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ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Março de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

onze dias do mês de Março do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Quinta 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. Sérgio dos 

Santos 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.  

Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 

EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  MENSAGEM 

Nº 1162 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/13 (Dispõe sobre a 

RATIFICAÇÃO do Contrato de Consórcio Público, que constituiu o Consórcio Regional de 

Saúde de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – CRESAMU, aprovado pela Lei 

1.622/2010) – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, para única discussão e votação; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  036 – Informar se, na obra 

para pavimentação do Km 01 da Estrada da Usina, há previsão e possibilidade de implantar 

saneamento básico e lombadas, além da necessária construção de calçadas, no trecho 

entre a garagem da Empresa de Transportes Condor até o vilarejo conhecido por “Igreja do 

Venerando”, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 037 – Prestar as informações que relaciona 

sobre produção rural, desde os possíveis  convênios com a Secretaria Estadual da 

Agricultura, até equipamentos agrícolas da Municipalidade e medidas a serem adotadas nos 

setores de zoonose, produção de carvão vegetal e de eucalipto, pecuária, hortifrutigranjeiro, 

patrulha agrícola e agricultura familiar, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  038 – Enviar uma 

relação contendo os nomes de todos os Médicos e Dentistas que atendem através do Poder 

Público Municipal, seja com vínculo municipal ou estadual, e suas respectivas 

especialidades, dia, horário e local de trabalho, do Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa;  039 – Determinar ao setor competente, prestar informações acerca da real situação 

do processo relativo ao CAMPO DA FIBRA enquanto exigência estabelecida nas normas 

para operação da Barragem do Paraitinga, e se há intenção e viabilidade para revertê-lo, já 

que a gestão anterior o substituiu por projeto em benefício da área de turismo, do Ver. 

Claudinei José de Oliveira;  040 – Encaminhar, através da Secretaria de Saúde do 

Município, estatística do número de pessoas atendidas na Santa Casa e nos Postos de 

Saúde da área central e do Distrito dos Remédios, separadamente, vítimas de mordida de 

cães, no período de Janeiro a Dezembro/2012; e 041 – Enviar cópias dos extratos 

bancários do mês de Janeiro/2013, referente a todas as contas da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, em todos os bancos, seja Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Santander e outros se houver, ambas do Ver. Benedito Leis Renó – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO Nºs:  001  – Aos Policiais 

Militares: 2º Ten. PM Dirceu de Oliveira, 2º Sgt. PM Sérgio Santos Martins, Cb. PM Sérgio 

Benedito Rosa, Sd. PM Willian José da Silva, Sd. PM Pedro Leite da Silva e Sd. PM André 

Hayakawa Freire, todos integrantes do Destacamento de Polícia Militar local,  pelos 

excelentes serviços prestados aos nossos munícipes, do Ver. Cristian Luiz Candelária; e 
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002/13  – À Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), por seu 

Engenheiro Rodrigo Alexandre Baesso e seu técnico operacional Emerson Antonio 

Bragaga, pelo excelente trabalho que vem realizando em obras estruturais nas estradas 

vicinais da região e agora iniciando os trabalhos, em Salesópolis, na “Estrada da Usina”, do 

Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovadas, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal Nºs:  083 – Adotar medidas urgentes, evitando a proliferação de ratos 

nesta cidade-estância, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 084 – A instalação de grade de 

proteção, em ambos os lados da passagem do Córrego Padre Manoel, localizada na Rua 

Expedicionário Moacir Albino Wuo, ao lado da Sociedade Esportiva Salesopolense;  085 –

Adotar as providências para regularização ou realocação de placa de trânsito indicando a 

condição de  contramão de direção da Rua Pedro Eugênio Bueno – Bairro Totozinho 

Cardoso, no sentido bairro-centro;  086 – Viabilizar a criação de nova linha de transporte 

escolar, no período noturno, para atender alunos do Bairro dos Pintos e adjacências, 

matriculados no EJA – Ensino Jovem Adulto, funcionando na EE Professora Rosa Maria de 

Souza, e no curso normal da EE Professora Olga Chakur Farah, partindo da Estrada 

Rodrigues de Campos, próximo ao Sítio do Sr. Antonio de Campos (Totó Bastião), seguindo 

pela Estrada da Petrobrás até as citadas escolas, todas do Ver. Edney Campos dos Santos 

e outros;  087 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, o patrolamento e colocação de 

material na Estrada da Petrobrás, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 088 – 

Estudar a possibilidade de contratar ou designar um funcionário para abrir o Posto de 

Saúde, às cinco horas, possibilitando aos pacientes, aguardarem o horário do 

agendamento, protegido das intempéries, em condições dignas, e também, paralelamente, 

realize estudos junto à Diretoria de Saúde Regional e Secretaria Estadual, objetivando a 

designação de médicos do Estado, para atender nesta cidade, minimizando os custos e 

riscos com transporte de pacientes às cidades vizinhas, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 

089 – Adotar as providências necessárias à solução dos problemas na cobertura da quadra 

do CEREBF, que causam goteiras e seus consequentes transtornos, do Ver. Francisco 

Marcelo de Morais Corrêa; 090 – Determinar ao setor competente, as adequações 

necessárias nas lombadas existentes na Estrada Hisashi Kimoto, que liga o Distrito Nossa 

Senhora dos Remédios à Vila Bragança, todas fora de padrão, do Ver. Paulo Roberto de 

Faria;  091 – Determinar a colocação de “guard rail” na Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro 

Totozinho Cardoso, nas proximidades do córrego, bem como adotar providências para 

conter o desbarrancamento e evitar acidentes; 092 – Adotar as providências necessárias, 

inclusive elaboração de projeto, objetivando a liberação de recurso para pavimentação da 

