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ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Outubro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá
– 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.
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 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 Nºs 1.106 e 1.107/10 do Poder Executivo, encaminhando,
respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 30 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Salesópolis para o exercício de 2011) – desp.: Aos Vereadores interessados e
à Comissão de Finanças e Orçamento, conforme disposto no Artigo 205 e Parágrafos do
Regimento Interno deste Legislativo; e 031/10 (Dispõe sobre alteração da Lei Nº 1507 de 30
de março de 2007 que criou o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB) – desp.: Aguarde-se os pareceres das
comissões competentes; OFÍCIO Nº 551/10 do Poder Executivo, encaminhando cópia da
decisão do Tribunal de Contas, que não aprovou as contas de 2004 do CIPAS – Consórcio
Intermunicipal para Aterro Sanitário, informando que seu responsável, Roberto Pereira da
Silva (ex-Prefeito de Biritiba Mirim – gestão 2004/2007) foi multado em cem UFESP, e que
o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para que tal débito seja
incluído no Sistema da Dívida Ativa – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTO
Nº 112/10 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar as providências que adotou ou
ainda adotará para sanar o problema já relatado em ofício, sobre os ataques e outros
problemas provocados por cães soltos pela cidade e, se possível, determinar prazo para
ação dos setores competentes, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: Aprovado,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 205 – Determinar ao
Setor de Obras, colocar redutores de velocidade na rotatória recém-construída, em frente a
EE Ver. Elisiário Pinto de Moraes; e 206/10 – Determinar ao Setor de Obras, afixar uma
placa informando a existência de valeta, ao lado do ponto de ônibus, no início da Rua
Ferdinando Jungers, Distrito dos Remédios, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de
Sá – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de
recursos financeiros para este município: do Ministério da Educação - no valor de R$
50.691,27 referente a 6ª Parcela do FNDE, relativos ao mês de Julho/2010; no valor de R$
16.662,00 para o Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental; R$ 1.044,00
para o PNAE – Creche; R$ 4.698,00 para o PNAE – Médio; R$ 1.338,00 para o Programa
de Alimentação Escolar do EJA; e R$ 2.646,00 para o Programa de Alimentação Escolar da
Pré-Escola; da Câmara dos Deputados – no valor de R$ 3.102.800,00 – referente a recurso
do Orçamento da União empenhado para este município no período de Janeiro a
Agosto/2010; no valor total de R$ 94.603,05 e R$ 5.231.158,17 – referente a recurso do
Orçamento da União pago para este município, respectivamente, no mês de Agosto/2010 e
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no período de Janeiro a Agosto/2010 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando seu Requerimento Nº 112, dizendo
que cobra o ofício já encaminhado, solicitando providências com relação aos cães soltos e
atacando as pessoas pelas ruas desta cidade porque, até o momento, nenhuma providência
foi adotada. Alertou que, não sendo tomadas providências, solicitará intercessão da
Promotoria Pública, pois alguns adultos foram atacados, contudo, se forem atacadas
crianças, a situação poderá se agravar ainda mais, porque têm mais dificuldade de se
defender. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou sua Indicação Nº
206, acrescentando que a valeta feita para escoar as águas pluviais está muita profunda,
causando danos nos veículos, portanto, necessitando de sinalização para evitar estes
prejuízos. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 205, dizendo que o redutor de velocidade
solicitado, visa evitar acidente naquela curva, estilo cotovelo, expondo os alunos da escola
referida à sérios riscos. Por fim, disse que há tendência de aumentar o fluxo de veículos
nesta rodovia, especialmente, com a reforma, já prevista, da Rodovia dos Tamoios, o que,
consequentemente, também aumentará os riscos no local. 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 04. Terminada a leitura,
foi o referido requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse
a leitura dos Pareceres CJR Nº 24 e CFO Nº 39, ambos recomendando a aprovação do
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/10 (Altera o Artigo 4º da Resolução Nº 444/2010 e dá
outras providências), de autoria da Mesa Diretora. Terminada a leitura, foi a matéria
submetida à discussão e votação, sendo a mesma, aprovada por unanimidade, sem
preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser apreciada 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. VANDERLON OLIVEIRA
GOMES iniciou lembrando que, há cinco ou seis meses, viu uma publicação no Jornal “A
Notícia”, onde o Sr. Prefeito informava que seriam construídas duas lombadas na Avenida
Victor Wuo, mas, até o momento, nada foi feito. Disse que uma moradora propôs a entrega
de um abaixo-assinado para conseguir o cumprimento da publicação, esperando que os
Vereadores mais ligados ao Sr. Prefeito Municipal tenham alguma informação acerca dos
motivos de tanta demora. Reportando-se à pintura das lombadas, reivindicação constante e
antiga, sem atendimento, disse não entender por quê, embora contando com recurso
oriundo da arrecadação do radar eletrônico, ainda nada foi feito, acreditando seja má
vontade e incompetência. Enfatizou que também já solicitou tapar dois buracos, um próximo
à Igreja do Evangelho Quadrangular e outro do Supermercado Okamura, mas, acredita seja
necessário acontecer um acidente grave, com morte de algum munícipe, para então
tomarem as providências. Não concorda com tais situações, porque todo mundo pede,
contudo, parece que o Prefeito Adilson não anda pela cidade e não vê os problemas que se
mantêm sem solução. Prosseguindo, referiu-se ao recurso do FUMTUR, lembrou que, em
reunião realizada no início desta gestão, propôs no Conselho Municipal de Turismo, a sua
utilização nas estradas municipais que dão destino aos pontos turísticos desta cidade.
