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ATA DA 23ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Setembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dezessete dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Vigésima  Terceira  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:    REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 063 – Cópia de 
todas as Notas Fiscais relativas aos materiais comprados para as benfeitorias implantadas 
nas EMEF’s dos Bairros Padre José e Pico Agudo, incluindo os poços artesianos; 64 – 
Informar quando e como foi aplicado o recurso financeiro liberado para esta cidade, no mês 
de Julho/06, conseqüente da Emenda Parlamentar de autoria do deputado federal Marcelo 
Ortiz,  no  valor  de  R$  126.750,00,  destinada  à  Implantação  de  Modernização  e  Infra-
estrutura para esporte recreativo e de lazer, ambos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 
065/07  –  Informar  por  quê,  até  o  momento,  não  foram  transportados  e  instalados  os 
materiais fornecidos pelo DAEE, disponíveis no Setor Municipal de Obras, para construção 
dos “guard rail’s” que protegerão os pedestres da Rua Esperança e Avenida Victor Wuo, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados,  encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 006/07 – 
DE  LOUVOR  ao  Centro  Espírita  Humildade,  pela  inauguração  da  nova  Sala  de 
Evangelização,  no  último  dia  08  de  setembro,  oportunidade  em  que  esteve  presente, 
palestrando o tema “Paciência para Viver e Vencer”, o Promotor de Justiça do Estado, Dr. 
Izaias Claro, de autoria do Ver. Jair dos Santos e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:  178 – Transformar em Projeto de 
Lei  o  anteprojeto  que  anexa,  dispondo  sobre  veto  ao  assédio  moral  no  âmbito  da 
administração  pública  municipal  direta,  indireta  e  autarquias,  encaminhando-o  para 
apreciação  do  Legislativo,  do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior;  179  – 
Determinar  a  afixação  de  placas  nas  proximidades  do  Km  01  da  Estrada  da  Barra, 
advertindo  os  condutores  de  veículos  a  diminuírem a  velocidade,  visto  a  existência  de 
crianças e travessia de pedestres naquele local; 180 – Determinar a retirada do que ainda 
resta do britador, instalado na propriedade do Sr. Cirilo Venâncio, localizada no Bairro do 
Pico  Agudo,  atendendo  pedido  daquele  senhor,  ambas  do  Ver.  Mário  Barbosa  Pinto  e 
outros; 181 – Interceder junto à Telefônica S/A, a fim de que a população rural seja atendida 
com a instalação de linhas telefônicas, validando o motivo pelo qual se prolongou a rede de 
telefonia; 182 – Interceder junto ao Secretário Municipal de Obras e a Sabesp, objetivando 
estudos que viabilizem o prolongamento da rede de água e esgoto na Travessa Ademar da 
Silva, Bairro do Bragança; e 183/07 – Interceder junto ao Secretário Municipal de Obras e a 
Sabesp,  objetivando  o  fechamento  das  valetas  existentes  no  Bairro  do  Fartura, 
especialmente, da que se localiza na Rua São Sebastião, próximo à EMEF  Profª.  Maria  de
                                                                                                                                                                       segue fls.  
02

continuação da Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Setembro de 2007.                                       FL. 
02



       CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA 
                               DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731

 

Lourdes  Gonçalves  de  Toledo,  todas  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira  -  desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO da Câmara Municipal de 
Salesópolis, referente ao mês de Agosto/07 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 
COMUNICADOS:  do Ministério da Educação – sobre a liberação de recursos financeiros 
para  Programas  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação,   no valor de 
R$ 11.148,31, referente a 6ª Parcela do PNATE; outra no valor de R$ 158,40 referente ao 
PNAC – PNAE Creche; e no valor total de R$ 14. 489,20 referente ao PNAE, sendo R$ 
5.746,40 para o Ensino Fundamental da Rede Estadual; R$ 2.252,80 para o Ensino Pré-
Escolar da Rede Municipal e R$ 6.490,00 para o Ensino Fundamental da Rede Municipal. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER.  VANDERLON  OLIVEIRA GOMES  justificou  oralmente  seu  Requerimento  Nº  063, 
acrescentando que, após as referidas benfeitorias, as unidades escolares foram fechadas e, 
com  isso,  os  moradores  dos  respectivos  bairros  vem  questionando  o  motivo  do 
investimento.  Também justificou seu Requerimento Nº 64, esclarecendo que o Deputado 
Marcelo Ortiz, autor da Emenda Parlamentar, vem questionando a aplicação do recurso e, 
para responder, precisa obter a informação oficial do Chefe do Poder Executivo. Quanto à 
Indicação Nº 180, a qual assinou em conjunto com o Nobre Par Mário Barbosa Pinto, o 
orador finalizou lembrando que, há um ano, apresentou uma proposição de igual teor e, 
ainda assim, nada foi feito, contudo, o Sr. Cirilo Venâncio vem pressionando os vereadores 
para solucionarem este antigo caso.  O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou cumprimentando a 
Professora Célia Fonseca – Secretária Municipal de Educação e Cultura e seus familiares, 
os demais presentes e, justificando oralmente sua Moção Nº 006, disse que a apresentou 
também, pelos relevantes serviços prestados à comunidade pelo Centro Espírita Humildade. 
