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ATA DA 20ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 27 de Agosto de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e sete dias do mês de Agosto do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos 
Edis Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 2º Secretário.  Às 
quinze horas,  horário regimental, o Sr. 1º 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  última  sessão  ordinária.  Neste  momento,  o  Ver.  Angelino Rodrigues 
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado 
por unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, 
sendo  a  mesma também aprovada  por  unanimidade,  sem preceder  manifestação.   Em 
seguida,  o  Sr.  Presidente  solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a  leitura  das 
matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 996 e 997/07, encaminhando, respectivamente,  os 
PROJETOS  DE  LEI  Nºs  023  (Disciplina  a  formação,  tramitação  e  arquivamento  de 
processos,  recebimento  de  expedientes  e  papéis  de  natureza  diversas,  que  tratem  de 
assuntos  de  cunho  administrativo,  no  âmbito  da  Prefeitura  da  Estância  Turística  de 
Salesópolis  e  dá  outras  providências);  024/07  (Dispõe  sobre  autorização  para  o  Poder 
Executivo firmar Termo de Convênio com a Secretaria de Habitação mediante a orientação 
e apoio técnicos nas ações municipais  de regularização  de parcelamentos do solo e de 
núcleos habitacionais  e dá outras providências) –  desps.:  Aguarde-se os Pareceres das 
Comissões  competentes;   REQUERIMENTO  Nºs:  059/07  -  Solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal,  encaminhar  documentos  comprobatório  acerca  da  alteração  nos  Projetos  do 
DADE, referente ao Ponto de Táxi  com cobertura,  localizado na Rua XV de Novembro, 
assim como aos bancos de cimento que seriam colocados na Avenida Professor Adhemar 
Bolina,  do  Ver.  Mário  Barbosa  Pinto  e  outros  –  desp.:  Aprovado,  encaminhe-se; 
INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr.  Prefeito   Municipal   Nºs:   156  –  Interceder  junto  à 
Secretaria  de Segurança  Pública  do  Estado,  DETRAN e PRODESP,  a fim de  agilizar  a 
liberação de documento de trânsito e verificar junto à esta última, quais providências ainda 
estão  pendentes  para  efetivar  o  serviço  nesta  cidade;  157  –  Determinar  ao  setor 
competente,  a  colocação  de proteção lateral  nas pontes  das estradas  rurais  que  foram 
consertadas;  158  –  Que,  através  da  AMAT e  CODIVAP,  interceda  junto  ao  Secretário 
Estadual de Saúde, objetivando o aumento do número de quotas de exames do SUS para 
Salesópolis,  haja  vista  a  crescente  demanda;  162  –  Determinar  ao  Setor  Municipal  de 
Obras, a construção de um abrigo no ponto de ônibus próximo à Escola Municipal do Bairro 
do Barro Amarelo; 163 – Tomar medidas educativas e, se necessário, punitivas, para conter 
a constante baderna noturna que ocorre na área central do Distrito do Remédio, todas do 
Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira;  164  –  Determinar  ao  setor  competente,  a  busca  e 
apreensão dos inúmeros cães que andam soltos pelas ruas do Distrito do Remédio e Bairro 
Bragança;  165  –  Determinar  ao  setor  competente,  adotar  as  providências  necessárias 
objetivando o conserto da passarela existente na Avenida Professor Adhemar Bolina, que dá 
acesso à travessa José Victor Ribeiro, localizada nas proximidades da “esquina do Ciro”, 
ambas da Verª.  Deise Aparecida Corrêa Duque e outros;  166 – Determinar  à secretaria 
municipal competente, adotar as providências necessárias para resolver os problemas  do 
piso  rachado  e  cheio  de  buracos,  banheiro,  proteção  lateral  e  vidraças  quebradas  da 
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Quadra Esportiva do Distrito do Remédio, que expõem os freqüentadores à sérios perigos; 
167 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, realizar uma Operação Tapa-buracos na 
Rua  Imaculada  Conceição,  Bairro  do  Bragança;  168  –  Viabilizar  junto  à  Empresa 
Bandeirante  Energias  do  Brasil,  a  colocação  de  um relé  fotocélula  na  Praça  do  Bairro 
Totozinho Cardoso, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros  - desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente; OFÍCIO do VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, comunicando sua 
desfiliação do PV – Partido Verde, a partir do dia vinte e quatro de agosto do corrente – 