Lembrou ainda que, na oportunidade, ficou certo que, seriam estudadas melhorias em
trechos das estradas da Usina Parque e Nascente do Tietê, tanto que procurou alguns
munícipes, solicitando colaborarem, em forma de mutirão, na roçada e saída de água,
contudo, até o momento, nada foi feito para resolver este problema que favorece a visitação
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nos pontos turísticos. Lamentou mais esta situação, enfatizando que, embora em seu
segundo mandato, não entende este tipo de política adotada pela Administração Municipal,
que diz que trabalha em prol do povo desta forma. Comentou que, também em reunião, já
solicitou o conserto da ponte do Bairro da Pedra Rajada e, embora a comunidade tenha se
comprometido a fazer o serviço desde que lhes fosse entregue o material, ainda não o
receberam, portanto, eles decidiram agir por conta própria. Enfatizou que são pequenas
obras, como o conserto de uma ponte, pintura de lombadas ou tampar um buraco, mas que
se arrastam há muito, sem solução. Lembrou que foi feita uma ponte na Estrada dos
Cardoso, que liga os Bairros dos Mirandas, Ribeirão do Pote e dos Pintos, contudo, a forma
com que foi construída, impede a passagem do ônibus escolar. Lamentou mais este fato,
dizendo que as medidas adotadas demonstram que, ao invés de realizar melhorias, criam
mais problemas. Agradeceu os eleitores salesopolenses que confiaram seus votos aos
candidatos aos cargos de deputado desta região, os quais trabalham pelo município, como
é o caso do deputado para o qual ele (o orador) trabalhou, que teve uma votação
razoavelmente boa. Declarou-se muito feliz porque fez um trabalho simples, informando que
agora eleito, aquele deputado já o contatou, dizendo que estará, em breve, nesta cidade,
reafirmando os compromissos assumidos para melhoria deste município. Também se
declarou feliz pela eleição de outros candidatos, pois, embora não tenha trabalhado para
eles, reconhece o quanto são importantes porque trabalham pelo município e são da
região, os quais, ao assumir, ouvirão as reivindicações desta cidade. Por fim, agradeceu
toda equipe que trabalhou com ele, enfatizando que seu gabinete continua à disposição de
todos para atender naquilo que lhe for possível e cabível. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA disse que encaminhou um Ofício ao Presidente deste Legislativo, objetivando o
agendamento de uma reunião com os moradores da faixa da divisa entre este município e o
de Biritiba Mirim, e integrantes da Colônia Japonesa, no Clube Alvor, para discutirem o
problema relativo à divisa, que se arrasta há tempos. Acrescentou esperar que, com as
alterações políticas, e o esforço conjunto entre os Vereadores desta Casa de Leis e seus
deputados, resolva o problema que depende da aprovação de uma PEC – Proposta de
Emenda Constitucional, bem como nova aferição pelo IGC – Instituto Geográfico e
Cartográfico. Informou que já há material nesta Casa de Leis, resultante de um trabalho
realizado com o mesmo fim, esperando que se consiga um resultado definitivo ou favorável,
pois a situação é grave, já que a perca de um espaço territorial, como é o caso, reflete na
diminuição de arrecadação, entretanto, esclareceu que os moradores da faixa da divisa, se
utilizam dos serviços públicos prestados nesta cidade, mas, os recursos per capta não são
liberados. Acrescentou ainda que, não bastassem tais prejuízos, no censo deste ano, os
moradores daquela área foram pesquisados por recenseadores de Biritiba Mirim, portanto,
em reunião com dirigentes da Colônia Japonesa e o Deputado Estadual Dr. Gondim, foi
concluída pela necessidade de uma reunião maior, motivo pelo qual oficializou o pedido da
reunião para resolver de vez o problema para que o município de direito assuma todos os
encargos daquela faixa. Reiterou a necessidade da presença de todos os Vereadores na
citada reunião e finalizou esperando que se empenhem em levar seus deputados, para que
a solução seja mais rápida. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou
corroborando com o orador que o antecedeu, quando se referiu à lombada da Avenida
Victor Wuo, pois, esta fica em frente à porta de sua casa, portanto, uma vergonha para ela
que está cansada de pedir a mesma coisa. Lembrou que já se propôs a dar a tinta e outros
munícipes se propuseram a pintar para evitar que, no futuro, se reclame “o leite
derramado”, contudo, alertou, se fosse leite bastaria limpar, mas, se for uma vida, não
haverá o que fazer. Disse esperar que, com o fim da corrida das eleições, comecem a