Enquanto o orador se manifestava à respeito da proposição, fotos do evento foram exibidas 
no telão do Plenário. Prosseguindo, ele comentou que a sala inaugurada é ampla e bonita, 
reunindo um grupo de,  no mínimo, duzentas pessoas para a palestra realizada pelo Dr. 
Izaias Claro, Promotor de Justiça do Estado que mantém uma Casa de Apoio à Crianças e 
Adolescentes em Osvaldo Cruz, onde reside. Informou que o palestrante é autor de vários 
livros, cuja renda das vendas é revertida na manutenção da referida casa assistencial. Disse 
que a Palestra, com o tema: “Paciência para Viver e Vencer” foi excelente, pois apresentou 
várias dicas para bem viver. Prosseguindo, disse que vem acompanhando vários trabalhos 
desenvolvidos  pelo  Centro  Espírita  Humildade  junto  à  comunidade  e,  para  que  todos 
conhecessem, citaria alguns. Citou o Projeto Sopa Fraterna, que atende um grupo entre 
oitenta e cento e trinta pessoas, todas às terças-feiras, incluindo suco, pão e sobremesa; o 
Projeto Cesta-Básica,  cuja distribuição é efetuada mensalmente à vinte e cinco famílias; 
ainda,  o  Projeto  Enxoval  para  Bebê,  distribuído  conforme a  necessidade  das  gestantes 
carentes,  além da  distribuição  gratuita  e  venda  de  roupas  usadas,  atendendo  diversos 
necessitados.  Disse  que,  por  estes  e  outros  projetos  desenvolvidos  por  aquela  Casa 
Espírita,  decidiu  apresentar  esta proposição, esperando contar com o apoio dos Nobres 
Pares.  Enfatizou  ainda  que  a  Diretoria  do  Centro  Espírita  Humildade  é  composta  por 
pessoas sérias e honestas desta cidade, as quais desenvolvem um trabalho assistencial 
sem pensar em promoção pessoal. Por fim, parabenizou toda equipe do referido Centro e 
disse que esta moção é  uma  justa   homenagem  que  presta  a  todos  integrantes 
daquela
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entidade. O SR. PRESIDENTE,  constatando a presença do Sr. Anielo Fontanelli Neto no 
plenário,  considerando  que,  recentemente,  ele  foi  intitulado  Cidadão  Honorário  deste 
município, antes de prosseguir com a ordem de inscrição,  convidou-o a ocupar lugar de 
honra no Plenário, cuja cadeira estaria reservada na mesa principal. O agora  EXMO. SR. 
ANIELO FONTANELLI NETO, do seu assento, entre os demais assistentes, agradeceu o 
convite, declarou-se honrado pelo título, dizendo que, oportunamente, faria uso da palavra e 
ocuparia o lugar de honra, contudo, agradeceu a honraria e ressaltou que “com toda força 
do seu pensamento e amor no coração”, já se sente, desde há muito, filho desta terra, mas, 
por hora, preferia permanecer no seu lugar. Assim, dando prosseguimento à sessão, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS, que iniciou saudando a 
Sra. Secretária Municipal de Educação, o Professor Anielo, o ex-Vereador “Ratinho” e seu 
filho e demais presentes, e, reportando-se ao Requerimento Nº 65, disse que a resposta 
para ele é clara, “falta de competência dos assessores do Sr. Prefeito Municipal”. Disse que 
é impossível haver tantas pessoas na Administração Municipal e ninguém agir, enfatizando 
que as únicas secretarias que funcionam são: Educação e Cultura e de Esporte e Lazer, 
quanto  ao  restante,  sugeriu  dispensar  os  responsáveis  por  falta  de  funcionamento. 
