
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 17 de agosto de 2009. 

Às vinte horas do dia dezessete de agosto do ano de dois mil e nove, na sede da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, Centro, desta 
cidade  e  município  de  Biritiba  Mirim,  Estado  de  São  Paulo,  presentes  os  Senhores 
Vereadores em exercício nesta 11ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador 
João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista. 
Assumiu a direção dos trabalhos o Senhor Presidente Vereador VALDIVINO FERREIRA 
DOS SANTOS que convidou a mim, Vereador EVERALDO DA SILVA, para auxiliar 
nos trabalhos de secretaria  da Mesa Diretora.  Instalada a  Sessão,  o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal dos Senhores 
Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 
assinaturas presentes, apostas às fls.  031, do Livro nº. X de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, face ao comparecimento da totalidade dos 
membros da Câmara. Havendo “quorum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção 
de Deus, nos termos regimentais, declarou aberto os trabalhos, passando-se ao material 
dado ao Expediente. O Senhor Presidente convidou o advogado da Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes, Dr. Luiz David, para subir ao Plenário e participar dos trabalhos. 
EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de 
agosto de 2009; O Vereador Julio Cesar Leite da Silva requer dispensa da leitura da Ata, 
uma vez que a mesma se encontra na secretaria a disposição de todos os vereadores. O 
Senhor  Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do  Nobre  Vereador,  ficando 
aprovado.   Após,  o  Senhor Presidente  coloca  em única  discussão e  votação  a  Ata  da 
Sessão Ordinária do dia dez de agosto do ano de dois mil e nove, ficando aprovada. 2. 
Leitura do Telegrama nº.Ref. 424906/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do 
Telegrama nº.Ref. 435883/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama 
nº.Ref.  446205/MS/SE/FNS,  do Ministério  da Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
462967/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
463239/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
476524/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do  Comunicado  nº  CM 
102624/2009 do Ministério da Educação;  9. Leitura do Requerimento de Informação nº 
042/2009, de autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva. Requer cópia, capa a 
capa,  do  processo  de  licitação  nº  003421/2009;  INDICAÇÕES:  Autoria  do  Nobre 
Vereador Julio César Leite da Silva 010) Indicação nº. 776/2009 solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto a SABESP, para que seja consertado o encanamento da rede de esgoto 
da Rua Julio Verne, localizado no Bairro Cruz das Almas;  011) Indicação nº. 777/2009 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a SABESP, para que seja consertado a cratera 
aberta pela mesma, na Rua Alberto de Oliveira, nas proximidades do nº 180, localizado no 
Bairro Jardim Rosicler;  Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira  dos Santos 
012)  Indicação  nº.  778/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com  o  órgão 
competente façam uma lombada, na Av. Heitor da Cunha Braga, nas proximidades do 
ponto  final  de  ônibus  da  empresa  Julio  Simões,  localizado  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos;  013) Indicação nº. 779/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o 
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órgão competente façam uma lombada, na Rua João Paulo II, nas proximidades do nº. 03, 
localizado no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 014) Indicação nº. 780/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que juntamente com o órgão competente realizem uma operação tapa buracos, 
localizado  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  Autoria  do  Nobre  Vereador  Caetano 
Pereira da Silva 015) Indicação nº. 781/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente 
com o Departamento Competente providenciem a melhoria da Rua Cinco de Maio, Bairro 
Jardim Yoneda; 016) Indicação nº. 782/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública no Rua Cinco de 
Maio,  Bairro  Jardim  Yoneda;  Autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos 017) Indicação nº. 783/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor 
Competente, a pavimentação da Rua Vinte e Cinco de Março, Bairro Jardim Lorena; 018) 
Indicação nº. 784/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que adote providências que se fizerem 
necessárias,  objetivando  os  serviços  de  tapa  buracos  da  Rua  Renato  Davi  Campione, 
Centro, Biritiba Mirim;  Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 019) 
Indicação nº. 785/2009 solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor Competente passar 
a máquina motoniveladora e cascalhar a Rua Três, localizado no Bairro Nirvana;  020) 
Indicação  nº.  786/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  Setor  Competente 
colocar canaletas na Rua Arthur Bernardes esquina com a Rua Nilo Peçanha, para evitar 
erosões causadas pela chuva;  021) Indicação nº. 787/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao Setor Competente colocação de proteção na ponte existente na Rua 1º 
de  Setembro,  entre  os  Bairros  Jardim  Lorena  e  Jardim  Yoneda;  022)  Indicação  nº. 
