar que não apenas prometam, mas, 
também realizem, pois, segundo um documento que tem guardado em sua casa, o 
município conta com recursos de quase doze milhões de reais,  dos candidatos mais 
votados nesta cidade, portanto, basta apenas arregaçar as mangas e trabalhar. Em seguida, 
parabenizou todos os bairros que realizaram festas, destacando a luta do Sr. Marcos Cáfaro 
pela Festa de Nossa Senhora, realizada na Praça da Matriz, cuja renda será totalmente 
revertida para a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan. Declarou que ajudou o 
evento e que é conhecida por ajudar todos os eventos desta cidade, entendendo que desta 
forma faz a sua parte porque confia nas pessoas. Declarou-se certa de que tudo o que for 
realizado em prol da Santa Casa local poderá contar, além do apoio dela, com o dos demais 
Nobres Pares. Disse que assumiu a Vila Bragança, na condição de madrinha, e parabenizou 
todos os bairros circunvizinhos, agradecendo os organizadores das festas realizadas, em 
nome dos Srs. Edil e Valdir, presentes nesta sessão. Reconheceu que não é fácil realiza-
las, ressaltando que foi necessária muita luta, mas, compensou ao ver a alegria das 
crianças. Por fim, desejou que Deus e Nossa Senhora Aparecida dê forças, garra, saúde e 
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disposição para que os mencionados organizadores não desistam desta cidade e do seu 

povo. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que, na condição de representante do povo, 
recebeu reivindicações para que o projeto de revitalização da Avenida Nova, seja transferido 
para frente do prédio do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial (altura Nº 1425 da 
Avenida Professor Adhemar Bolina,) até o “Loteamento do Sr. José Cândido”. Esclareceu 
que já respondeu aos reivindicantes que não cabe aos Vereadores aprovar, apenas sugerir 
alterações nos projetos realizados com recursos do DADE, mas, se comprometeu a levar a 
reivindicação ao conhecimento do Sr. Prefeito Municipal. Prosseguindo, disse que também 
esteve na Estrada do Bairro Padre José, quando os moradores lhe solicitaram patrolamento 
para o trecho de subida, mas, diante da manifestação da orador que o antecedeu, acredita 
que também deva postar a visita em rede social, pois, se deu certo para um Vereador, 
deverá ocorrer o mesmo com os demais. Lembrando que Vereador não tem poder de 
mandar executar, registrou que também já apresentou proposição solicitando melhorias na 
Rua João Batista de Morais Franco Júnior, inclusive, sugerindo a colocação de bloquete, por 
trata-se de trecho curto, onde também mora um cadeirante. Declarou acreditar que a obra 
exigirá pouco recurso e que Prefeitura Municipal deve ter condições de realiza-la com 
recursos próprios. Lembrou também que já solicitou uma solução definitiva para o Córrego 
do Fartura, pois, muito embora a Sabesp tenha feito uma obra paliativa no local, o problema 
voltou a se agravar, alertando tratar-se de um problema de saúde pública. Prosseguindo, 
lembrou ainda que já apresentou Indicação solicitando obras para a subida da “Rua do 
Paulo das Ervas”, onde também mora um cadeirante, mas, acredita que, com a matéria 
veiculada pela TV Diário, a obra necessária será feita. Disse também que a alegação de que 
trata-se de área embargada não será mais aceita, haja vista que outras, na mesma 
situação, estão sendo beneficiadas. Dirigindo-se aos Nobres Pares, lembrou-lhes que, 
atendendo seu pedido, o Sr. Presidente agendou, para o dia seguinte a esta sessão, às 
quatorze horas, uma reunião com o Delegado local e Comandante da Polícia Militar, para 
discutirem acerca dos problemas relativos às drogas na Praça da Matriz, situação que está 
afastando as pessoas de bem daquele espaço público. Comentou que o Sr. Prefeito 
Municipal readmitiu a Diretora de Turismo, Sra. Rosangela, portanto, sugeriu-lhe que sejam 
realizados shows na referida praça, trazendo a família de volta, pois, do contrário, os 
drogados ocuparão cada vez mais aquele espaço. Lembrou que, antigamente, a Banda São 
José tocava na praça, portanto, sugeriu à Administração Municipal pagar aos músicos desta 
banda, como fazem com outros grupos musicais, para se apresentarem, e que ainda cuide 
da praça que está abandonada, evitando o alastramento do comércio de drogas. Falou que 
há crianças, com doze anos de idade, comercializando drogas, mas, ao ser apreendida pela 
Polícia, nada pode fazer devido à baixa idade, mas, enfatizou a importância da Polícia usar 
sua Equipe Reservada e de Inteligência para pegar os chefes desses menores e do 
Municipio garantir dignidade aos jovens, com atividades de esporte e lazer. Por fim, 
parabenizou o Sr. Marco Cáfaro e equipe que vêm lutando na realização de eventos em prol 
da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, da qual todos precisam, e enfatizou a 