Rua Benedito Amaro de Faria, Bairro Totozinho Cardoso; 093 – Implantar um Ponto de 

Informações Turísticas nesta cidade, ainda que, inicialmente, funcione somente nos finais 

de semana e feriados;  094 – Determinar ao órgão competente, a colocação de uma placa 

em frente ao prédio da antiga Rodoviária Municipal, divulgando os horários de ônibus com 

destino à Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, bem como dos ônibus da Empresa Litorânea, 

que passam por esta cidade, com destino à Caraguatatuba ou Santa Branca/Jacareí/São 

José dos Campos;  095 – Realizar uma operação tapa-buracos na Rua Padre Benedito 

Rodrigues da Cunha, Bairro Fartura, e determinar estudos objetivando o direcionamento 

das águas pluviais para as bocas-de-lobo, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 096/13 – 

Determinar a construção de corrimão e a limpeza da ponte do Rio Tietê, localizada na 

estrada que dá acesso à Nascente do Rio Tietê e que liga o sítio do Dr. Mazza à referida 

nascente, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; PARECER 
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CFO Nº 06/13 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis,  

relativo ao mês de Janeiro/13 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; RELATÓRIO 

de Ações de Intensificação de Combate e Controle do Mosquito Transmissor da Dengue – 

Ano 2013, encaminhada pela Vigilância Sanitária;  COMUNICADOS sobre a liberação de 

recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 108.445,95 para o 

Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 

competência Fevereiro/13, e no valor de R$ 30.156,83 para o Pagamento de PAB FIXO – 

competência Fevereiro/13; CONVITE da Casa Civil para o Encontro do Governo do Estado 

de São Paulo com os Prefeitos Paulistas, dia quatorze de março, das oito às dezoito horas e 

trinta minutos, na Fundação Memorial da América Latina; E-mail da Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, confirmando a reunião, solicitada por esta Casa de Leis, para o próximo 

dia doze de março, às quinze horas, neste Legislativo – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.   

Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando seu Requerimento Nº 37, 

enfatizando ao Prefeito Rafael e funcionários comissionados, que este Legislativo é um 

parceiro que trabalha com o único objetivo de atender o interesse dos munícipes, e que 

todo questionamento apresentado vem confirmar sua preocupação com o produtor rural, o 

que deixou claro nas suas visitas durante a campanha política, por ser a fonte de 

arrecadação do município e se disponibilizou a apoiar o Executivo no que precisar. 

Comentou que foi questionado, especialmente, por agricultores do Distrito do Remédio,  

sobre a patrulha agrícola, motivo pelo qual, nesta mesma proposição, questiona as medidas 

tomadas para atendê-los. Falou que esteve visitando os ônibus da Empresa Júlio Simões, 

bem como as filas no Posto de Saúde, saindo de sua casa às três horas da madrugada para 

acompanhar e confirmar as reclamações da população. Por fim, disse que constatou, desde 

este horário, algumas pessoas na fila do Posto de Saúde e, muito embora reconhecendo 

que os problemas da área de saúde são de nível nacional, apresentou a Indicação Nº 88, a 

fim de garantir as mínimas condições àqueles que esperam, ainda do lado de fora e sob as 

intempéries,  pelo início do atendimento no Posto de Saúde. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO justificou oralmente suas proposições, iniciando pela Indicação Nº 95, ressaltando 

que referida rua absorve grande quantidade de água, causando inúmeros buracos, 

necessitando, portanto, de uma medida para direcionar a água que, atualmente, adentra a 

unidade escolar do Bairro Fartura, alagando seu pátio. Quanto à sua Indicação Nº 91, disse 

que o caso é antigo e dois carros já caíram no citado córrego, enfatizando que, embora 

pareça pequeno, o problema é grave. Referindo-se à sua Indicação Nº 92, disse que a rua 

em questão nunca foi asfaltada, sendo necessário ajudar seus moradores. Também 

justificou sua Indicação Nº 94, enfatizando que muitos turistas questionam os horários e 

ninguém sabe responder, fazendo com que, muitas vezes, ao perder o ônibus do período da 

manhã,  da Empresa Litorânea, com destino a Caraguatatuba,  os passageiros ficam o dia 

todo, esperando pelo próximo ônibus,  que só vem no período da tarde.  Por fim, lembrou 

que, há quatro anos, funcionava um Ponto de Informações Turísticas, que foi desativado, 

mas, é necessário que os turistas sejam bem informados, pois, sequer há folders nos pontos 

comerciais para atender aos questionamentos mais comuns. Por fim, disse que, se não 

atender bem o turista, será difícil alavancar o turismo, única esperança desta cidade. O 

VER. PAULO ROBERTO DE FARIA justificou oralmente sua Indicação Nº 90, esclarecendo 

que as quatro lombadas construídas estão inadequadas, esperando seja atendido nesta 
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pequena e simples obra. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando sua Moção 

Nº 002, enfatizando que nunca foi feito um trabalho tão bem feito como o que vem 

realizando a empresa homenageada, CODASP, assim como fez na Estrada da Roseira. 