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olhar e resolver os problemas, muito embora reconheceu que há muita coisa boa
acontecendo, há muito por ser feito. Disse que, ao ouvir cada freada de dentro da sua casa,
tem medo de sair para saber o resultado, pois, pode ser um acidente ou até mesmo uma
morte. Comentou que, há alguns dias, uma munícipe quase foi esmagada numa parede
perto da sua casa, situações que somam a outras que presencia diariamente e que
necessitam de medidas. Parabenizou todos os Vereadores que lutaram para eleger os
representantes desta cidade, agradeceu os eleitores que acreditaram nas palavras dos
Vereadores e dos candidatos e finalizou dizendo esperar que se lembrem de Salesópolis e
façam alguma coisa pelo seu povo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que os
problemas já comentados na tribuna desta noite vêm de encontro à necessidade do povo,
pois, serviços básicos estão pendentes. Comentou que o Sr. Rosemar, presente no
plenário desta sessão, o ajudou a socorrer um acidentado de moto, nas proximidades do
Supermercado Okamura, mais uma vítima do local, que tem grande fluxo de veículos,
devido à garagem de transporte escolar e passagem de caminhões. Enfatizou que este
movimento de veículos pesados e também de pequeno porte de turistas e moradores, assim
como de motoqueiros, também se agrava com o abuso na velocidade. Disse que este e
outros problemas têm causa na falta de cronograma e constante troca de diretores e
secretários municipais, além da falta de atenção às reivindicações, o que motiva mais um
acidente como o já citado. Acrescentou que isto também resulta da falta de sinalização,
pois o motorista desconhece qual a via preferencial e avança arriscando e expondo todos à
risco de acidentes. Enfatizou que a maioria dos serviços solicitados são básicos, portanto,
lamentou a inércia do atual Prefeito Municipal, que foi Vereador neste Legislativo e sabe o
quanto os Vereadores esperam atenção. Enfatizou que o maior problema desta
Administração é a indiferença com que são tratados os Vereadores, pois, muitos que não
deveriam mandar estão mandando, enquanto outros que deveriam, não mandam. Com
referência à rotatória do Distrito dos Remédios, disse que aquele não é o único problema da
rodovia, entretanto, não soube de nenhuma manifestação do Prefeito Municipal acerca do
caso, assim como a rotatória feita no Jardim Nídia desta cidade, gerando os pedidos de
redutores de velocidade, antes mesmo da conclusão e entrega da obra. Reiterou sobre as
pontes e passarelas recém-construídas que, até o momento, não tem informação se foram
feitas com recursos próprios e se contam com projetos, pois não viu placa da obra e
desconhece seus valores. Ressaltou que os problemas que expõe são necessidades, não
apenas críticas, mas, falta atenção às colocações feitas nesta Casa de Leis, especialmente,
por quem já passou por ela, como é o caso do atual Prefeito Municipal. Disse que tem
ouvido falar de muitas obras a serem iniciadas e seus recursos, mas, esperará para ver o
nível delas, lembrando que os Vereadores devem acompanhar as obras, seu cronograma e
valor. Comentou que ele mesmo conseguiu um recurso para pavimentação de uma via
pública, a qual teve parte pavimentada e, questionando o trecho faltante, teve como
resposta que seria concluída em agosto, contudo, até o momento está pendente. Disse que
continuará cobrando, se empenhará mais do que nunca, tanto que visitará as escolas para
constatar as denúncias de falta de funcionários, de material e outros produtos, assim como
visitará e fotografará as obras públicas. Esclareceu que tal decisão se fez necessária,
porque, ao sair nas ruas, os munícipes abordaram sobre todo tipo de serviço, questionando
e criticando. Ressaltou que os Vereadores têm o direito de investigar porque ajudam a
conseguir os recursos para esta cidade, mas, têm a obrigação de acompanhar suas
aplicações. Reportando-se às manifestações antecedentes, disse também concordar que
os recursos do turismo sejam aplicados na manutenção das estradas rurais, favorecendo o
acesso aos pontos turísticos. Lembrou que, quando da obra na continuação da Avenida
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Victor Wuo, alertou que seria necessária a construção de boca-de-lobo para escoar a água
que desceria da Estrada dos Cardosos, evitando alagar o local, contudo, não foi feita. Este
caso é mais um que os Vereadores insistem, mas não tem solução, questionando, até
quando terão que usar a tribuna para solicitar construção de lombada ou a pintura delas.