Ressaltou que, se as outras secretarias funcionassem, os Vereadores não precisariam fazer 
requerimento  para  tirar  material  que  custou  caro  à  Administração  Municipal  e  está 
apodrecendo em terreno particular. Acrescentou que, se o Sr. Cirilo Venâncio, proprietário 
do terreno onde se encontra o britador, iniciar processo judicial, poderá receber indenização 
da Administração Municipal por não cumprir itens do contrato firmado na época. Lembrou 
que  ele  próprio  (o  orador)  acompanhou  aquele  senhor  para  uma  conversa  com  o  Sr. 
Prefeito,  solicitando-lhe a retirada do equipamento e,  nem assim, o pedido foi  atendido. 
Enfim,  reiterou que,  fosse o Sr.  Prefeito Municipal  bem assessorado, nada disso estaria 
acontecendo,  portanto,  ele  e outros que gostariam e prefeririam elogiar,  não encontram 
motivo  para  tanto,  ressaltando  que  o  Prefeito  Rafael  não  faz  nada  em  benefício  da 
população. Disse que o Sr. Prefeito Municipal deveria ter vergonha e nem se candidatar à 
reeleição pois “vai levar uma lavada feia”. Por fim, acrescentou ainda que precisou vir gente 
de outro município para se candidatar em Salesópolis, o qual, o orador afirmou,  ganhará a 
eleição devido à incompetência do atual prefeito. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CFO Nº 033, referente ao Projeto 
de Lei Nº 008 e CJR Nº 020, COSPES Nº 007 e suas Emendas Supressiva Nº 002 e Aditiva 
Nº 004 e  CFO Nº 032,  referentes ao Projeto  de Lei  Nº 022/07,  todos recomendando a 
aprovação  dos  respectivos  projetos.  Terminada  a  leitura,  o  Sr.  Presidente  submeteu  à 
discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 008/07 (Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2008, e dá outras providências), de 
autoria  do  Poder  Executivo,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade,  sem  preceder 
manifestação. Em seguida, submeteu à discussão o PROJETO DE LEI Nº 022/07 (Dispõe 
sobre a criação do Conselho  Municipal  da Cidade e dá outras providências),  com suas 
Emendas Supressiva e Aditiva,  apresentadas pela COSPES e, ninguém se manifestando, 
submeteu à votação as Emendas Supressiva Nº 002 e Aditiva Nº 004/07 ao Projeto de Lei 
Nº  022/07,   as  quais  foram  aprovadas  por  unanimidade,   sem  preceder   manifestação. 
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Aprovadas  as  Emendas,  o  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira  requereu  a  dispensa  da 
Elaboração  da  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  Nº  022/07,  para  que  o  mesmo  fosse 
apreciado ainda nesta sessão, requerimento este que, submetido à Plenário foi aprovado 
por unanimidade.  Aprovada a urgência especial, foi o Projeto de Lei Nº 022/07 submetido à 
votação  com as  emendas  aprovadas,  sendo  aprovado  por  unanimidade,  sem preceder 
manifestação.  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.  SÉRGIO DOS SANTOS  iniciou 
dizendo  que  a  função  do  Vereador  é  fiscalizar  e  isso  é  o  que  vem fazendo  há  cinco 
mandatos neste Legislativo. Acrescentou que, enquanto presidente da CFO - Comissão de 
Finanças e Orçamento, juntamente com seus membros e os da CJR – Comissão de Justiça 
e Redação, protocolaram um documento para o Sr. Presidente, solicitando-lhe encaminhar 
alguns  documentos  para  o  DADE  –  Departamento  de  Apoio  e  Desenvolvimento  das 
Estâncias e TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas, até o momento, 
não  foi  encaminhado.  Esclareceu  que  tais  documentos  referem-se  ao  projeto  de 
reurbanização  da  Rua  XV  de  Novembro  (Mercadão)  e  da  Avenida  Professor  Adhemar 
Bolina, onde consta o plantio de árvores, além da colocação de bancos entre outros itens 
que,  até  o  momento,  apesar  de  efetuado  o  completo  pagamento,  ainda  não  foram 
cumpridos. Acrescentou ainda que, neste mesmo projeto, consta a cobertura do ponto de 
táxi, ainda pendente, assim como o calçamento do espaço alugado, de propriedade do Sr. 