desp.: Arquive-se, Plenário ciente; PARECERES CFO Nºs 026 e 027/07, respectivamente, 
relativos aos Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis,  referente ao 
mês de Maio/07 e ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente 
ao mês de Julho/07 – desps.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; PARECER CFO Nº 
028/07, referente às Contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativas ao exercício de 
2003, recomendando a aprovação do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/07 
(Dispõe  sobre  a  rejeição  das  Contas  e  Balanço  Geral  da  Prefeitura  Municipal  de 
Salesópolis, relativos ao exercício de 2003), sendo ambos aprovados e assinados por todos 
os  membros  desta  comissão  –  desp.:  Aguarde-se  publicação  da  Ordem  do  Dia  para 
discussão e votação;  COMUNICADOS:  do Ministério  da Educação sobre a liberação de 
recursos  financeiros  no  valor  de   R$  35.245,76,   referente   a  8ª  Quota  do  FNDE; do 
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.534,10, para 
o  Pagamento  de  Teto  Financeiro  de  Vigilância  em  Saúde  TFVS,  referente  ao  mês  de 
Julho/07  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se.  Terminada  a  leitura,  o  Sr.  Presidente 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou 
justificando  oralmente  sua  Indicação  Nº  167,   enfatizando  que  a  referida  rua  foi, 
recentemente,  asfaltada, mas,  há três buracos que aumentam à cada dia,  necessitando 
serem tapados, já que há material  disponível no Setor de Obras para este fim. Também 
justificou sua Indicação Nº 168 e, reportando-se à de Nº 166, alertou para os sérios riscos à 
que  estão  expostos  os  usuários,   conseqüência  da  falta  de  reparos. A  VERª.  DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente sua Indicação Nº 164,  ressaltando que 
os cães estão sujando as ruas e amedrontando os caminhantes, especialmente, crianças e 
idosos. Quanto à Indicação Nº 165, lembrou que não é primeira vez que apresenta este 
pedido,  à  que  o  buraco  existente  na  ponte,  expõe,  seriamente,  os  usuários  à  risco  de 
queda, torções e outras complicações.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS, reportando-se à 
Indicação  Nº  166,  disse  que,  há  muito,  os  Vereadores  vêm  solicitando  providências, 
inclusive, já fotografaram e fizeram denúncia quando da construção, que já estava irregular, 
levando  o  caso  tanto  ao  Prefeito  Municipal  quanto  ao  Ministério  Público,  mas, 
lamentavelmente, nada foi feito desde então. Referindo-se ao Requerimento Nº 59, disse 
não entender por que os Vereadores não receberam as alterações do Projeto do DADE para 
análise e deliberação, se já aprovaram a matéria original. Acrescentou acreditar que o Poder 
Executivo não tenha autonomia para alterar uma matéria aprovada pelo Poder Legislativo, 
sem autorização deste.  Disse ter  tomado conhecimento de que o Sr.  Prefeito  Municipal 
determinará, em breve, a quebra de parte do calçadão para implantar novo ponto de táxi e, 
apesar de considerar um grande absurdo, alterar uma obra tão nova, espera que a 
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mudança venha atender a população e os  taxistas. Quanto à Indicação Nº 168, lembrou 
que, através de Projeto de Lei, a administração da Praça do Bairro Totozinho Cardoso foi 
transferida  à  Associação  daquele  Bairro  que,  infelizmente,  não  conseguiu  assumir  o 
compromisso  e  devolveu  à  Administração  Municipal.  Entretanto,  prosseguiu  o  orador,  a 
referida praça foi, totalmente,  abandonada, tanto que, até que a caixa de luz está aberta, 
expondo as crianças à risco de grave choque. Com referência à Indicação Nº 164, o orador 
disse  que  há  lei  municipal  dispondo  sobre  apreensão  de  animais,  bastando  seu 
cumprimento para evitar os problemas. Sobre a Indicação Nº 165, disse que também ouve 
inúmeras  reclamações  acerca  dos  riscos  da  referida  passarela  e  que  já  tomou 
conhecimento de que o Sr. Hélio Gomes, morador daqueles arredores e funcionários da 
Municipalidade,  ao  ver  uma  criança  caindo,  a  socorreu  e  a  salvou  de  uma  fatalidade, 
segundo as testemunhas.  Por fim, reiterou que o Prefeito Rafael está mal assessorado, 
pois não consegue, sequer, realizar serviços básicos, como o conserto de uma passarela, 
acrescentando que não diz isso porque é oposição, já que não há oposição, apenas quer 
que os serviços sejam feitos, que alguém veja as necessidades e queira resolvê-las. O VER. 
CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  iniciou  justificando  oralmente  sua  Indicação  Nº  156, 
enfatizando que está levando o caso ao Deputado Estadual  Estevam Galvão,  para que 
interceda por esta cidade, em benefício do povo e do aumento da arrecadação. Quanto à 
Indicação  Nº 158,  disse  esperar  que  a  união  dos  órgãos  citados  fortaleça  o  pedido  de 
aumento  do  número  de  quotas  de  exames  do  SUS,  já  que Salesópolis  sofre  inúmeros 
outros impedimentos e, ao menos este, deveria ter mais benefícios na área de saúde, à 
exemplo de outras cidades com Gestão Básica de Saúde. Passando a presidência ao vice, 
Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS  JÚNIOR, 
reportou-se  ao  Projeto  de  Lei  Nº  23,  esclarecendo  que  a  matéria  visa  regulamentar  o 
Arquivo Municipal, que reunirá documentos da Prefeitura e Câmara Municipal,  atendendo 
assim um pedido seu,  apresentado na gestão passada, quando diversos documentos foram 
queimados. Com relação à Indicação Nº 156, disse que falta apenas ligar o “link”, mas, para 
isso, será necessária a presença de um técnico do Estado. Lamentou tanta demora e disse 
que, enquanto isso, os municípios vizinhos não enfrentam o mesmo problema,  favorecendo 
que os salesopolenses se recorram a eles e até em São Paulo para fazer a documentação 
de  seus  veículos,  que  ficam  prontos  em  apenas  três  dias.  Declarou  seu  apoio  à 
informatização  do  trânsito,  colocando-se  à  disposição  para  ajudar  em  tudo  o  que  for 
necessário para agilizar a vinda do técnico e a ligação do “link”. Quanto ao Parecer CFO Nº 
28, o orador disse que, às Contas de 2002,  o Tribunal de Contas apresentou os problemas 
e propôs a rejeição, mas, para estas de 2003, ele próprio as rejeitou.  Esclareceu ainda que, 
a partir  de 2008,  a Câmara e Prefeitura Municipais devem implantar o Projeto AUDESP, 
atendendo exigência  do  Tribunal  de Contas,  cujas  contas públicas serão digitalizadas  e 
conferidas, automaticamente, por aquele órgão. Informou ainda, que o respectivo Projeto de 
Decreto Legislativo foi apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento e, após os 
trâmites regimentais,  será submetido à discussão e votação.  Finalizando, reportou-se à 
Indicação  Nº  158  e  dirigiu-se  ao  autor,  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira,  sugerindo-lhe 
colaborar  na elaboração do documento e participar  da reunião do CODIVAP quando for 
apresentado o pedido de aumento de quotas.  Retomando a  presidência  e,  não  havendo 
mais  oradores
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inscritos,  o  Sr.  Presidente  comunicou  que  o  Ver.   Júlio   Toshimitsu   Kodama,    estava 
ausente  porque  não  estava  se   sentindo   bem, portanto,  foi à Santa Casa local para ser 
medicado,  acompanhado  da  Diretora  deste  Legislativo,  Sra.  Arlete  Aparecida  de  Souza 
Faria Correia.  Em seguida, passou para a  ORDEM DO DIA e, antes de iniciar com a 
pauta, suspendeu a sessão por quinze minutos, a fim de se reunir com os Vereadores para 
dirimirem  dúvidas  junto  ao  Assessor  Jurídico  Legislativo.   Retomados  os  trabalhos  e 
constatada apenas a ausência do Ver. Júlio Toshimitsu Kodama, conforme pauta publicada, 
o Sr. Presidente colocou em única discussão o VETO TOTAL AO AUTÓGRAFO Nº 1243/07 
(Projeto de Lei Nº 10/07 – Dispõe sobre a concessão de adicional  de produtividade aos 
motoristas  e  operadores  de  máquina  e  dá  outras  providências).  O  VER.  SÉRGIO DOS 
SANTOS  disse que seguiria  o  Parecer  do Assessor  Jurídico deste Legislativo,  portanto, 
seria  contrário  ao  VETO do  Sr.  Prefeito  Municipal,  portanto,  favorável  aos  funcionários 
públicos  municipais.  Ninguém  mais  se  manifestando,  foi  o  referido  VETO  submetido  à 
votação,  sendo  REJEITADO por  seis  votos  contrários  a  um favorável  do  Edil  Angelino 
Rodrigues, consideradas a abstinência do Sr. Presidente e ausência do Ver. Júlio Toshimitsu 
