
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013.

Às vinte horas do dia dezoito de novembro do ano de dois mil e treze, 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 12ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo
Makiyama”  para  a  realização  da  Sessão  Ordinária,  regimentalmente  prevista.  Assumiu  a
direção dos  trabalhos  Senhora Vereadora  ADRIANA RUFO FREITAS,  que convidou os
Vereadores DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA E FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA para
auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a Senhora Presidente
solicitou  ao  Senhor  Primeiro  Secretário  que  fizesse  a  chamada  nominal  dos  Senhores
Vereadores  para apuração do “quorum” legal.  Feita  esta,  cotejando-se a  chamada com as
assinaturas  presentes,  apostas  às  fls.  43,  do  Livro  nº.  XII  de  Registro  de  Presença  dos
Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara.  Constatou  a  ausência  do  Nobre  Vereador
Valdivino  Ferreira  dos  Santos,  devidamente  justificada  pelo  Vereador  Marcelo  Batista  de
Miranda Melo. O Vereador Marcelo informa que o Vereador Valdivino encontra-se na cidade
de São Paulo e está a caminho. Havendo “quorum” legal, a Senhora Presidente, invocando a
proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos,  passando-se  ao
material  dado ao  Expediente:  EXPEDIENTE:  1. Leitura,  discussão  e  votação da  Ata  da
Sessão Ordinária do dia 11 de novembro de 2013.  O Nobre Vereador  JORGE MISHIMA
requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na Secretaria a disposição
de todos os Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o Requerimento do Nobre
Vereador, ficando aprovado. A senhora Presidente coloca em votação a ata. APROVADA. 2.
Oficio  N°  0304/2013/SR  Penha/SP-  Caixa  Econômica  Federal  –  Assunto:  Informa  novo
processo  de  seleção  PAC  Pavimentação  –  2ª  Etapa.  3. Oficio  Nº  031/2013  –  SAGP -
Encaminha Atos do Executivo.*Contratos nºs 081 a 085, 087,092 e *Termo de Rescisão n°
001 ao Contrato n° 063/2013 *Decretos n°s 2.926, 2.928, 2.929, 2.931 a 2.935 e 2.937 *Leis
n°s 1.682 a 1.686, 1.689 e 1.690 *Leis Complementar n° 150 * Portarias  n°s 291, 308 a
310, 312 a 315, 317 a 327, 329 a 345, 347 a 362 e 365.  4. Oficio Nº 029/2013 – SAGP -
Encaminha Atos do Executivo. * Portarias  n°s 218, 294 a 307 e 316/2013 *Decretos n°s
2.909, 2.925, 2.927 e 2.930/2013 * Leis n° 1.681/2013 *Contrato n°s 064 e 075 a 080/2013.
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº
447/2013,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  o  mesmo  juntamente  com  o
Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais providenciem a colocação
de uma lombada na Rua Nilo Peçanha, altura do Posto de  Saúde, no Bairro do Vista Alegre.
AUTORIA DO  NOBRE  VEREADOR  VALDIVINO  FERREIRA DOS  SANTOS 2.
Indicação nº  448/2013,  solicita  ao Sr.  Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao
Órgão Competente para que se coloque 03 (três) redutores de velocidade, tipo lombada, na
Rua Nilo Peçanha, no Bairro do Vista Alegre. 3. Indicação nº 449/2013, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal  para  que  o mesmo interceda  ao  Órgão Competente  para  faça  a  sinalização de
trânsito em todos os cruzamentos do Bairro Jardim dos Eucaliptos. 4. Indicação nº 450/2013,
solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que
faça a roçada nas margens da Rua Vânia Stefan dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.
5. Indicação nº 451/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao



Órgão Competente para que se coloque 03 (três) redutores de velocidade, tipo lombada, na
Rua Geraldo da Conceição, no Bairro do Jardim dos Eucaliptos.  AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 6. Indicação nº 452/2013,
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  o  mesmo  interceda  ao  Órgão  Competente  a
iluminação pública na Rua 11 de Agosto, em frente ao número 99.  AUTORIA DA NOBRE
VEREADORA ADRIANA RUFO  FREITAS 7. Indicação  nº  453/2013,  solicita  ao  Sr.
Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que faça reparos
na Rua Guerra Junqueira, no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
JORGE MISHIMA 8. Indicação nº 454/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o
mesmo interceda junto a EDP Bandeirantes Energia, para que providencie a iluminação ao
longo da Estrada Velha Mogi - São Paulo, com início na Associação Cultural Desportiva de
Biritiba Mirim (ACDBM) até o Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
WALTER MACHADO 9. Indicação nº 455/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que
o  mesmo  interceda  ao  Órgão  Competente  para  que  possa  ser  passada  a  máquina
motoniveladora  na  Estrada  do  Lar  Santo  Antônio,  no  Bairro  do  Sogo. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1.