788/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Setor  Competente  para  que 
proceda a limpeza da Rua Princesa Leopoldina, Bairro Vila Operária; 023) Indicação nº. 
789/2009 solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor Competente passar a máquina 
motoniveladora e cascalhar a Rua Quatro, localizado no Bairro Nirvana; 024) Indicação 
nº. 790/2009 solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor Competente passar a máquina 
motoniveladora e cascalhar a Rua Seis, localizado no Bairro Nirvana; 025) Indicação nº. 
791/2009 solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor Competente passar a máquina 
motoniveladora  e  cascalhar  a  Rua  Maria  Consolação  Xavier,  localizada  no  Bairro 
Castellano;  026) Indicação nº. 792/2009 solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
Competente passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Rua Sete, localizado no Bairro 
Nirvana;  Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 027) Indicação nº. 793/2009 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa  de  Transportes  Coletivos  Julio 
Simões e demais  empresas  no município, para que coloquem ônibus pelo menos duas 
vezes ao dia de segunda a segunda-feira no Bairro de Casa Grande;  028) Indicação nº. 
794/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que interceda  junto  à  Secretaria  de Saúde  e  demais 
Secretarias  competentes  para  que  contrate  ao  menos  mais  1  médico  neurologista  e  1 
psiquiatra,  para  atenderem  no  Sistema  de  Saúde  Pública  de  Biritiba  Mirim;  029) 
Indicação nº. 795/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente à Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Bens Municipais e demais Secretarias Competentes, coloquem placas de 
sinalização  “PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR” na  Rua  Engenheiro  Abílio  de 
Melo Pinto, próximo ao Restaurante do Benê e da Lanchonete Cantinho do Dog;  030) 
Indicação nº. 796/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente à Secretaria Municipal de 
Saúde  e  demais  secretarias  competentes,  estudem  a  possibilidade  de  voltar  a  pagar 
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insalubridade aos funcionários com funções de motorista, técnicos de gesso, escriturário 
(atendente),  que prestam serviços nos Postos  de Saúde;  031) Indicação nº.  797/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  demais 
secretarias competentes, passem a máquina e coloquem cascalho na Rua João Quintino da 
Costa,  em  toda  sua  extensão,  Bairro  Vertentes.  Autoria  dos  Nobres  Vereadores 
Everaldo da Silva, Julio César Leite da Silva e José Francisco Marques Garcia 032) 
Indicação nº. 798/2009, solicitam ao Sr. Prefeito que juntamente à Secretaria Municipal 
de  Saúde  e  demais  secretarias  competentes,  estudem  a  possibilidade  de  implantar 
Acupuntura  no  Sistema  de  Saúde  Pública  de  Biritiba  Mirim.  EM DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Poder Executivo 001) – Leitura da Mensagem nº 029, de 13 de agosto de 
2009 - Projeto de Lei Complementar nº 036/2009,  que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a criar o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social – FMHIS  e Institui o 
Conselho-Gestor  do  FMHIS,  e  dá  outras  providências.”  DELIBERADO.  Autoria  do 
Poder Legislativo 002) – Leitura do Projeto de Resolução nº 012/2009,  que “Dispõe 
sobre as alterações no § 2º, do Artigo 7º, e no § 1º do Artigo 2º, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, e dá outras providências.” DELIBERADO. O Vereador José Maria de 
Siqueira Junior solicita a ordem e requer que o Projeto de Resolução nº 012/2009 seja 
colocado na Ordem do Dia. O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do 
Nobre  Vereador,  ficando  aprovado. 003)  –  Leitura  do  Projeto  de  Emenda  à  Lei 
Orgânica nº 029/2009,  que “Dispõe sobre a alteração do Inciso I, do Artigo 48 da Lei 
Orgânica  do  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  providências.”  DELIBERADO.  O 
Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a ordem e requer que o Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica nº 029/2009 seja colocado na Ordem de Dia para primeira discussão e 
votação.  O Senhor  Presidente  coloca  em votação  o  requerimento  do  Nobre Vereador, 