Lamentou tantos problemas, porque os Vereadores não estão tratando de obras
impossíveis, mas, de pequenos serviços possíveis. Enfatizou a necessidade de fazer
levantamento dos casos porque há casos em que há risco de vida, assim como outros em
que se poderiam evitar problemas. Disse que continuará com seu trabalho, levantando cada
denúncia que lhe chega, lembrando, especialmente, a necessidade de cobrar as
contratações dos aprovados no último concurso público, pois, embora haja uma pendência
judicial, há outros casos que independem. Informou que, enquanto isto, a Municipalidade
está contratando pelo Consórcio, alegando a falta de recurso para contratar os concursados.
Acrescentou que levantará juridicamente esta situação, alertando que esta Casa de Leis
não recebe, como legalmente deveria, as informações acerca das contratações, portanto,
deve aproveitar que passou o período eleitoral e começar a questionar e exigir os
documentos já solicitados. Disse que no dia anterior a esta sessão, ocorreu a eleição à
nível nacional, oportunidade em que todos puderam presenciar mais uma ação da
democracia, onde prevalece a vontade do povo, não mais a ditadura do passado. Enfatizou
que vários deputados eleitos foram apoiados por Vereadores desta Casa de Leis e, com a
eleição de representantes do Alto Tietê, esta região fica fortalecida, portanto, basta agora
saber usufruir e cobrar o apoio que prometeram. Aliado a este fator, lembrou que o
Governador do Estado eleito é do mesmo partido do Sr. Prefeito Municipal, portanto,
também facilita os contatos e, independente daquele que vencer as eleições para
Presidente no segundo turno, esta cidade será beneficiada. Finalizando, agradeceu todos
aqueles que o acompanharam durante a campanha eleitoral, assim como todos aqueles que
apoiaram os políticos do município e seus candidatos, e disse que, independente de cargo
nesta cidade, Prefeito, Vice ou Vereador, espera que todos cobrem dos eleitos melhorias
para a população de Salesópolis. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS
JÚNIOR iniciou dizendo que esta eleição foi atípica, mas, mesmo assim, tudo correu bem,
declarando-se feliz por alguns resultados e triste por outros que tentaram e não
conseguiram. Comparou a eleição ao jogo de futebol que, à vezes, consegue fazer o gol e
outras vezes não, mas, tudo depende dos jogadores que estão em campo. Referindo-se ao
Comunicado da Câmara dos Deputados, sobre a liberação de recurso do Orçamento da
União para este município, disse que, em gestões anteriores, no segundo ano de mandato
foi difícil fazer pequenas obras, elas foram realizadas nos últimos anos, e a atual gestão
constatou em um projeto de sinalização, prevendo a colocação de duzentas e poucas
placas pelo seu antecessor, apenas cento e cinqüenta foram colocadas. Somado a este
fato, também há várias obras da gestão anterior com problema, casos que já foram
encaminhados ao Ministério Público. Portanto, se na gestão passada não conseguiram
resolver pequenos e grandes problemas, esta gestão está tentando fazer alguma coisa,
entretanto, se comparar o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal local com os dos
municípios de Santa Branca, Biritiba Mirim e Paraibuna, serão necessários mais duzentos
ou trezentos para cuidar de todos os setores. Citou como exemplo a necessária pintura de
lombada, dizendo que, muitas vezes, não se sabe quem é o responsável por este serviço,
nem quem responderá o ofício encaminhado pelo Vereador. Lembrou que, em gestões
passadas, solicitou a implantação de um Setor de Trânsito neste município, para evitar que
o Prefeito Municipal tenha que correr atrás da solução de problemas, mas, deixar ao setor
responsável solucioná-los. No tocante à pintura de lombada, disse concordar que o serviço
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deveria ter sido feito há muito tempo, e que também é uma vergonha, tantos Vereadores
cobrarem este serviço, por tanto tempo, e não ser realizado. Enfatizou que é favorável às
cobranças, contudo, o Sr. Antonildes (funcionário do Setor de Obras) trabalha como “um
bombril – tendo mil e uma utilidade”, devido à deficiência no quadro de funcionários.