Projeto de Lei Ordinária nº 039/2013 – Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município
de Biritiba Mirim, o “Dia do Produtor Rural de Biritiba Mirim”, e dá outras providências.
AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2.  Projeto de Lei
Ordinária nº 040/2013 – Dispõe sobre a denominação de “Ane Kaori Pedrotti Taziri” o Centro
de Referência da Criança, localizado a Rua São João. O Vereador Marcelo Batista de Miranda
Melo solicita a ordem, o que fora concedido e entrega uma Proposta de Honraria. A senhora
Presidente recebe a Proposta de Honraria e nomeia uma Comissão Especial para dar Parecer à
Proposta de Honraria composta pelos Vereadores: Adriana Rufo Freitas, Carlos de Araújo,
Donizeti Assis de Siqueira, José Rodrigues Lares, Marcelo Batista de Miranda Melo e
Walter Machado de Almeida. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a
Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:    AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO
BATISTA DE MIRANDA MELO  1. Em única discussão e votação o Requerimento N°
190/2013  –  Requer  ao  Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que  interceda  junto  ao
Departamento Competente para que seja feita a manutenção do campo de futebol society, no
Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos.  APROVADO. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR
JORGE MISHIMA 2. Em única discussão e votação a Moção de Pesar N° 033/2013 – Pelo
Falecimento  da  Senhora  Amélia  Mieko  Tagiri.  O  Vereador José  Pereira  da  Silva  Neto
solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Jorge
Mishima pela iniciativa e, estando conversando a respeito na semana passada,  gostaria de
estar assinando junto com o senhor em respeito aos familiares. O Vereador Jorge Mishima
diz: Agradeço vossa iniciativa e os Vereadores que tiverem a honrar em assinar, gostaria de
contar com o apoio de todos eles. Muito Obrigado. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 3. Em única discussão e
votação a Moção de Aplauso N° 034/2013 – à Sociedade São Vicente de Paulo, que no dia 15
de novembro do corrente ano completou 85 anos de fundação em Biritiba Mirim. O Vereador
Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria de parabenizar o Nobre
Vereador  Marcelo Batista  de Miranda Melo pela  iniciativa,  vista  que a Sociedade de São
Vicente de Paulo tem feito um trabalho social  muito enorme em nosso município.  Quero
parabenizar nesta oportunidade o Zezinho, mais conhecido como “dez por cento” que está à
frente da Sociedade São Vicente, mas não poderia deixar de lembrar de uma pessoa marcante



frente a Sociedade de São Vicente de Paulo que foi o Marcelo. O Marcelo foi a pessoa que
batalhou  muito  para  que  a  São  Vicente  de  Paulo  tivesse  e  tem esse  nome  tão  ligado  à
Sociedade de Biritiba Mirim, então quero parabenizar mais vez o Vereador Marcelo Batista de
Miranda  Melo  pela  iniciativa.  Muito  obrigado. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE
VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. Em única discussão e votação o Projeto de
Decreto  Legislativo  de  Nº  017/2013  –  Dispõe  sobre  concessão  de  Título  Honorífico  de
“Cidadão  Biritibano”  ao  Senhor  André  do  Prado.  Anexo  Parecer  Favorável  da  Comissão
Especial.  APROVADO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO E O PARECER
DA COMISSÃO ESPECIAL.  O  Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a
ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria de parabenizar o título que a senhora propôs ao
André pelo o que ele tem feito para a nossa cidade, a senhora está de parabéns pela honraria.