Diante do grande problema que vem ocorrendo no Aterrado, com a queda da passagem, 

espera que o serviço a ser realizado na Estrada da Usina, por esta empresa, se estenda até 

o Pinheirinho, a fim de atender os moradores do Bairro do Aterrado e arredores, garantindo 

melhores condições aos salesopolenses. Em seguida, justificou seu Requerimento Nº 40, 

acrescentando que teve a informação de que o número de atendidos é alto, portanto, um 

problema de saúde pública. Disse que encontra-se cães em todo lugar, supermercado, 

farmácia e até mesmo na porta da Prefeitura Municipal, onde já relatou ter encontrado oito 

deles. Também justificou seu Requerimento Nº 41,  acrescentando que o apresentou para 

entender como está o caixa da Prefeitura Municipal, porque tudo o que solicita não é 

atendido, embora sejam coisas simples. Reportando-se à manifestação do Nobre Colega 

Cristian, sobre agendamento de consultas, sugeriu apoiar então a proposição já 

apresentada pelo Nobre Par Marcelo, de implantar uma Central Única de Marcação de 

Consultas e Exames, tirando a politicagem dos centros de saúde, evitando que os pacientes 

tenham que enfrentar filas, a partir das quatro horas da madrugada. Sugeriu ainda marcar 

os agendamentos, prioritariamente, aos moradores da zona rural, solicitando a união dos 

Nobres Pares para implantação da referida central. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz 

Candelária declarou seu apoio à sugestão do Nobre Vereador-Presidente Marcelo, dizendo 

que bastará que todos se reúnam para discutir as melhores alternativas que venham 

solucionar os problemas da área de saúde. Retomando, o orador enfatizou a importância 

da reunião e, finalizando, registrou que até mesmo no Bairro do Aterrado, ouviu 

reclamações acerca das enormes filas para agendamento no Posto de Saúde. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS também apoiou os Nobres Pares Cristian e Marcelo, enfatizando 

que falta competência na Área de Saúde, que o Posto de Saúde necessita ser bem 

administrado, pois, há dias, a própria Secretária Municipal da pasta não vem trabalhar, 

portanto, sugeriu tomar providências e valorizar os moradores desta cidade. Quanto às filas, 

questionou porque as pessoas começam a fila às quatro ou cinco horas da manhã, 

lembrando que, às vezes, nem o médico vem e todos são dispensados, além dos muitos 

que nem vêm trabalhar. Lembrou que, na sessão anterior, o Nobre Colega Claudinei, 

reportando-se à Área de Saúde,  disse que há pessoas trabalhando no lugar errado, 

concordando com ele e sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal que resolva esta situação. 

Declarou seu apoio à Indicação Nº 095, do Nobre Par Mário, enfatizando que a empresa 

responsável pelo asfaltamento daquela via, deveria ter feito a devida boca-de-lobo para o 

escoamento da água, mas, não o fez, causando assim os prejuízos à comunidade. Sobre a 

Indicação Nº 92, do mesmo autor, o orador disse que, atendendo o “Sr. Luizão” – ex-

funcionário da Prefeitura Municipal e seu genro Marcos,  já conversou com o Prefeito 

Rafael, enfatizando tratar-se de uma rua curta, de apenas trinta metros de extensão. O 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA reportou-se aos problemas da área de saúde, dizendo 

que, para solução, haverá necessidade de informatizar o setor. Esclareceu que as pessoas 

vão para as filas do Posto de Saúde às quatro horas da madrugada para conseguirem vaga, 

pois, se deixarem para ir às oito horas, as vagas já estarão esgotadas. Quanto à sugestão 

de abrir o setor mais cedo para abrigar os ocupantes das filas, disse acreditar que a 

Administração Municipal não tem recursos para contratar, sugerindo um rodízio entre os 

próprios funcionários do setor, dando-lhes também o direito de sairem mais cedo, no tempo 
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proporcional à entrada antecipada. Acrescentou ainda a necessidade de contratar mais 

Médicos Especialistas, pois, muitos vão marcar consulta e somente conseguem vaga 

disponível para meses ainda distantes, contudo, o paciente precisa de atendimento breve e, 

para isso, a informatização também é necessária. Ressaltou que, contar com apenas um 

cardiologista para atender toda demanda, é absurdo, necessitando, ao menos, dois que 

realmente atendam e, nas demais especialidades é necessário contratar e melhor aproveitar 

do que já dispõe. Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal que decida junto à Secretária Municipal 

de Saúde, a fim de que as solicitações dos munícipes sejam discutidas e não caiam no 

esquecimento, agravando ainda mais os problemas deste município que já é carente de 

recursos. Reconheceu que, embora a atual  gestão esteja no início, é necessário fazer os 

acertos para que a população perceba que foi atendida e dê o retorno. Também sugeriu o 

agendamento de uma reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde e os Vereadores para 

discutirem os problemas e exporem os reclamos. Com relação à Estrada da Usina e a 

Moção Nº 02, do Nobre Colega Lélis, o orador ressaltou que a Fundação que cuida da 

Usina da Light tem condição de firmar parceria com a Prefeitura Municipal, em troca da 

exploração do ponto turístico desta cidade, distribuindo os folders solicitados pelo Nobre 

Colega Mário. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou obter do Sr. Prefeito Municipal 

informações acerca das novas contratações e licitações, para que os Vereadores tenham o 

mínimo de conhecimento para responderem aos questionamentos dos munícipes, pois, 

atualmente, “estão vendidos” por falta de informação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS reportou-se à sua Indicação Nº 84, enfatizando que pelo grande movimento de 

pedestres e carros com destino e retorno da Sociedade Esportiva, é necessária a medida 

solicitada para prevenir acidentes. Quanto à Indicação Nº 85, esclareceu que a atual 

localização da placa,  dificulta a visão dos motoristas que descem a Rua Pedro Eugênio de 

Toledo, os quais seguem pela contramão. Acrescentou que a situação se agrava para os 

que sobem pela Rua Pedro Rodrigues Montemór que, no entroncamento com a rua em 

questão, sem a visão da placa, descem no sentido contramão, expondo-se a acidente, o 

que poderá ser evitado se atendida tal proposição. Também justificou sua Indicação Nº 86, 

enfatizando que a Associação do Bairro dos Pintos - UMAP, constatou um aumento do 

número de estudantes, necessitando da readequação para garantir o acesso de todos ao 

ensino. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou dizendo que as sugestões 

apresentadas pelos Vereadores visam ajudar o Sr. Prefeito Municipal e sua administração, 

independente de partido ou de Vereador, esperando assim que todos sejam atendidos. 