Kodama. Antes de prosseguir com a pauta, o Sr. Presidente,  orientado pela Sra. Diretora 
Administrativa,  esclareceu que, de acordo com o Artigo 35, Inciso II da Lei Orgânica do 
Município de Salesópolis,  não poderia se abster desta votação,  sendo assim,  declarou seu 
voto favorável ao VETO, alterando assim o resultado, que foi, definitivamente REJEITADO 
POR  SEIS  VOTOS  CONTRÁRIOS  A  DOIS  FAVORÁVEIS,  DOS  VERS.  ANGELINO 
RODRIGUES  E  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE  CAMPOS  JÚNIOR  -  PRESIDENTE, 
CONSIDERADA A AUSÊNCIA DO VER. JÚLIO TOSHIMITSU KODAMA. Prosseguindo com 
a  pauta,  o  Sr.  Presidente  solicitou  ao  Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a  leitura  dos 
PARECERES CJR Nº 14,   COSPES Nº 005  e  CFO Nº 025/07,  todos  recomendando a 
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 015/07 (Dispõe sobre alteração da Lei Nº 1253/97 e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
submeteu a referida matéria à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos 
presentes, ou seja, oito votos, sem preceder manifestação. Para concluir com a pauta, o Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. Presidente que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 
016  e CFO Nº 24/07,  ambos  recomendando a aprovação  do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 001/07 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Professor 
Anielo Fontanelli Netto e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão. O 
VER.  SÉRGIO  DOS  SANTOS  parabenizou  o  autor  da  matéria  pela  iniciativa,  pois  o 
homenageado  é  pessoa  íntegra  e  boa,  merecendo  o  respeito  e  reconhecimento  deste 
Legislativo Salesopolense. Disse que foi aluno do Sr. Anielo e lembrou que, embora muito 
severo, todos o respeitavam, o que pouco ocorre na atualidade, cujos alunos não respeitam 
os professores. Relatou que, recentemente, um aluno de sua esposa, de apenas nove anos 
de idade, avançou nela e a deixou sem reação, problema comum de hoje em dia que não 
acontecia naqueles tempos, em que professores,  como o Sr. Anielo, eram enérgicos,  mas 
carinhosos  com  os  alunos.  Por  fim,  enfatizou  que  o  Sr.  Anielo  é  merecedor  deste 
reconhecimento, desejando-lhe felicidades e muitos anos de vida para curtir este Título da 
Cidadão Salesopolense.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  disse 
que,  enquanto  autor  da matéria,  considerou  que,  quase  todos 
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salesopolenses foram alunos do Sr. Anielo. Disse que ele veio de Pereiras e dedicou quase 
toda sua vida à área de educação de Salesópolis, seja como professor ou diretor de escola 
e,  após  sua  aposentadoria,   mantém seus  investimentos  na  cidade,  portanto,  já  é  um 
salesopolense de coração. Finalizando, disse que apresentou o projeto em reconhecimento 
aos relevantes serviços que o Sr. Anielo prestou à Salesópolis, merecendo o título para o 
qual, conclamou o apoio dos Nobres Pares. Ninguém mais se manifestando, foi o Projeto de 
Decreto Legislativo Nº 001/07 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos 
presentes, ou seja, oito votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do 
Dia,  o  Sr.  Presidente  passou para a  EXPLICAÇÃO PESSOAL e,  conforme livro  de 
inscrição,  concedeu  a  palavra  aos  Nobres  Edis  inscritos.  O  VER.  JAIR  DOS SANTOS 
convidou todos os presentes a prestigiarem o Campeonato de Futebol de Veteranos, que se 
realizará na Sociedade Esportiva Salesopolense,  onde preside e tem realizado atividades 
esportivas.  Disse  que  o  referido  campeonato  iniciará  no  próximo  domingo,  com  a 
participação de oito equipes, sendo cinco da Área Central, uma do Bairro Bragança, uma do 
município  vizinho  de  Biritiba  Mirim  e  uma  de  São  Paulo.  Informou  que,  recentemente, 
terminou outro Campeonato Municipal, que contou com várias equipes e atletas das mais 
diversas  idades,  contudo,  este  que  se  iniciará  é  direcionado  apenas  aos  veteranos. 
