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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 28 de fevereiro de 2011. 

  

Às vinte horas do dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e onze, 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 DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA que 

convidou a mim, Vereador JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA E VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS, 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. 009, do Livro nº. XI 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: EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 2011; O Nobre Vereador José Maria de Siqueira 

Junior requer dispensa da leitura da Ata, 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 realizada em 21 de fevereiro de 2011. APROVADA. 2. Leitura do 

Telegrama nº. Ref. 000935/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do 

Comunicado CM 004589 do Ministério da Educação; 4. Leitura do Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 37 do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; 5. Leitura do Ofício nº 006/2011 – DAGP, Atos de Executivo *Portarias nºs 

040/2011 e 048/2011 a 051/2011; *Decretos nºs 2.712/2011; 6. Leitura do Ofício nº 007/2011 – 

DAGP, Atos de Executivo *Portarias nºs 039/2011 e 052/2011; *Decreto nº 2.719/2011; 

*Leis nºs 1.596/2011 e 1.597/2011; *Contratos nºs 118/2010, 008/2011 a 013/2011, 017/2011 

e 018/2011; 7. Leitura do Ofício nº 010/2011, do BIRITIBA-PREV, encaminha Balancete 

Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de janeiro de 2011; 8. Leitura do Ofício nº 

26/2011, encaminha Balancetes da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2011, da Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim; 9. Leitura do Ofício GPE 133/2011, da Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, acusa recebimento do Ofício nº 014/2011, que encaminhou Moção de Aplausos nº 

002/2011; 10. Leitura do Convite para a cerimônia de Formatura do SENAI; O Senhor 

Presidente agradece a presença do Sr. Carlos, pai do Prefeito Municipal, agradece a presença da 

sua cunhada Leonor, de seu cunhado João e funcionários. INDICAÇÕES Autoria do Nobre 

Vereador Marcio Francisco da Silva 011) Indicação nº 167/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a poda das árvores em toda a 

extensão da Rua João Rodrigues de Morais, localizada no bairro Jardim Nova Biritiba; 012) 

Indicação nº 168/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, 

para que realize a poda das árvores em frente a ao lado do Cemitério Municipal Pedro Tavares, 

localizado no bairro Centro; 013) Indicação nº 169/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

solicite ao Setor Competente, para que realize o recapeamento da Rua Alberto de Oliveira, 

localizada no bairro Cruz das Almas; 014) Indicação nº 170/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco” na 
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Rua Antonio José Martins de Miranda, localizada no bairro Km 18; 015) Indicação nº 

171/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que seja 

implantado no município a castração de animais domésticos; 016) Indicação nº 172/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que estude a 

possibilidade de tornar via de mão única a Avenida Maria José de Siqueira Melo, no sentido 

bairro–centro; 017) Indicação nº 173/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao 

Setor Competente, para que realize estudo necessários para a implantação de um posto de saúde 

ou médico da família para atender no bairro Pomar do Carmo; 018) Indicação nº 174/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize estudo 

necessários para a implantação de um posto de saúde ou médico da família para atender no 

bairro do Sogo; 019) Indicação nº 175/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao 

Setor Competente, para que realize estudo necessários para a implantação de um posto de saúde 

ou médico da família para atender no bairro Rio Acima; 020) Indicação nº 176/2011, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize estudo necessários 

para a implantação de um posto de saúde ou médico da família para atender no bairro da 

Terceira; 021) Indicação nº 177/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor 

Competente, para que realize estudo necessários para a implantação de um posto de saúde ou 

médico da família para atender no bairro Santa Catarina; 022) Indicação nº 178/2011, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize estudo necessários 

para a instalação de um trailer odontológico para atender no bairro Castellano; 023) Indicação 

nº 179/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que 

realize estudo necessários para a instalação de um trailer odontológico para atender no bairro 

Nirvana; 024) Indicação nº 180/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor 

Competente, para que realize estudo necessários para a instalação de um trailer odontológico 

para atender no bairro Pomar do Carmo; 025) Indicação nº 181/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize estudo necessários para a 

instalação de um trailer odontológico para atender no bairro Santa Catarina; 026) Indicação nº 

182/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize 

estudo necessários para a instalação de um trailer odontológico para atender no bairro Rio 

Acima; 027) Indicação nº 183/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor 

Competente, para que realize estudo necessários para a instalação de um trailer odontológico 

para atender no bairro do Sogo; 028) Indicação nº 184/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que solicite ao Setor Competente, para que realize estudo necessários para a instalação de um 

trailer odontológico para atender no bairro da Terceira; 029) Indicação nº 185/2011, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que seja elaborada uma força 

tarefa com diversos departamentos desta municipalidade para que seja regularizado os 

loteamentos de Biritiba Mirim; 030) Indicação nº 186/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que solicite ao Setor Competente, para que faça estudos necessários para que seja regularizado 

o loteamento denominado “Vila Operária”; 031) Indicação nº 187/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco” em 

todas as Ruas do bairro Vila Operária; 032) Indicação nº 188/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco” na 