Miguel Farah, que custou cinco mil reais e não foi descontado no valor do aluguel mensal. 
Citou ainda, como exemplo de mau uso do dinheiro público, a reforma do prédio alugado, 
de propriedade do finado “Joaquim Bastião”, para funcionamento da área da saúde, cujo 
material adquirido foi de primeira qualidade, portanto, ele teve a casa reformada à custa do 
povo.  Diante  destes  absurdos,  o  orador  declarou  não  poder  se  calar,  pois,  ele  próprio, 
alugou um prédio e sua inquilina trocou o piso, descontando o valor do investimento no 
aluguel do prédio. Enfatizou que, lamentavelmente, o dinheiro do povo está sendo jogado 
no ralo e,  dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou que, ainda nesta semana, encaminhe tais 
documentos ao DADE e TCESP e,  se não o fizer, ele próprio os encaminhará também ao 
Ministério Público, pois, se ninguém tomar providências,  acredita que o Promotor Justiça 
deverá tomar. O SR. PRESIDENTE esclareceu que o documento foi protocolado na semana 
passada, quando ele esteve ausente e, após retornar, ainda não verificou todos que estão 
em  sua  mesa.  Entretanto,  esclareceu  que,  nesta  data,  solicitou  às  funcionárias  da 
Secretaria Administrativa que juntassem as peças faltantes do processo  para analisá-lo e 
encaminhá-lo. Diante do protesto do Ver. Sérgio dos Santos, que reclamou a demora do 
encaminhamento, o Sr. Presidente lembrou-lhe que demoraram três meses para conseguir 
as assinaturas necessárias para o protocolo, que está datado do último dia três.  Face a 
novos protestos do Ver. Sérgio dos Santos, o Sr. Presidente lembrou-o que não se aparteia 
a  presidência  e,  prosseguindo com a ordem de inscrição,  concedeu a palavra  ao  VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  o qual iniciou dizendo que, enquanto a Administração 
Municipal realiza obras em prédios particulares alugados, deixa de atender emergências da 
área de saúde. Relatou que, na última terça-feira,  às quatro horas da madrugada, uma 
pessoa  foi  a  sua  casa,  pedindo  socorro  para  seu  pai  em  convulsão  e,  ao  solicitar  a 
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ambulância da Santa Casa local, obteve como resposta que este atendimento não pode  ser 
efetuado. O orador lamentou e prosseguiu dizendo que ele próprio fez o socorro e, mais 
tarde, quando o paciente teve alta e, ainda sem condições de ir à pé para casa, novamente 
a família teve que se recorrer de amigos, porque a ambulância não podia levá-lo para casa. 
Mais uma vez, o orador lamentou a situação, julgando a medida como um descaso, já que 
há recurso para gastar em prédios alugados enquanto não os há para socorrer um doente. 
Disse  que  ficam  de  três  a  quatro  ambulâncias  paradas  no  setor  de  Obras,  enquanto 
pessoas que precisam de socorro, são obrigadas a se recorrerem, até de estranhos, para 
conseguir transporte para a Santa Casa local. Enfatizou que isso, os Vereadores também 
não podem permitir e, se falar na tribuna não mais adianta, levará o caso para publicar no 
jornal, a fim de que seja divulgado à toda população que, através dos impostos que recolhe, 
paga o motorista da ambulância e as despesas do combustível e manutenção. Aproveitando 
a presença do Sr. Moraes no plenário, representante da Empresa Júlio Simões, disse que 
recebeu novas reclamações de ônibus quebrados, logo na terça-feira, após a última sessão. 
Dirigindo-se  àquele  senhor,  solicitou-lhe  tomar  as  providências,  pois  os  usuários 
salesopolenses dependem do transporte coletivo para trabalhar, cujos problemas lhe causa 
complicações na vida profissional, face os constantes atrasos no serviço, conseqüentes das 
também constantes quebras dos carros. Por fim, disse que aquela empresa enviou ofício, 
lido na sessão  anterior,  acerca das providências  que  estaria  adotando para resolver  os 
problemas expostos  pelos  Vereadores,  contudo,  concluiu  o  orador,  as promessas  ainda 
estão  somente  no  papel,  já  que  na  prática  a  situação  permanece  inalterável  com  a 
persistência  dos  mesmos  problemas.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,   conforme 
comunicado na sessão anterior, o Sr. Presidente concedeu a palavra a  Professora Célia 
Fonseca, Secretária Municipal de Educação e Cultura, para Prestação de Contas da sua 
pasta,  atendendo  pedidos  e  sugestões  anteriores  dos  próprios  Vereadores.  A  PROFª. 