ficando aprovado. O Senhor Presidente suspende a Sessão Ordinária por cinco minutos 
para analisar os projetos. Retornado aos trabalhos o Senhor Presidente solicita ao Senhor 
Primeiro  Secretário  faça  a  chamada  nominal  dos  Srs.  Vereadores  para  a  apuração  de 
“quorum” legal apurou-se “quorum” legal. O Vereador Julio César Leite da Silva solicita a 
ordem  e  requer  que  seja  retirado  de  tramitação  o  Requerimento  de  Informação  nº 
042/2009, vez que precisa fazer algumas retificações.  DEFERIDO. ORDEM DO DIA: 
Autoria dos Nobres Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e José Francisco Marques 
Garcia 001) – Em Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 017/2009,  ao 
Senhor  Robson Barbosa Sandoval pela dedicação e apoio na Festa do Divino Espírito 
Santo.  Após,  o  Senhor  Presidente  coloca  em única  discussão  e  votação  a  Moção  de 
Aplausos  nº  017/2009.  APROVADA  POR  UNANIMIDADE.  O  Vereador  José 
Francisco Marques Garcia solicita a ordem, o que lhe fora concedido e diz: “Eu gostaria  
que os nobres colegas assinassem juntamente comigo e com o Doni e queria agradecer a  
presença do Senhor Robson e dar os parabéns pelo apoio na Festa do Divino. Obrigado.” 
002) – Em Única discussão e votação o Projeto de Resolução nº 012/2009, que “Dispõe 
sobre as alterações no § 2º, do Artigo 7º, e no § 1º do Artigo 2º, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, e dá outras providências.” Leitura do Parecer, em conjunto, favorável 
da Comissão de Justiça e Redação:  Presidente – Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 
Relator – Vereador Everaldo da Silva;  Membro – Vereador Marcio Francisco da Silva; 
Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Parecer da Comissão. 
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APROVADO O PARECER.  Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação o Projeto de Resolução nº 012/2009 que “Dispõe sobre as alterações no § 2º, do 
Artigo 7º, e no § 1º do Artigo 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, e dá outras 
providências.”  APROVADO O PROJETO.  003) – Em Primeira discussão o Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica nº 029/2009, que “Dispõe sobre a alteração do Inciso I, do 
Artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá providências.” Leitura do 
Parecer,  em  conjunto,  favorável  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação:  Presidente – 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Relator – Vereador Everaldo da Silva; Membro – 
Vereador Marcio Francisco da Silva; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento: 
Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior;  Relator – Vereador Julio Cesar 
Leite da Silva; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  Relator – Vereador  Marcio Francisco da Silva;  Membro – 
Vereador José Francisco Marques Garcia;  Membro – Vereador José Francisco Marques 
Garcia; Comissão de Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador Julio César Leite da 
Silva;  Relator – Vereador Donizeti  Assis de Siqueira;  Membro – Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos.  Comissão  de  Ordem  Econômica:  Presidente –  Vereador 
Marcio Francisco da Silva; Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – 
Caetano Pereira da Silva; e  Comissão de Educação e Cultura: Presidente – Vereador 
Everaldo  da  Silva;  Relator –  Vereador  José  Francisco  Marques  Garcia;  Membro – 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos. Após, o Senhor Presidente coloca em Única 
discussão  e  votação  o  Parecer  das  Comissões.  APROVADO O PARECER.  Após,  o 
Senhor Presidente colocou em Primeira discussão e votação o Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 029/2009 que “Dispõe sobre a alteração do Inciso I, do Artigo 48 da Lei 
Orgânica  do  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  providências.”  APROVADO  EM 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO O PROJETO.  Terminados os trabalhos do 
Expediente o Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a chamada 
dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna no tempo regimental às explicações 
pessoais.  1.  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira: Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da 