Rua Princesa Leopoldina, localizada no bairro Vila Operária; 033) Indicação nº 189/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a 

operação “tapa buraco” na Rua São Paulo, localizada no bairro Jardim Takebe; 034) Indicação 

nº 190/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

realize a operação “tapa buraco” na Rua José Sérvulo da Costa, localizada no bairro Jardim dos 
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Eucaliptos; 035) Indicação nº 191/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco” na Rua Guimarães Rosa, 

localizada no bairro Cruz das Almas; 036) Indicação nº 192/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco” na 

Rua Vinte e Cinco de Março, localizada no bairro Jardim Lorena; 037) Indicação nº 193/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a 

operação “tapa buraco” na Avenida Nove de Julho, localizada no bairro Jardim Yoneda; 038) 

Indicação nº 194/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, 

para que realize a operação “tapa buraco” na Rua Claudino Nunes de Siqueira, localizada no 

bairro Centro; 039) Indicação nº 195/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que sinalize toda a extensão da Rua Claudino Nunes de Siqueira com 

pinturas e placas, localizada no bairro Centro; 040) Indicação nº 196/2011, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize estudos necessários para 

que providencie uniformes aos motoristas de ambulâncias do município; 041) Indicação nº 

197/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que realize 

estudos necessários com intuito de conceder planos de saúde aos funcionários públicos; 042) 

Indicação nº 198/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, 

para que seja providenciado a troca dos uniformes dos coletores de lixo do município; 043) 

Indicação nº 199/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, 

para que elabore projeto de lei no intuito de conceder aumento salarial para os servidores 

públicos municipais; 044) Indicação nº 200/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

solicite ao Setor Competente, para que elabore projeto de lei no intuito de conceder aumento do 

ticket alimentação dos servidores públicos municipais; 045) Indicação nº 201/2011, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que elabore projeto de 

revitalização nos principais pontos considerados turísticos a atrativos da cidade; 046) Indicação 

nº 202/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

crie um projeto de revitalização do perímetro central visando a padronização das calçadas; 

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 047) Indicação nº 203/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que troque todas as 

luminárias que se encontram no Terminal Rodoviário; 048) Indicação nº 204/2011, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que sinalize todas as lombadas 

existentes da Estrada do bairro Rio Acima; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da 

Silva 049) Indicação nº 205/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento Competente “Obras”, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho 

na estrada conhecida como “Do Paiva”, nas proximidades do Pesqueiro Lulu, localizada no 

bairro Santa Catarina; Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 050) Indicação 

nº 206/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para 

realize a pavimentação das Ruas Julia Maria do Espírito Santo e Antonio José Martins de 

Miranda, ambas localizada no bairro Hiroy; 051) Indicação nº 207/2011, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para realize a pavimentação das 

Ruas Ivan Garcia e José Monteiro Filho, ambas localizada no Loteamento Chácara Santa 

Bárbara, bairro Hiroy; Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 052) 

Indicação nº 208/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor 

Competente, para que realize a roçada e poda das árvores na Estrada dos Pinheirinhos até a 

Estrada dos Professores, localizada no bairro Sertãozinho; ORDEM DO DIA Autoria do Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira 001) Em única discussão e votação o Requerimento nº 

004/2011, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que 
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interceda junto ao Setor Competente, visando realizar o recapeamento e drenagem em todo o 

trecho da Estrada Municipal do Pomar do Carmo; O Senhor Presidente coloca em única 

discussão e votação o Requerimento nº 004/2011. APROVADO. Autoria do Nobre Vereador 

Caetano Pereira da Silva 002) Em Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

005/2011, ao Ilustríssimo Senhor Delegado Titular do DISE, Dr. Edson Gianuti, à Equipe do 

DISE V, Edney Barroso da Silva e Rubens dos Santos, ao Chefe de Investigadores Flávio 

Augusto de Souza Batista e aos escrivães Gerson Correia e Manoel Camargo, pelos relevantes 

serviços prestados no mês de fevereiro em nossa Região. O Senhor Presidente coloca em única 

discussão e votação a Moção de Aplausos nº 005/2011. APROVADA. Autoria do Nobre 

Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 003) Em Única discussão e votação a Moção 

de Apelo nº 006/2011, ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado de 

São Paulo, para que estude a possibilidade de estar retornando ao nosso município o 

POUPATEMPO MÓVEL; O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção 

de Apelo nº 006/2011. APROVADA. 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 

Everaldo da Silva: “Senhor Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Nobres 

Vereadores desta Casa, mais uma vez, o que me traz aqui nesta tribuna é para solicitar a Vossa 