Justificou oralmente sua Indicação Nº 87, lembrando que na gestão anterior,  uma parte da 

referida estrada já foi asfaltada, mas, sabendo que ele pretende asfaltá-la por completo e 

diante das dificuldades de conseguir recursos, solicita o seu patrolamento, para minimizar 

os atuais problemas. Sugeriu ainda que seja solicitado à CODASP, realizar o serviço até 

que se consiga recurso para asfaltar. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 89, 

esclarecendo que goteia na quadra, deixando-a muito lisa e expondo os atletas à sérios 

riscos, sendo muitos jogos cancelados para evitar acidentes, ressaltando que não se trata 

de reforma, mas simples conserto. Com relação ao seu Requerimento Nº 38, disse que o 

apresentou com o objetivo de saber quem são os médicos que trabalham neste município, 

seus dias e horários de trabalho, pois, muitas pessoas o questionam a respeito. 

Acrescentou que procurou saber porque alguns não atendem mais e tomou conhecimento 

de que foi resultado de decisão pessoal, por falta de pagamento, contudo, sabe também 
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que há médicos do Estado emprestados para este município e, destes, também não tem 

conhecimento dos seus horários. Disse que foi questionado pelos Nobres Pares Deise e 

Claudinei sobre as filas no Posto de Saúde e, procurando a Equipe Municipal da Saúde, lhe 

colocaram que em outros municípios também há fila, inclusive em Hospital particular, 

entretanto, enfatizou que os Vereadores lamentam que as filas sejam para senha, e que o 

atendimento ainda será em data futura. Falou ainda que muitas pessoas cobram os 

Vereadores, contudo, estes levam os problemas à Administração Municipal, a qual por sua 

vez, deve cobrar sua equipe a solucioná-los. Citou como exemplo, o caso do Médico 

Cardiologista, que atende entre oitenta e cem pacientes por mês, entretanto, não pode 

concordar que sejam todas consultas-retorno, enfatizando a necessidade de dividir metade 

para retorno e metade para novos pacientes, pois, do contrário, ninguém mais conseguirá 

consulta nesta especialidade. Acrescentou ainda que, implantando a Central de Consultas 

que já sugeriu, o próprio funcionário orientará os interessados acerca da demora no 

atendimento nesta cidade e as alternativas para atendimento mais rápido em cidades 

vizinhas, cujo veículo deverá ser disponibilizado pela própria Municipalidade. Comentou 

que, segundo informações, o município de Guararema disponibiliza um auxílio transporte 

aos pacientes se dirigirem ao atendimento até as cidades vizinhas e, embora reconhecendo 

que o orçamento daquela cidade é bem maior que o desta, ressaltou que é um modelo 

possível de ser seguido, minimizando assim os problemas resultantes da grande demanda e 

pequena oferta. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,  o SR. 

PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 001/13. Terminada a leitura, 

foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, 

onze votos. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 007, COSPES Nº 001 e CFO Nº 007/13, 

todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 005/13 (Dispõe sobre a 

RATIFICAÇÃO do Contrato de Consórcio Público, que constituiu o Consórcio Regional de 

Saúde de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – CRESAMU, aprovado pela Lei 

1.622/2010), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu 

a matéria à discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que ele e os Vers. 

Sérgio e Deise, membros da CJR – Comissão de Justiça e Redação, solicitaram que a 

Equipe do SAMU viesse a esta Casa de Leis para esclarecer alguns pontos deste projeto, o 

que ocorreu nesta tarde. Lamentou que referido projeto estava engavetado, no Poder 

Executivo, desde agosto, fato que foi esclarecido à equipe presente na reunião, dentre eles 

a Dra. Lilian - Procuradora Jurídica Municipal e  a funcionária da Área de Saúde, Sra. Maura 

Almeida, acrescentando que a matéria foi analisada pelo Assessor Jurídico – Dr. Alberto 

Prado e que, com a colaboração da Diretora Administrativa, foi viabilizada a votação da 

ratificação ora apresentada. Enfatizou que Salesópolis não pode perder o SAMU, cujo 

consórcio está absorvendo mais dois municípios, possibilitando uma economia de, 

aproximadamente, sete mil reais por mês. Acrescentou ainda que há uma ambulância 

disponível, mas, se houver necessidade de mais, elas serão disponibilizadas, portanto, toda 

esta Casa de Leis merece elogios,  por ter corrido e possibilitada a deliberação desta 

matéria nesta data, assim como os membros das comissões que também se reuniram, todos 

com o objetivo de melhor atender a população deste município. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ declarou-se orgulhoso em poder falar deste projeto, que é de autoria do seu partido 

– PT - Partido dos Trabalhadores, do Governo Federal. Lembrou que muitas pessoas 
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morreram por falta de atendimento nos acidentes ocorridos nas rodovias, portanto, o SAMU 

vem atendendo diversas pessoas, salvando vidas, inclusive na zona rural desta cidade. 