palavra.  2. Vereador Everaldo da Silva: “Boa noite a todos, Senhor Presidente, Julio  
Cesar, Segundo Secretário, nobres vereadores pares. O que me traz na Tribuna essa noite  
é também agradecer pela iniciativa da Moção de Aplausos dos Nobres Vereadores José  
Francisco e Donizeti, ao companheiro Robson que realmente esteve abrilhantando, aqui,  
a Festa do Divino, da qual também esse vereador que aqui fala, participa a muito tempo  
da festa religiosa da qual nós contribuímos. Os Nobres Vereadores, aqui, com certeza,  
todos  tem a  sua  contribuição  nesta  festa  tão  valiosa  e  religiosa  que  a  nossa  Igreja  
Católica Apostólica Roman, proporciona aos munícipes desta cidade. Então agradeço ao  
Robson  por  esse  apoio  a  nossa  cidade.  Quero  dizer  também da  Indicação  feita  por 
iniciativa deste vereador Everaldo, Julio César e José Francisco Marques Garcia. Nós 
queremos, aqui, estar representando o Dr. Nilton. Ele trouxe até nós, um pequeno projeto  
que ele tem, de estar ajudando o município. Estar dando um valor melhor e ajudando as  
pessoas a não ter problema sério de saúde, com acupuntura, que é a especialidade dele.  
Queria,  aqui,  ler  a  indicação por completa  que foi  feita. Neste  momento  o Vereador 
Everaldo da Silva faz a leitura na integra na Indicação nº 798/2009. “Indico a Douta Mesa 
Diretora, na forma regimental, após ouvir o respeitável Plenário desta Casa Legislativa,  
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para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito deste Município, Secretaria de Saúde e  
demais Secretarias competentes no sentido implantar Acupuntura no Sistema de Saúde 
Pública de Biritiba Mirim. Dá se a presente indicação, uma vez que Acupuntura já está  
comprovada  pela  Ciência,  que  traz  grandes  resultados  nos  tratamentos  de  cura  e  
prevenção da saúde na sua totalidade. Como problemas de coluna, asmas, hipertensão,  
AVC, depressão, dando eficácia similar à medicação convencional, sem efeitos colaterais,  
no total de 147 problemas de saúde indicado pelo OMS (Sistema Mundial de Saúde).  
Assim,  Biritiba  Mirim  será  a  cidade  pioneira  no  Alto  Tietê  com  a  implantação  da  
Acupuntura, por isso, pedimos encarecidamente, que inclua este grande beneficio a nossa  
Saúde Pública, visando atender a toda população. De inicio terá um gasto de 5 mil reais 
mensal com a implantação de Medicina Alternativa (Acupuntura), mas em pouco tempo,  
isto, auto se paga, em função da diminuição de eventuais gastos com a fisioterapia e 
medicamentos controlados. Câmara Municipal de Biritiba Mirim, em 14 de Agosto de 
2009, de Autoria dos Nobres Vereadores Everaldo da Silva, Julio Cesar Leite da Silva e  
José Francisco Marques Garcia.”  Que esta Indicação chegue ao Excelentíssimo Prefeito  
e a Secretaria da Saúde para que possa estar favorecendo nosso município, também com 
essa iniciativa do profissional que está aqui presente, Dr. Nilton e, claro, com outras  
pessoas  competentes  que  tem  no  nosso  município.  Muito  obrigado  Dr.  Nilton  pela 
presença. E o ultimo apelo que eu quero dizer, aqui, Senhor Presidente, é sobre a saúde  
também. Minutos antes de começar essa Sessão, o médico entrou em contato com este  
vereador, acho que a grande maioria conhece o Dr. Jorge Chavez Zambrana, que atende 
esse município a vários  anos,  ele  é um profissional desse município,  concursado.  Ele  
atende no posto de saúde do Km 18,  e também ele atendeu,  quando tinha o hospital  
municipal, o pronto socorro, por muito tempo e está, ultimamente,  também, atendendo  
plantões neste posto que foi implantado um Pronto Atendimento emergencial. Ele entrou  
em contato com este vereador dizendo que parece que estão tentando armar um esquema  
para  que  ele  não  fique  atendendo  mais  os  munícipes  desta  cidade,  onde  ele  está  
atendendo,  no  pronto  atendimento.  Eu  digo  particularmente  que  o  conheço,  além do 
profissional,  é  uma  pessoa  que  sempre  procurou  ajudar  os  paciente  que  lá,  sempre  
buscou. Eu digo também em particular, a minha pessoa, como sabido de algumas pessoas  
aqui, a gente como todos precisam da medicina. Eu sou um vereador que sempre precisei,  
para mim  e para minha família. Uma pessoa que sempre fez o possível para ajudar.  