necessidade de fiscalizar, porque sua dívida é muito grande. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ, reportando-se à sua manifestação anterior, quando disse que Vereador não era sua 
profissão, desculpou-se junto ao Nobre Colega Sérgio dos Santos, declarando que não tinha 
intenção de ofendê-lo, reconhecendo tratar-se de um grande batalhador deste município. 
Ato contínuo, parabenizou toda organização da Festa de Nossa Senhora Aparecida, o 
Padre e a Igreja Matriz de São José, certo de que estão disponibilizando todo lucro para a 
Santa Casa local. Enfatizou a importância desta colaboração, o que demonstra quanto o 
povo de Salesópolis é generoso para ajudar qualquer setor. Ressaltou a importância de 
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prestar contas do dinheiro, porque a corrupção anda solta, haja vista que se fala deste tema 
em todos os ramos, inclusive no seu partido político – PT. Lembrou, contudo, que a 
corrupção ocorre até mesmo dentro das empresas particulares, quando some dinheiro ou 
celular de funcionário, provando assim que a corrupção é incontrolável. Esclareceu que há 
corrupção toda vez que se confia nas pessoas e elas traem esta confiança, portanto, ao 
delegar funções, deve-se tomar muito cuidado, sugerindo assim verificar se não há 
corrupção nestas festas e se o recurso está sendo direcionado à finalidade proposta. Falou 
que há muitos servidores da administração da Santa Casa, com conhecimento de barbáries 
ocorridas, mas que jamais se manifestaram e, quanto mais antigo o servidor, mais têm 
conhecimento dos fatos. Diante disso, solicitou aos servidores que queiram ajudar a Santa 
Casa, apresentar a ele as irregularidades das quais têm conhecimento, para que possa 
fiscalizar, lembrando-os que a fiscalização da corrupção interna é uma forma de ajudar e 
preservar aquele hospital. Ressaltou que, para a Santa Casa chegar a uma dívida de 
milhões e milhões de reais, significa que faltou administração e controle, portanto, reiterou, 
aos brados,  que se todos os funcionários quiserem preservar, devem denunciar as 
corrupções de que tenham conhecimento. Prosseguindo, o orador também cumprimentou o 
Distrito Nossa Senhora dos Remédios, relatando que em jantar oferecido no seu 
Restaurante Nhá Luz, em prol da Festa de Nossa Senhora do Distrito, deparou-se com um 
povo maravilhoso, de gente sincera, bonita e simpática, onde também estiveram os Nobres 
Pares Sandra e Paulo Roberto. Falou que, desde que assumiu a cadeira nesta Casa de 
Leis, tem observado os altos gastos da atual gestão com aluguéis, citando o prédio do 
CAPS que ficou fechado, durante nove meses, e somente foi aberto após sua denúncia ao 
Ministério Público. Comentou ter tomado conhecimento de que, em parceria com as 
empresas responsáveis pelo Radar Eletrônico, a Prefeitura Municipal alugou outro prédio 
para funcionamento do Setor de Zoonose, desta forma, estão pagando aluguel de dois 
prédios para o mesmo setor. Diante destes fatos, concluiu que a atual Administração está 
acostumada a fazer política com muito dinheiro, por isso não o valoriza e, com tantos gastos 
desnecessários, o dinheiro do município nunca é suficiente. Enfatizou que, se todas as 
secretarias municipais funcionassem, os Vereadores não teriam tantos problemas a 
apresentar, mas,  querem fazer política, haja vista o Vice-Prefeito que quer fazer tudo, 
estrada, saúde e tudo o mais e, desta forma, faz uma administração “meia boca”. Falou que 
está vendo a falta de punho e coragem para conduzir a Prefeitura Municipal,  pois entende 
que,  para manter o grupo político desta gestão,  tem que alugar prédio de uns e outros, 
contratar perua e pagar muito caro para manter este grupo político e seus parentes, 
portanto, uma administração cara, enquanto o povo quer uma administração séria.  Disse 
que é fácil governar deste jeito, basta montar uma equipe e pagar caro para mantê-la no 
poder, porém, é necessário alertar os munícipes que a atual Administração está cobrando 
muito caro para governar o município, e o povo é quem paga todas as despesas deste 
grupo incompetente. Lembrou que todos ouviram as reclamações bárbaras do Secretário de 
Esportes e a situação das estradas, muito embora o Governo Federal tenha cedido 
retroescavadeira, caminhão e patrol. Por fim, disse que os Vereadores mais antigos 
lembram que, para manter as estradas, o município tinha que emprestar maquinários de 
outros municípios e fazer parcerias, mas, atualmente, embora com toda estrutura, gasta 

com o grupo e não se administra corretamente. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA declarou conhecer a integridade de cada cidadão e de cada responsável  pela 
Festa de Nossa Senhora, bem como a capacidade e condição deles para executar a festa, 
lembrando que cunhado não é parente (referindo-se ao Sr. Marcos Cáfaro – atual Diretor da 
Santa Casa). Falou que todos os funcionários da Santa Casa e profissionais liberais do 
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município, se envolveram com uma única finalidade, socorrer um “pedaço da doença” da 
Santa Casa.  Disse o quanto é fácil falar daquele que não está presente para se defender, 
contudo, quanto é difícil pessoas se doarem para realizar um evento com esse. Lembrou 
que, antigamente, eram realizados bailes e outros eventos em prol da Santa Casa, pois o 
povo sempre trabalhou para ajudar a deficiência financeira daquele hospital. Ressaltou que 
prestar contas é padrão exigido, especialmente, estando aliado à Igreja Católica, a qual, por 
sua vez, também precisa prestar contas. E, diante da dúvida, acerca das pessoas que estão 
mais próximas, o orador sugeriu o encaminhamento de documento diretamente à Cúria 
Diocesana. Por fim, parabenizou a todos os envolvidos, especialmente, os funcionários da 
Santa Casa que, após plantão de trabalho, deixaram seu descanso em prol do plantão da 
amizade, honestidade e da dedicação, para depois retornar a novo plantão de serviço. 

Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE convidou todos os Vereadores, 
para a reunião que agendou, atendendo pedido do Nobre Colega Sérgio dos Santos, para 
às quatorze horas do dia seguinte a esta sessão, nesta Casa de Leis, com o Delegado de 
Polícia Civil - Dr. Ricardo Glória e Tenente PM Dirceu da Polícia Militar, e também lembrou 
da Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Professor, na próxima quarta-feira, dia 15, 
às dezoito horas, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. E, 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 13 de Outubro de 2014. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Outubro de 2014.   

 
 
 