A senhora Presidente diz: Realmente ele merece todo o nosso reconhecimento. O Vereador
Fabio Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Eu também gostaria
de parabenizar a iniciativa até porque realmente o Deputado André do Prado é um parceiro do
município de Biritiba Mirim e muito  tem contribuído para  o desenvolvimento  da cidade,
parabéns.  O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria
de parabenizar Vossa Excelência por esta iniciativa, visto que o Deputado André do Prado tem
trazido recursos enormes para o nosso município, mais uma vez parabenizar e assinar esta
proposta de Vossa Excelência. O  Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o
que  fora  concedido  e  diz:  Também gostaria  de  deixar  registrado  aqui  os  meus  votos  de
parabenização pela homenagem. O Andrezinho, realmente é merecedor, apesar de ter  sido
Vereador e Prefeito de uma cidade pequena do interior conseguiu se eleger Deputado Estadual
com uma grande votação e perspicaz como ele  é  conseguiu angariar  uma amizade muito
grande com o Governador e diante disso tem beneficiado muitas cidades, não só da região. É
merecedor do título e por isso parabenizo por este fato. A senhora Presidente – Vereadora
Adriana Rufo Freitas convida o senhor Carlos da Silva Filho para fazer o uso da tribuna e
solicita ao Vereador  Carlos de Araújo para que o faça adentrar ao plenário.  CARLOS DA
SILVA FILHO: “Boa noite  a  todos.  Quero  cumprimentar  a  sua  Excelência  Presidenta  –
Vereadora  Adriana,  nossa  amiga,  o  Vereador  Marcelo  pela  propositura  homenageando  a
Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo  e  em  nome  do  Marcelo  cumprimentar  a  todos  os
Vereadores, de um modo especial ao Vereador Jorge Mishima e Donizeti que estivemos junto
aqui,  quatro  anos,  nesta  luta.  É  importante  dar  uma  palavrinha  porque  muitas  vezes  a
Sociedade de São Vicente de Paulo não é conhecida, as pessoas pensam que São Vicente é o
fundador da Sociedade, até algumas pessoas falam Paula, Sociedade de São Vicente de Paula,
não. São Vicente nasceu em 24 de abril de 1581, filho de pobres camponeses, família muito
pobre, mas ele com muita luta conseguiu ir para o seminário, conseguiu estudos e ordenar-se
padre  aos  dezenove  anos.  Em  1.613,  com  trinta  e  dois  anos,  sim,  ele  conheceu
verdadeiramente fazer a caridade, foi trabalhar em uma paróquia muito pobrezinha da França,
época após guerra,  tinha muita  peste  pessoas  morrendo,  quem vê o filme chora,  situação
muito difícil, daí ele se converteu mesmo, então a história é muito linda. Aos passos que foi
beatificado, santificado ele é considerado o Patrono de todas as obras de Caridade do mundo
inteiro, pois bem isso aí de 1581 a 1560. Já o fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo
é um jovem universitário de Paris, professor de Direito Comercial. Com vinte anos, ele com
mais alguns jovens eram muito questionado na faculdade .  Porque  vocês  jovens  católicos
não fazem nada em prol do social? questionavam muito, até que se reuniram aquele grupo de
jovens e resolveram formar a primeira conferência. Quando fala em conferência, como foi



lido  aí,  Grupo  de  Conferências.  Grupo  de  Conferências  que  se  reúnem  tem  Secretário,
Tesoureiro que faz a coleta. A coleta é secreta você coloca lá com a mão fechada, tanto é que
se tiver duas pessoas não pode fazer a conferência, tem que ter no mínimo três pessoas, se
tiver dois, um sabe a quantia que outro doou. Muito bem feita, essa conferência foi chamada
de  Conferência  da  Caridade,  a  primeira  conferência.  Muitas  vezes  a  pessoa  pensa,  os
Vicentinos  são  entregador  de  cestas,  não,  nós  fazemos  visitas  vimos  se  precisa  de
documentos, se precisa se casar, qual é a situação dela, se precisa reformar a casa, Graças a
Deus  já  conseguimos  várias  reformas  de  casas,  então  é  um  trabalho  muito  importante.
Voltando ao assunto da cesta, a primeira conferência o que eles fizeram, tinha uma velhinha
passando muito  frio,  naquela época  de geada,  de frio  na  França,  e  eles  se  reuniram sem
dinheiro algum e levaram um feixe de lenha para aquela senhora. A caridade oh como ela é,
um simples feixe de lenha. Depois daquela conferencia foram se reunindo e formando mais
jovens, a primeira conferência foi fundada em 23 de abril de 1833. Antônio Frederico Ozanam
nasceu em 23 de abril de 1813 e em 23 de abril de 1833, com vinte anos fundou a conferência.
Ele viveu muito pouco,  quarenta anos,  faleceu em 08 de setembro de 1853. Pois bem, a
conferência foi crescendo tanto que foi desmembrando, formando-se novas conferências e
hoje está praticamente no mundo todo. Vou deixar com a Presidente nossa revista “Perfil
2014”. Nós trabalhamos, nosso Conselho Metropolitano trabalha na região desde Salesópolis
pega toda a região Norte, Litoral Norte chegando até Cananéia, Jacupiranga, Barra do Turvo,
toda aquela região. Este Conselho Metropolitano tem em média sete mil Vicentinos e atende a
média  de  cinco  mil  famílias,  só  em  São  Paulo  tem  mais  Conselhos,  tem  o  Conselho
Metropolitano de São José dos Campos, Conselho Metropolitano de Jundiaí, só nessa área do
nosso Conselho atendemos em média cinco mil famílias. Então é um trabalho que começou lá
e em Biritiba o Marcelo é neto do Primeiro Secretário da conferência. Eles fundaram aqui em
novembro de 1928, nós lemos a ata na missa outro dia, muito bonita a ata, a mãe do Marcelo
foi homenageada recebendo um livro. O primeiro Presidente foi Claudino Nunes de Siqueira,
Primeiro  Secretário José Oliva Melo,  Primeiro  Tesoureiro  Narciso Barbosa de Melo,  eles
fizeram aquela reunião dentro da igreja e saíram pedindo para arrecadar dinheiro, outro dia
fiquei pensando à noite, imaginem uma cidadezinha muito simples, o povo muito pobre de
lavoura  e  o povo saindo na rua  fazer  a  coleta  e  coletando alimentos  também,  então  saia
àquelas pessoas com a vasilha de óleo e as pessoas dava um pouquinho de óleo na vasilha.