Parabenizou os Nobres Pares que correram e lutaram para efetivação deste convênio que 

não pode ser perdido,  dada sua importância, conclamando, por fim, aos Nobres Pares, que 

aprovem este projeto. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE comentou que, nesta 

data, quando a sua comissão (CJR) foi chamada a discutir este projeto, constatou a 

preocupação das pessoas que trabalham no setor, mas, sabe que essa preocupação é de 

todos, pois todos são vítimas em potencial. Lembrou que são treze ambulâncias para 

atender esta região, lembrando que o município de Biritiba Mirim já precisou de quatro 

ambulâncias, de uma só vez, para atender a um acidente. Também lembrou que a Santa 

Casa local não conta com algumas especialidades médicas, portanto, o SAMU vem suprir 

esta necessidade, cuja luta e correria para sua aprovação foi de todos os Vereadores e 

funcionários desta Casa de Leis, em benefício de toda população. Por fim, declarou seu 

apoio à matéria, dizendo que sairá de onde estiver para vir a esta Casa de Leis discutir 

outras coisas que venham atender as necessidades dos munícipes. Ninguém mais se 

manifestando, foi o referido PROJETO DE LEI Nº 005/13 submetido à votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do 

Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e conforme ordem de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA 

CORRÊA DUQUE iniciou comentando que, na última “Quinta de Mês”, foi chamada a 

observar que, na Avenida Victor Wuo, no seu trecho mais estreito, entre o cruzamento com 

a Rua XV de Novembro e a Padaria do Mineiro, tinha carro estacionado, inviabilizando o 

fluxo do trânsito, portanto, disse que solicitará a proibição de estacionamento naquele local, 

especialmente, nos dias de feira, em que o movimento é maior. Parabenizou a Secretaria 

Municipal de Educação pela realização do evento em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, na EMEF Mestra Henriqueta, contando com mais de cinquenta funcionários daquela 

pasta. Em seguida, disse que solicitará à Defesa Civil, avaliar as condições do muro da 

Sociedade Esportiva Salesopolense que é, visivelmente, abalado com o impacto da 

passagem de caminhões, até descarregados, pela avenida. Acrescentou que também será 

necessário avaliar as condições da quadra coberta daquela sociedade, ainda que seja 

necessária a união de toda população salesopolense junto aos Poderes Legislativo e 

Executivo. Referindo-se aos serviços prestados pela Empresa Júlio Simões, disse que, no 

dia anterior a esta sessão, novamente, recebeu reclamações acerca do descumprimento 

dos horários, no último sábado. Lamentou, mas, disse que, conforme solicitado por um dos 

Nobres Pares,  não adianta expor e divulgar os horários, ou olhar no site, se não os cumpre 

e, embora tenha sido no sábado, certamente, os usuários tinham compromissos, portanto, 

na reunião que será realizada na próxima quarta-feira, exporá estes casos de falta de 

respeito aos usuários. Conclamou a todos os Nobres Pares para que venham à reunião e 

juntos lutem e exijam respeito e satisfação quando da alteração de horário, registrando, por 

fim,  que a última reunião foi cancelada, de última hora, demonstrando a falta de interesse 

daquela empresa, para a solução dos problemas enfrentados pelos usuários desta cidade. 

O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou dizendo que, na próxima sessão, 

apresentará proposição, solicitando medidas com relação a dois postes desta cidade, cuja 

armação e ferro estão aparentes. Quanto aos serviços de transporte coletivo, prestados 

pela Empresa Júlio Simões, disse ter constatado no facebook, rede social mais utilizada 

atualmente, diversas postagens de que a intenção dos Vereadores em solucionar os 
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problemas é tudo balela. Registrou que, na última terça-feira, dia cinco de março, esteve 

com outros Vereadores na EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, 

expondo os problemas e solicitando medidas, quando seus representantes disseram que, 

naquele mesmo dia, fiscalizaria o transporte local. Disse que também postou naquela rede 

social que aguardaria a reunião agendada com a concessionária e que, não havendo 

solução, acionará a mídia televisiva. Acrescentou que os usuários da Linha 311 podem 

entender que é má vontade dos Vereadores, mas, conclamou à população que aguarde até 

a reunião que acontecerá na próxima quarta-feira e, se mais uma vez for adiada, saírá, 

como já fez na última semana, tirando fotos e acompanhando a superlotação nos mais 

diversos horários dos coletivos. Disse que tem fotografado e filmado a superlotação, 

acompanhado da equipe do Jornal do Povão, a qual registrou sua gratidão pelo apoio, 

enfatizando que, com este material, tomará as providências, ainda que seja expondo a 

situação na televisão, para exigir o respeito que a população merece. Acrescentou que, se o 

povo realmente se manifestar contra a Empresa Júlio Simões, com ele na linha de frente, e 

tudo for publicado na televisão, com certeza, algumas medidas serão adotadas. Quanto ao 

trânsito da cidade, disse que será necessária uma reunião com o responsável do setor, para 

que os Vereadores possam expor os diversos problemas  que precisam de solução 

imediata.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à reunião realizada com 

a EMTU, iniciou agradecendo o Sr. Presidente, o Deputado Estadual André do Prado,  que 

intermediou o agendamento, e os demais Vereadores que se fizeram presentes, quando, 

juntos, levaram as reivindicações e reclamações, como os problemas de superlotação, troca 

e retirada de horários dos coletivos, excesso de velocidade das vans,  além da necessidade 

de implantar mais linhas de transporte entre Salesópolis e Santa Branca, entre outros. Disse 

que a Empresa Júlio Simões terá que explicar sobre as mudanças de horário sem prévia 

informação e os demais itens cabem à fiscalização da EMTU. Falou que os Vereadores 

salesopolenses foram muito bem recebidos naquela empresa, ocasião em que o Deputado 

André expôs a necessidade dos usuários, cuja  maioria utiliza o transporte por questões de 

saúde, trabalho e estudo nas universidades e escolas de Mogi das Cruzes. Concluiu 

declarando acreditar que a fiscalização não foi feita no dia seguinte, conforme acordado, 

devido à greve dos motoristas na cidade de São Paulo, contudo, lamentou não terem 

comunicado ou justificado a suspensão e a informação sobre a nova data da fiscalização. 