Excelência e demais pares à possibilidade de nós podermos estar nos reunindo com o 

Secretário, com o Executivo, não sei de que forma, com relação às mulheres gestantes do nosso 

município. Hoje, pela manhã, mais uma vez, eu fui procurado para uma emergência, aqui na 

Câmara, pois tinha uma gestante no nosso Pronto Atendimento. Segundo o seu esposo, disse 

que já estava com dilatação. Aquele processo quando as mulheres já estão para ter o filho. Aí 

segundo o que tem passado para nós, o que ele passou para mim é que não poderia ser levada 

com uma ambulância para a Santa Casa que não receberia ela lá. Esse morador, por morar 

num bairro rural do nosso município, não tendo carro ele veio correndo para Câmara, eu 

estava aqui e a gente pode, na medida do possível, estar atendendo essa mulher. Então, o meu 

apelo é com relação a isso. Ver a possibilidade, de nós, porque a nossa referência maior é 

Mogi das Cruzes, reunirmos com algumas autoridades de Mogi das Cruzes para ver esse 

problema. Durante esse episódio eu fiquei sabendo que nós temos um médico que atende em 

nosso município, por nome de Dr. Kline, não sei se vocês conhecem, parece que é o 

coordenador da obstetrícia da Santa Casa. Nada mais justo que conversássemos com ele, com 

o Secretário junto com o nosso Prefeito para ver a possibilidade de melhorar esse problema 

para nós, porque, automaticamente, as pessoas acham que é o nosso município que dificulta a 

entrada do paciente no hospital. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos 

estar fazendo alguma coisa nesse sentido. Sabendo que é provisório, é temporário, sabendo que 

nós fomos beneficiados com o Centro de Referência da Mulher, mas enquanto não há, nós 

temos que procurar dar um atendimento melhor para as nossas mulheres. Outra questão é com 

relação ao nosso município que está recebendo a pavimentação asfáltica, porém gostaria que 

Vossa Excelência solicitasse ao Executivo para estar vendo a possibilidade da empresa que 

está trazendo esse benefício colocar lombadas, pois, infelizmente, os motoristas não estão 

respeitando. No bairro onde eu moro, uma das últimas ruas que foi beneficiada com o asfalto, 

um automóvel chegou a bater em uma criança, mas, felizmente, não ocorreu nada. Então, 

aproveitar que já está colocando o asfalto, não custa nada colocar uma lombada, 

principalmente, nos bairros. Eu pude ver que na zona central onde foi recapeado, já foram 

colocadas algumas lombadas. Porque é sempre assim, o município recebe benefício, mas a 

grande maioria da nossa população, infelizmente, não respeita. Precisamos fazer o possível 
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para solucionar essa questão. E com relação às próprias lombadas, gostaria de pedir que elas 

fossem pintadas, porque acontece dos automóveis estarem em alta velocidade e por não 

estarem pintadas, por não saberem que tem lombadas em alguns lugares, acaba tendo algum 

problema de acidente. Um morador do bairro Cruz das Almas me disse que o asfaltaram a rua 

onde ele mora na semana passada e o asfalto cedeu. Aí conversando com o morador ele disse 

que a empreiteira prepara um dia antes e joga aquele piche para poder,no outro dia, receber o 

asfalto. Segundo ele é porque, durante a noite, alguns moradores jogam água da pia ou assim 

por diante, então fica molhado e o asfalto está cedendo isso quando não é a SABESP que faz 

algum reparo mal feito. Quero aproveitar para pedir a Vossa Excelência que pedisse ao 

Prefeito para que a empresa refaça esse serviço, aproveitando que ainda estamos em obras. 

Agradeço a presença de todos, da imprensa e a Deus por mais uma noite. Muito obrigado.” 

Senhor Presidente: “Só para esclarecimento do Sr. Vereador com relação ao problema da 

ambulância. Primeiro que o Dr. Kline já é antigo na cidade. Mais de vinte anos que ele 

trabalha aqui em Biritiba Mirim e, pelo jeito, não colabora muito. O problema continua o 

mesmo de vinte anos atrás. O problema do Hospital Luzia de Pinho Melo é que quando vai com 

ambulância, enquanto o médico não der alta para o paciente, ele não libera a ambulância. Já 

teve casos, do motorista Giba ter que derrubar a cancela para poder vir embora, pois tinha 

outra emergência aqui na cidade. O que acontece? Ele leva com a ambulância, deixa o 

paciente, o médico fica atendendo o paciente, leva seis horas para liberar o paciente e a 

ambulância tem que ficar lá presa no Luzia. Ao invés de liberar a ambulância para vir embora 

atender outros pacientes necessitados, não, eles não liberam enquanto o paciente não estiver 

livre. Só fazem isso com Biritiba Mirim. Já presenciei Prefeitura de Salesópolis, Guararema, 