Finalizando  disse  esperar  grande  participação  popular,  e  enfatizou  a  importância  dos 
Nobres  Pares  prestigiarem  este  evento.  O  VER.  VANDERLON  OLIVEIRA  GOMES, 
reportou-se ao Consórcio 3 Rios, comentando que viu, no último sábado, dois caminhões 
encostados na Oficina do Rodolfo e questionando-o sobre o problema, por algum motivo, 
não  o  esclareceu,  dizendo  apenas  que  ambos  já  estavam liberados.  Lamentou  o  fato, 
porque,  mais  uma vez,  as  máquinas  vêm para  Salesópolis  com problemas.  Sugeriu  ao 
Prefeito Rafael que, após o prazo de permanência nesta cidade, desligue-se do referido 
consórcio que não garante benefícios compensatórios ao pagamento mensal. Disse ainda 
que,  por  estas  e outras,  usa a  tribuna para  criticar,  contudo,  quando tem motivos para 
elogiar,  faz questão de também usar tribuna. Um dos motivos de elogios, disse o orador, é 
o trabalho do Sr. Sérgio Donizete de Almeida, conhecido popularmente por “Galo”, o qual só 
não  trabalha  mais  por  falta  de  equipamento,  pois,  os  tendo  disponível,  garante 
produtividade à Prefeitura Municipal.  Relatou que,  muitas vezes, o encontra trabalhando 
após às dezoito horas e trinta minutos e, onde realiza serviços, os faz bem feito e é alvo de 
elogios, portanto, a Municipalidade deve reconhecê-lo e disponibilizar os materiais que ele 
precisa para atender a população. Disse ainda que, muitas vezes, os Vereadores criticam os 
Assessores da Municipalidade, todavia, reconhecem que há alguns, como o “Galo”,  que 
são  capacitados,  trabalhadores  e  esforçados  que,  igualmente  ele,  precisam  apenas  de 
equipamento já que têm boa vontade. Comentou que, durante o recesso legislativo, oficiou 
o Sr.  Prefeito Municipal,  sugerindo-lhe medidas para resolver o problema, crescente,  de 
animais soltos pelas rodovias, os quais expõem os usuários à sérios riscos de acidente, 
esperando que não seja necessário um acidente para que as providências sejam adotadas. 
Disse que, enquanto transportador escolar, diariamente, circula pelas estradas e encontra 
animais pelas estradas, muitas vezes, obrigando caminhões a trafegarem na via de mão 
contrária, podendo provocar acidente ainda maior. Concluindo,  disse esperar providências 
urgentes da  Administração  Municipal  junto  aos  órgãos  competentes  para  resolver  este 
                                                                                                                                                                       segue fls.  
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problema.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS  lembrou que apresentou diversas Indicações 
que não foram atendidas, como por exemplo, a limpeza do córrego localizado na Travessa 
Roque  Citrângulo,  um serviço  que  nada custa,   mas,   garante  um excelente  retorno  à 
população. Informou que, na próxima sessão, apresentará um requerimento,  com destino 
ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações acerca das providências que adotou com 
relação à situação do Parque Infantil da EMEI Polymnia Bueno Leite, do Bairro do Fartura, 
objetivando  saber,  ao  menos,  se  foi  interditado,  para  evitar  um sério  acidente  com  as 
crianças daquela unidade escolar. Lamentou que uma das moradoras da Rua José Dionísio, 
tenha,   até  mesmo,   utilizado  a  Tribuna  Livre  desta  Casa  de  Leis  para  apresentar 
reivindicações da referida via pública e, até o momento, nenhuma providência foi adotada 
pelo Prefeito Rafael. Disse que não encontra motivos para parabenizar o Sr. Prefeito ou 
seus assessores, e ainda lembrou que, até o momento, nada se resolveu acerca da compra 
superfaturada  de  televisores,  vídeos-cassetes,  dvd’s  e  outros.  Informou  a  existência  de 
documento para encaminhamento ao Ministério Público e Tribunal de Contas, contudo, está 
aguardando  duas  assinaturas  para  encaminhá-lo,  pois  os  referidos  equipamentos  estão 
encaixotados e, além de correrem o risco de não funcionar mais por falta de uso, ainda 
perderão  o  prazo  de  validade.  Questionou  o  que  está  acontecendo,  motivando  a  não 
instalação até o momento, já que eram tão necessários. Diante deste e de outros fatos, 
disse não encontrar motivos para elogiar, mas, quando merecer, os fará. Com relação ao 
perigo e falta de providências quanto aos animais soltos pelas estradas, disse não haver 
necessidade de esperar acontecer um acidente, pois ele já ocorreu, envolvendo animais e 
uma moradora do Bairro do Paraitinguinha que, inclusive, quebrou o braço, além de ficar 
toda enfaixada. Citou ainda outro caso, envolvendo um rapaz, indo para o trabalho com sua 
motocicleta,  atropelou uma vaca e quase se quebrou todo. Enfim, o orador enfatizou que 
não é necessário esperar por mais acidentes para tomar providências, eles aconteceram e 
acontecem,  portanto,  basta  que  a  Administração  Municipal  queira.  Não  havendo  mais 
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 27 de Agosto de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Setembro de 2007. 
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