Disse que os Vereadores deste Legislativo e o Chefe do Poder Executivo também foram 

muito bem recebidos pelo Presidente da CODASP, na reunião em que se buscou estender o 

projeto da Estrada da Usina,  de seis para dez quilômetros, afirmando que a obra será 

realizada até a conhecida “Igreja do Roque”. Acrescentou que, no mesmo dia, estiveram em 

reunião na Secretaria Estadual de Agricultura, quando o Nobre Colega Paulo Roberto 

insistiu e conseguiu um trator que será liberado em benefício deste município, comprovando 

o trabalho do Vereador. Registrou sua gratidão ao Deputado Estadual Estevam Galvão de 

Oliveira, que esteve neste município, na última sexta-feira, trazendo seu tão importante 

apoio, pois é um deputado forte, de nome, líder do Governador do Estado, que auxiliará a 

cidade em algumas de suas necessidades, especialmente, na questão do Cemitério 

Municipal, luta antiga desta Casa. Ressaltou a importância de trabalhar em conjunto com os 

Deputados Estaduais, os quais abrem as portas das Secretarias e Governo do Estado, 

assim como junto aos Deputados Federais, que abrem as portas dos órgãos, em Brasília. 

Ressaltou que também esteve nesta cidade, naquele mesmo dia, o Deputado Estadual 

André do Prado, quando ambos deputados receberam,  das mãos dos Vereadores Marcelo, 
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Edney, Sérgio, Sandra, Paulo Roberto e dele próprio, reivindicações, para discussão na 

Comissão Parlamentar, relativas à saúde, comarca, lei específica e outros. Lembrou ainda 

que, na semana passada, o Sr. Presidente convocou a Secretária Municipal de 

Desenvolvimento, para uma reunião, nesta Casa de Leis, voltada à a Lei Específica e seu 

trâmite, quando também esteve presente a Engª. Ana Paula, do DAEE, e o Engº. Danilo – 

Diretor Municipal de Meio Ambiente, observando que todos estão trabalhando fortemente 

nessa questão. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu agendar uma reunião por semana, 

nesta Casa de Leis, com os responsáveis de cada Secretaria Municipal, a fim de exporem o 

trabalho que vêm realizando e ouvirem as sugestões dos Vereadores, muitas, recebidas dos 

próprios munícipes. Parabenizou a Equipe do Setor Municipal de Planejamento, 

constatando o empenho e dedicação dos funcionários Karina, Vivian e Douglas que estão 

trabalhando, com documentos já em trâmite, em situação bastante difícil. Citou como 

exemplo, a sobra do recurso destinado à obra da Praça da Matriz, cujo o próprio Estado 

propôs correr para não perdê-la e, após expor o caso do Sr. Prefeito, tomaram 

conhecimento de que o recurso foi usado, mas, não foi prestado contas, portanto, nem o 

Estado sabia da utilização. Também tomou conhecimento de alguns recursos que foram 

perdidos, como o de quinhentos mil reais para obra de pavimentação, duzentos mil reais 

para sinalização, entre outros, por falta de entrega de documentos. Diante do exposto, 

reconheceu que há muitos jovens funcionários, desta cidade, que abraçaram a causa e 

estão defendendo o espaço que conquistaram. Informou que o Jornal “O Diário de Mogi” 

publicou uma matéria do Professor Alexandre, da Área de Biotecnologia da Universidade de 

Mogi das Cruzes, sobre a existência de recursos para o turismo, especificamente, na pesca 

esportiva, quando ele menciona Salesópolis para esta alavanca, sendo necessário buscar 

parceria, criatividade e contato com quem tem o entendimento. Comentou que está 

agendando uma reunião com o citado Professor, esperando conseguir fazer do reservatório 

local, uma fonte de renda para este município. Por fim, parabenizou a Revista – “Almanaque 

Parahytinga – Salesópolis, terra de água claras”, pela sua edição Nº 02, na pessoa do seu 

editor - Sr. Amadeu Júnior, considerando a revista uma forma de retomar a imprensa 

escrita, pois, embora a tecnologia do facebook seja importante, este meio de comunicação é 

fácil de ser levado ao ponto de ônibus, aos pontos comerciais e outros, possibilitando a 

leitura que é tão importante para todos. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou 

o Subprefeito do Distrito dos Remédios – Sr. Paulo Monteiro, pelo evento que realizou, na 

última sexta-feira, naquele distrito, em homenagem ao Dia da Mulher, onde reuniu quase de 

cem mulheres. Em seguida, relatou um caso ocorrido no CRAS – Centro de Referência em 

Assistência Social, quando populares contataram a Polícia Militar solicitando providências 

com relação a um rapaz, com deficiência mental, perdido nesta cidade, o qual foi levado 

àquele centro, onde ela trabalha como funcionária pública municipal. Recebido pela equipe 

técnica, o rapaz foi avaliado pelas Psicóloga e Assistente Social que, após pesquisa, 

contataram a Santa Casa de Rio Grande e uma prima dele retornou informando que, há 

muito, ele tinha saído da cidade e a família já o tinha considerado morto. Em seguida, a 

própria mãe ligou e colocaram ambos para conversarem, contudo, diante da falta de 

recursos da família e deste município, contataram o Setor de Imigrantes da Rodoviária de 

São Paulo, conseguiram junto ao Fórum e Delegacia local os documentos necessários à 

viagem do rapaz até sua cidade, no Estado do Rio Grande do Sul e, quando ele chegou ao 

seu destino, a família telefonou elogiando e agradecendo o empenho de todos envolvidos. 