Lembrou que esta situação também se deve ao reduzido orçamento do município, que não
possibilita mais contratações, fato que é conhecido por todos os Vereadores. Disse que a
contratação através do Consórcio é uma brecha encontrada para minimizar a falta de
funcionários e tentar resolver os problemas apresentados pelos Vereadores, trazidos pela
população. Ressaltou que esta gestão está correndo para a solução dos problemas,
evitando arrastá-los, conforme gestões anteriores, porém, quando se assume uma
“Prefeitura redondinha”, como ocorreu com outros municípios, é mais fácil administrar,
basta continuar o trabalho; entretanto, o que ocorre é “um empurra com a barriga para o
outro”. Disse que todos os Vereadores sabem do relatório apresentado pelo Sr. Prefeito
Municipal, porque foi apresentado nesta Casa de Leis, mas, ninguém quis discutir ou
questionar as informações nele contidas. Lembrou que este um ano e meio da atual gestão,
serviu para buscar recursos, a fim de iniciar as obras ainda neste segundo ano de mandato,
diferente do fizeram os gestores anteriores que deixaram as obras para o terceiro e quarto
ano de mandato. Informou que, a partir do próximo ano, já será possível avaliar como o
município foi assumido por esta gestão e como estará, enfatizando que é muito fácil usar a
tribuna para divulgar os problemas, mas, para quem tenta resolvê-los, é muito difícil
enxergar a solução, diante de tantas necessidades de devolução de recursos conseqüência
de obras malfeitas noutras gestões. Quanto às constantes reclamações acerca da ausência
de placas informativas nas obras, sugeriu ao Sr. Presidente que, através do Assessor
Jurídico deste Legislativo, requeira ao Ministério Público uma relação dos processos
encaminhados pela Prefeitura Municipal, possibilitando dar à população, o conhecimento do
que vem ocorrendo nesta cidade. Reiterou que este município está recebendo muito recurso
e receberá ainda mais, não importando qual partido conquistou porque esta é a função dos
deputados diante dos quatorze mil eleitores da cidade. Enfatizou que todos devem ser
cobrados para resolver os problemas da cidade, especialmente, relativo às obras pendentes
de gestões anteriores, contudo, lembrou que a Lei de Responsabilidade Fiscal é clara,
caberá ao responsável responder pelos seus erros. Esclareceu que, embora seja da base
do Sr. Prefeito Municipal, também já falou para ele sobre algumas pequenas obras, como
por exemplo, a pintura das lombadas. Lembrou que o Prefeito de Santa Branca esperou
acontecer um acidente para depois pintar as lombadas, portanto, disse que a Nobre Colega
Deise tem razão, quando diz que deve-se realizar o serviço antes que aconteça uma
tragédia. Reportando-se às eleições, parabenizou os Nobres Pares pelo trabalho realizado,
resultando no expressivo número de representantes da região, o que será de grande
importância para todos. Acrescentou que, cada deputado eleito poderá ajudar os
Vereadores na busca de melhorias para este município e, finalizando, agradeceu todos
eleitores que confiaram nas suas palavras sobre seus candidatos e retribuíram com o voto
na urna, mesmo para aqueles que não conseguiram se eleger. Não havendo mais oradores
inscritos, O SR. PRESIDENTE parabenizou todos aqueles que deixaram suas casas no
domingo para votar, bem como parabenizou todos os que trabalharam no dia da eleição,
fazendo acontecer a democracia neste País. 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 04 de Outubro de 2010.
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