CÉLIA FONSECA iniciou agradecendo a oportunidade e procedeu a leitura do Relatório de 
Atividades Desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período de 
Janeiro/2005 a Setembro/2007,  cuja cópia segue anexa a esta ata,  esclarecendo cada 
item. Terminada a leitura, ela enfatizou que é de grande importância que os Vereadores 
procurem a Secretaria de Educação, pois, muitos questionamentos de pais a eles, podem 
ser  respondidos  e  esclarecidos  pelos  funcionários  daquela  secretaria,  e  assim  poderão 
argumentar e os orientar os interessados. Ressaltou que, tudo o que conseguiu e ainda está 
por se concretizar, deveu-se graças ao apoio do Sr. Prefeito Municipal, presente na sessão. 
Enfatizou que não falava isso devido à presença dele, mas, porque é uma verdade, haja 
vista que, em nenhum momento, ele disse não à Educação Municipal, ou engavetou algum 
projeto  ou questionou  preço apresentado pela  pasta,  ao contrário,  sempre entendeu as 
causas da Educação, que também teve sempre seu  apoio. Agradeceu também o apoio dos 
Nobres Vereadores,  principalmente, do Presidente da gestão anterior, Ver. Jair dos Santos, 
que  a  acompanhou  nas  diversas  reuniões  realizadas  em  escolas  rurais.  Estendeu  sua 
gratidão  a  outros  Vereadores  que  também  a  acompanharam  em  outras  situações, 
reiterando agradecimentos pelo crédito que lhe concederam. Justificou que sua saída da 
Secretaria Municipal nada tem a ver com o Prefeito Rafael, o qual, pelo contrário, declarou 
não aceitar sua decisão, contudo,  a Nobre Educadora declarou-se cansada e necessitada 
de curtir sua 
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familia e neto, acrescentando que,  atualmente,  vive vinte e quatro horas em  função  da 
Secretaria  de  Educação  e,  há  dias,  sequer  toma  café  junto  de  seus  familiares. 
Prosseguindo, disse que não se pode dizer  “nunca mais”, entretanto, no momento,  prefere 
sair, motivo pelo qual registrava agradecimentos a todos que acreditaram nela e lhe deram 
força e, àqueles não acreditaram, também agradeceu, pois graças a estes, de certa forma, 
ao tentar provar sua capacidade,  batalhou um pouco mais.  Disse que está saindo com a 
consciência do dever cumprido enquanto educadora e cidadã salesopolense, que quer ver o 
melhor, especialmente,  no que tange à educação, ressaltado ainda que, o alto nível dos 
educadores  salesopolenses  é  motivo  pelo  qual  sempre  foram  respeitados  em  outros 
municípios.   Finalizou  agradecendo  novamente  o  Sr.  Presidente,  Vereadores,  Prefeito 
Rafael e os seus familiares que a surpreenderam com a vinda nesta sessão, ao Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer – Professor Padilha e aos demais presentes que participaram 
da prestação de contas de sua gestão à frente da Secretaria  Municipal  de Educação e 
Cultura,  nestes quase três anos.  Enquanto descia da tribuna,  a Profª  Célia Fonseca foi 
aplaudida  e cumprimentada por todos presentes.  Em seguida, o SR. PRESIDENTE,  em 
nome do Legislativo  Salesopolense,  agradeceu a prestação de contas,  entristecido  pela 
decisão  tomada  pela  Nobre  Educadora,   ressaltando  que  a  Educação  de  Salesópolis, 
nestes últimos anos, sempre foi elogiada, certamente, em conseqüência do esforço da Profª 
Célia Fonseca, que fará muita falta à pasta.  Nada  mais havendo a tratar,  agradeceu a 
presença de todos, solicitando aos Vereadores que permanecessem no Plenário, para uma 
reunião com o Prefeito Rafael  e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual 
lavrou-se a presente ata.

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 17 de Setembro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

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