Parabenizou toda equipe do CRAS, Sra. Eliete – Assistente Social e Dra. Cristiane - 
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Psicóloga, as Polícias Militar e Civil, o Poder Judiciário, em nome da Juíza titular e do seu 

Diretor, Sr. João Edison, bem como ao Prefeito Rafael e sua equipe, diante de ato tão 

nobre. Referindo-se à manifestação do Nobre Edil Claudinei, sobre a reunião da Frente 

Parlamentar, disse que os onze Vereadores juntos são invencíveis e podem mudar 

Salesópolis, firmaram compromissos independentes de partido, com o único objetivo de 

lutar pela solução dos problemas de Salesópolis, seja a Comarca, Cemitério Municipal, Lei 

Específica, entre outros, sugerindo sejam as frentes parlamentares realizadas mais vezes. 

Comentou que, no último sábado, esteve na Convenção do seu Partido – PMDB, onde 

estiveram reunidas mais de trezentas mulheres, quando a Deputada Vanessa Damo liderou 

a reunião e foi eleita Presidente do “PMDB Mulher”, cuja a oradora integrará o Diretório 

Estadual. Comentou que, chegando naquela reunião, a Dra. Sandra – Vereadora de Mauá, 

falou que acabara de participar, em sua cidade, de uma Sessão Solene em homenagem ao 

Dia da Mulher, oportunidade em que o Presidente daquele Legislativo lhe permitiu presidir a 

sessão, aproveitando a oportunidade para solicitar ao Presidente deste Legislativo,  seguir 

o exemplo daquele município, instituindo neste a mesma comemoração. Justificou seu 

pedido informando que, conforme estatística divulgada naquela reunião, pelo Deputado 

Estadual Baleia Rossi, cinquenta e dois por cento do eleitorado brasileiro é composto de 

mulher e os outros quarenta e oito por cento, são de maridos, filhos, netos, sobrinhos e 

genros de mulheres, portanto, elas elegem quem quiserem. Ilustrou a estatística com seu 

próprio exemplo, que conta com marido e dois filhos e, ao saírem para votar, todos pedem 

sua indicação, portanto, os homens devem realmente respeitar as mulheres enquanto força 

política, apoiando-as. Finalizou reiterando o pedido ao Sr. Presidente para instituir a Sessão 

Solene comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, ainda que não seja para fazer como o 

Presidente do Legislativo de Mauá, que deixou uma mulher presidi-la. O SR. PRESIDENTE 

respondeu à oradora,  que seu pedido poderá ser atendido somente no próximo ano e, 

prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS que iniciou dizendo que, na última sexta-feira, dia oito de março, esteve em 

reunião com outros Pares e os Deputados Estaduais André do Prado e Estevam Galvão de 

Oliveira, agradecendo o anfitrião da festa - “Sr. Barbeirinho”,  pela excelente recepção. Ato 

contínuo, disse que também gostaria de parabenizar os mais diversos setores da Prefeitura 

Municipal, mas, há os que não merecem. Reportando-se ao relato da Nobre Colega Sandra, 

parabenizou a Equipe do CRAS, bem como as Polícias Civil e Militar e a Equipe do Fórum 

local pela caridade que fizeram, sem levar em conta a quem estavam ajudando. 

Parabenizou também o Sr. Amadeu Júnior, pela elaboração da Revista – “Almanaque 

Parahytinga”, distribuída nesta data, que vem gerando comentários elogiosos na cidade, 

esperando que continue assim para que venham outras edições. Aproveitou ainda para 

parabenizar o Sr. Paulo Monteiro – Subprefeito do Distrito dos Remédios, pelo evento 

realizado e por lembrar de convidar os Vereadores, atitude que deveria também partir da 

Secretária Municipal de Educação, Profª Amélia Torraga, a quem registrou novamente seu 

repúdio, pois, os Vereadores, enquanto autoridades, deveriam ter sido convidados para o 

evento por ela organizado. Por fim, agradeceu a Deputada Estadual Vanessa Damo que 

também colaborou para a realização da festa em comemoração ao Dia da Mulher, no 

Distrito dos Remédios. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se ao trabalho 

realizado pelo Subprefeito do Distrito dos Remédios, disse que esteve visitando a Estrada 

dos Rodrigues e constatou a sua péssima condição, contudo, a colocação de material de 

primeira em uma entrada particular. Acrescentou que a Prefeitura deveria ensinar o 
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Subprefeito a melhorar as estradas municipais e não apenas uma entrada particular, 

situação que fere os Vereadores e faz com que a população questione o que estão fazendo, 

se não estão vendo, se é uma questão pessoal. Enfatizou que verificará se o proprietário 

fez o devido recolhimento à Prefeitura, porque esta não deve fazer serviço particular 

enquanto “sua casa está caída”. Comentou que, na última sexta-feira, esteve em reunião 

com os membros da Associação de Moradores do Bairro Aterrado, onde foi muito bem 

recebido, oportunidade em que conheceu a Dona Clélia, uma senhora preocupada com o 

bairro, assim como outros que citou nominalmente, que declararam-se preocupados com 

outros problemas do bairro, como a coleta de lixo em que muitos já iniciaram a coleta 

seletiva e não somente com o aterro. Ressaltou a necessidade de visitar os bairros e suas 

associações para buscar e dar-lhes estrutura, pois podem ajudar muito os Vereadores essa 

participação comunitária. Falou que esteve lá, a fim de acompanhar o trabalho que será 

realizado, porque, em menos de quatro anos, toda obra realizada rodou com a água, 

entretanto, segundo os moradores, já foi aplicado mais de oitocentos mil reais naquele local. 