Santa Isabel, já presenciei o de Mogi. Diariamente, inclusive, o filho da minha cunhada é 

motorista de ambulância lá de Mogi e, entra e sai do Luzia de Pinho Melo, ele não perde dez 

minutos, ele entra e já sai. Só a ambulância de Biritiba Mirim que eles brecam, deixa a 

ambulância presa até dar alta para o paciente. Se o paciente ficar trinta dias internados, a 

ambulância fica trinta dias no pátio do Luzia de Pinho Melo. Então é um problema sério. Com 

relação a esse convênio com a Santa Casa podemos estudar junto com o Prefeito em uma 

próxima reunião para a gente ver o que se pode fazer. Com relação ao asfalto é sempre assim, 

quando está cheio de buraco todo mundo reclama, quando faz o asfalto, reclama que falta 

lombada. Só que devo lembrar o Vereador Everaldo que cada lombada é um caminhão de 

asfalto, parece pouco, é um caminhão para fazer uma lombada bem feita. Então o custo vai ter 

que ser repassado para alguém, porque a empreiteira não vai fazer no custo da obra. Vai ter 

que ser repassado esse preço para alguém. Com certeza vai sobrar para a Prefeitura, mas nós 

vamos negociar com o Prefeito.” 2. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Solicita 

autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Senhor Presidente eu só 

queria agradecer aos presentes e desde já agradecer a Vossa Excelência. Nós estamos no 

segundo mês, pela forma que o nosso Presidente vem conduzindo essa Casa de Leis, pela forma 

que o Senhor vem se expressando com todos. Tratando-os de igual por igual. Eu não estou 

nenhum um pouco surpreso, porque eu não tinha dúvida que seria dessa forma e vai ser dessa 

forma que Vossa Excelência vai conduzir o seu mandato na Presidência desta Casa. Quero 

apenas parabenizá-lo pelo bom êxito que o Senhor vem prestando e, com certeza, será até o 

final do seu mandato, dessa forma. Obrigado Senhor Presidente.” Senhor Presidente: “Eu é 

quem agradeço suas palavras e já devo dizer em outros mandatos que estive Presidente eu 

costumo prestigiar o Vereador, porque aqui é nossa Casa e continuarei sendo assim. Podem 

contar comigo e estaremos sempre juntos. Obrigado pelas palavras.”  3. Vereador Julio 

Cesar Leite da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e 
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diz: “Hoje não é um bom dia para mim, é um momento triste, onde esteve lotado em dois anos, 

praticamente, dois anos e meio, no meu gabinete, o meu assessor, que exerceu suas funções, o 

Peterson. Quero dizer que ele trabalhou com extrema competência, habilidade, esteve sempre 

presente comigo, mas que, infelizmente, num momento infeliz, tanto da minha parte quanto da 

parte dele, aqueles cinco segundos que dá em qualquer pessoa, nós tivemos um pequeno 

problema e ele numa situação irreversível não está mais em meu gabinete. Quero deixar 

minhas recomendações, minhas indicações, para onde quer que ele vá trabalhar, minhas 

recomendações a ele, quero desejar sucesso e minha gratidão por ele estar comigo durante 

esses dois anos e meio. É difícil falar porque eu estou perdendo na verdade um parceiro, um 

aliado que esteve junto comigo, mas como outro colega, numa outra oportunidade, um 

Vereador aqui disse que ele perdeu um assessor, mas não perdeu um amigo. Então faço das 

suas palavras, naquela oportunidade, as minhas. Essas são as minhas palavras de hoje, minha 

gratidão a ele. Por hoje é só, Senhor Presidente. Muito obrigado.” Senhor Presidente:  “Devo 

endossar suas palavras, porque, realmente, o Peterson foi um excelente menino e, com certeza, 

você não perdeu nem o amigo e nem o assessor, pois onde ele estiver, ele vai estar te ajudando 

da mesma forma, porque ele é uma pessoa muito bacana e de uma família muito boa. E você é 

um batalhador que merece, com certeza, não será abandonado pelos seus amigos nunca. 

Infelizmente, a coisas acontecem, isso aqui é como uma empresa, precisamos de resultados. E 

tem certos momentos que a gente tem os dias da gente para a gente poder fazer as coisas, então 

aconteceu e, com certeza, será melhor para os dois, mas, com certeza, você não perdeu o 

amigo não.” Terminado os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o Senhor 

Presidente informa aos Nobres Vereadores que a próxima Sessão Ordinária será realizada no 

dia 09 de março de 2011, às 20:00 hs, devido ao ponto facultativo de carnaval, agradece a 

presença do Dr. Alessandro e no uso de suas atribuições declara encerrada a Sessão Ordinária 

do dia 28 de fevereiro de 2011. 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 09 de março de 2.011. 
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