Então queria pedir aos nobres pares que,  se possível,  empenharem-se junto com este  
nobre vereador. Porque eu lembro que  quando foi feito esse  contrato emergencial com a 
equipe que está aí , a São Benedito, mas que está responsável é o Dr. Humberto, eu  
lembro  que  nós  tivemos  discussões,  naquele  período,  alguns  defendiam,  outros  não 
defendiam, mas enfim, foi feito um contrato emergencial,  até que fique pronto o Pronto  
Atendimento.  Então  estão  atendendo  no  Posto  de  Saúde.  Então  porque  não  esse  
profissional  continuar  ajudando  o  município,  os  munícipes  como ele  sempre  fez.  Ele  
chegou a largar o plantão dele, pois ele atende no Santana, em Mogi das Cruzes, antes de  
acabar o ano passado, quando ficou aquela situação no município, que realmente não 
tinha nada, para atender os munícipes desta cidade. Eu acompanhei esse caso. Então,  
gostaria  que  nós  pudéssemos  nos  empenhar  para  que  ele  continuasse  fazendo  o  seu  
plantão na segunda-feira que é hoje, parece que na próxima, não vão deixar ele mais lá.  
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No mais, quero agradecer a presença da população, mais uma vez aqui nessa Casa de 
Leis e dizer que continua aberta essa Casa para a participação de todos vocês. Boa noite  
a todos”. 3. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu a presença da 
população e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador José Francisco Marques Garcia: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  6.  Vereador  Julio  Cesar  Leite  da  Silva: 
Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  7.  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  8. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: 
“Quero agradecer a Deus por mais um dia gracioso de paz nessa Casa, agradecer a  
presença dos munícipes. Também agradecer a presença do Dr. Luiz David, advogado da  
Prefeitura  Municipal  de  Mogi  das  Cruzes,  que  está  nos  abrilhantando  e  também 
agradecer os meus Diretores e o Jurídico desta Casa, que graças a Deus está sempre  
aqui, nos acompanhado e orientando para que nós possamos fazer os trabalhos para os  
munícipes desta cidade. Também quero convocar os vereadores para a Audiência Pública  
no  próximo  dia  vinte  e  um de  agosto,  sexta-feira,  às  catorze  horas,  onde  estará  em 
discussão  o  Projeto  de  Lei  nº  030/2009  que  “Dispõe  sobre  o  Plano  Plurianual  do  
Município  de  Biritiba  Mirim  para  o  Quadriênio  de  2.010  à  2.013  e  dá  outras  
providências.”  e  o  Projeto  de  Lei  nº  031/2009  que  “Dispõe  sobre  as  diretrizes 
orçamentárias para o exercício de 2010, e dá outras providências.” Estamos também 
convidando os munícipes aqui presente para que possam participar desta Audiência que é  
de suma importância ao município. Terminados os oradores inscritos e não havendo mais 
nada a ser tratado o Senhor Presidente no uso de suas atribuições, declara encerrada a 
Sessão Ordinária do dia dezessete de agosto do ano de dois mil e nove. De tudo o que, 
para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada.

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária de 24 de agosto de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA
Primeiro Secretário

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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