Conclamou aos Nobres Pares acompanharem,  minuciosamente,  tal obra, discutindo o 

projeto e ouvindo os moradores, estes que já previam o ocorrido, pela falta de base, do 

cabo de aço na tubulação, entre outros. Concluiu enfatizando que é necessário conhecer o 

erro do passado para não cometer os mesmos no presente. Referindo-se à manifestação da 

Vereadora Sandra, quando, reportando-se à Frente Parlamentar, disse que um Vereador só 

não é ninguém, pediu licença para corrigi-la, considerando-a equivocada, pois, um Vereador 

luta como os outros e, muito embora a frente parlamentar vem fortalecê-lo, ressaltou que o 

Vereador é alguém.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS comentou algumas respostas 

à requerimentos de sua autoria, citando o de Nº 02 que solicitava o agendamento de uma 

reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Sra. Solange Wuo, com o objetivo 

de prestar esclarecimentos acerca da situação atual da Lei Específica neste município. 

Registrou que referida reunião aconteceu no último dia seis e foi de grande proveito porque 

as dúvidas foram sanadas e todos se muniram de informações para esclarecer melhor os 

munícipes. Em seguida, disse que enviou um ofício à Administração Municipal, no período 

do recesso, em janeiro, solicitando análise da qualidade da água, com emissão de laudo 

atestando a potabilidade das águas dos poços artesianos sob a responsabilidade do 

município e foi informado de que já oficiaram a Sabesp, aguardando assim o retorno. 

Parabenizou o Grupo Escoteiro Tangará, na pessoa do Chefe Paulo, estendendo 

cumprimento a todos seus colaboradores, pelo trabalho de acolhimento de crianças,  jovens 

e adultos deste município, preparando-os para a vida em sociedade e transmitindo valores 

cívicos, de respeito ao próximo e companheirismo. Declarou-se honrado por participar da 

inauguração da sede deste Grupo, no Bairro Fartura, no último sábado, dia nove, quando 

presenciou a cerimônia de promessa de um dos participantes. Enfatizou que atitudes como 

esta devem ser difundidas no município, tal como são as ações da Associação Caminhando 

Juntos, retirando as crianças das ruas,  proporcionando uma perspectiva de vida melhor 

para as crianças e suas famílias, colaborando para o crescimento em todas as áreas, social,  

pessoal e profissional. Destacou ainda o Dia Internacional da Mulher, comemorado no 

último dia oito, enfatizando que os homens devem valorizar muito as mulheres que são 

mães, esposas, companheiras, trabalhadoras, que são arrimo de família e que, na maioria, 

ganham menos do que o homem, embora desenvolvendo as mesmas funções. Acrescentou 

que as dificuldades sempre existirão, mas, a mulher tem sempre um jeito especial de lidar 

com o novo, com o desafio e até mesmo com o inesperado, deixando às mulheres o recado 
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para que nunca desistam dos seus objetivos. Por fim, enfatizou a necessidade deste 

município implantar ou reimplantar o Conselho Municipal da Mulher, à exemplo de outros 

conselhos que têm função muito importante no município, registrando seus parabéns a 

todas as mulheres. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz 

Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou cobrando do Sr. 

Prefeito Municipal, a reativação do Projeto Guri, pois, também foi cobrado por diversas 

mães cujos filhos participavam deste projeto, interrompido na gestão anterior. Disse que 

verificará o que aconteceu, pois, não sabe o motivo, mas espera seja reativado pela atual 

gestão. Diante da previsão de início de algumas obras, como asfalto em diversas ruas, com 

recurso conquistado pela gestão anterior, sugeriu aos Nobres Pares que acompanhem e 

fiscalizem, tal como a obra do Aterrado. Acrescentou que, embora todos tenham seus 

compromissos, alguns se dedicando mais à área social, outros à de saúde ou de obras, se 

todos fiscalizarem as obras, estarão com o dever cumprido e, se mais tarde, for detectado 

superfaturamento ou outros problemas, a população não poderá atribuir responsabilidades 

aos Edis, porém, disse que é mais fácil receber críticas do que elogios, mas, cumprirá a sua 

parte para ficar com a consciência tranquila, reconhecendo que não agradará a todos. 

Agradeceu a presença dos Deputados Estaduais Estevam Galvão e André do Prado nesta 

cidade, enfatizando que, independente de ser filiado no PTB, ambos de outros partidos, se 

propuseram a ajudá-lo. Ressaltou que o Deputado Estevam é muito experiente, pois já teve 

quatro mandatos como Prefeito, um como Deputado Federal e, novamente, é Deputado 

Estadual, um homem de grande respeito junto ao Governo do Estado e líder do Partido 

Democrata, mas, acrescentou que o Deputado André do Prado também demonstrou muita 

humildade, veio de Guararema, uma cidade pequena tal qual Salesópolis, rapaz novo que 

espera tenha muito futuro. Por fim, acrescentou que o Deputado André ganhou sua simpatia 

e  admiração quando disse que é deputado do povo de Salesópolis, não de um partido, e 

que está para ajudar esta cidade, o que demonstrou nas reuniões em que estiveram juntos, 

na EMTU e CODIVAP, colocando-se à disposição desta Casa de Leis, independente de 

sigla partidária. Retomando a presidência, o SR. PRESIDENTE lembrou a todos das 

reuniões agendadas  para o dia seguinte a esta sessão, às quinze horas, com 

representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, e no dia treze, às quatorze 

horas, com representantes da Empresa Júlio Simões, esperando contar com a presença de 

todos os Vereadores. Não havendo mais oradores inscritos 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 11 de Março de 2013. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

18 de Março de 2013.   
            

 