Aquele tempo era vasilha, era secos e molhados, então não tinha esse negócio de quilo, de
pacote, então o povo dava um pouquinho de arroz, de óleo, é uma coisa muito bonita e para
nós  que  estamos  hoje  aqui  é  muito  importante  esta  homenagem,  porque  estamos
homenageando  aquelas  pessoas  daquela  época,  que  começaram,  é  uma  coisa  muito
importante. Hoje temos um grupo de cento e vinte pessoas que trabalham, temos quatorze
grupos de conferências e uma conferência de Criança e Adolescente, que a Thais participa,
então fico muito feliz em dar esta palavrinha e falar da Sociedade. Obrigado a todos. Dia sete
de  dezembro  temos  a  arrecadação  da  Campanha  de  Natal,  nós  nos  reunimos  na  Sede,
tomamos um cafezinho e fazemos oração. Saímos em todas as ruas fazendo a arrecadação e
fazemos questão de colocar em cada cesta um panetone, um frango e refrigerante e levamos
na casa, se alguém quiser colaborar conosco é só chegar na Sede, inclusive o “Zé do Brejo” e
“Lourival”  sempre tem colaborado conosco,  tem colaborado com a Paróquia.  Obrigado a
todos e boa noite”. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, a senhora Presidente solicita ao
Primeiro  Secretario  que  faça  a  chamada  dos  oradores  inscritos  para  o  uso  da  tribuna.  1.
VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Primeiramente gostaria de parabenizar



nosso amigo Carlinhos, como é conhecido, e dizer, eu sou nascido em Biritiba Mirim e não
conhecia esta história. Muito interessante seria até de suma importância para o conhecimento
da cidade se esse conteúdo fosse explanado nas escolas, porque é importante os munícipes
saberem da origem de onde partiu tudo como várias outras religiões evangélicas, católicas,
acho que esse conhecimento é de suma importância, então seria até uma sugestão, se for o
caso a Câmara fazer uma Indicação para que possa ser feito estudo e que fosse explanado nas
escolas  para  conhecimento  de  toda  a  população.  Parabéns  Carlinhos”.  1. VEREADOR
MARCELO  BATISTA  DE  MIRANDA  MELO:  “Boa  noite  Presidente,  boa  noite
Vereadores  da  Mesa,  aos  Nobres  Pares  boa  noite,  boa  noite  a  todos  que  estão  na  Casa
presentes.  Quero  cumprimentar  a  todos  os  Vicentinos  que  aqui  se  encontram,  a  nossa
Presidente da Associação Comercial a Néia, ao Ari e a todos que sempre veem aqui. Gostaria
primeiro de agradecer a todos os Vereadores que aprovaram esta Moção de Aplausos, porque
tenho na minha origem, sou de origem católica e a gente tem sido um pouco crítico em saber
o que a religião pode fazer hoje em dia pelas pessoas, como a gente vê várias ações de outras
igrejas, entidades, igrejas evangélicas, próprio Pastor Fábio com a igreja, a igreja do “Ziza”
bastante gente tem visto. E da igreja católica, desde pequenino que me conheço por pessoa
quando eu ia, o Senhor Marcelino a turma que estava lá na igreja, lembro muito bem, até tinha
uma pessoa que morava lá na Sociedade de São Vicente de Paulo, alguns idosos, a Miquelina
que é a mais famosa daqui, morava lá, então eu sempre via aquilo ali e perguntava para minha
mãe, ela morava aonde? E minha mãe falava, mora na Sociedade de São Vicente de Paulo e
tinha um senhor que minha avó pedia para levar alguma coisa e dizia: vá lá à Sociedade de
São Vicente de Paulo. A gente, eu não sabia o que era e a gente foi ter noção disso, a maneira
da caridade que a Sociedade de São Vicente de Paulo tem feito isso. Hoje em dia até temos
um Papa Franciscano, que é o Papa exemplo da Caridade, da humildade, despojado das coisas
materiais, é sim da caridade, que é o princípio maior da gente estar vivo aqui e querer ajudar e
ver o filho da gente querer ajudar o próximo e isso dai tenho visto demais na Sociedade de
São  Vicente  de  Paulo.  Enquanto  muitos  criticam em parte  a  igreja  católica,  deveria  ser
estendido,  então  quando  eu  soube  que  estaria  completando  oitenta  e  cinco  anos,  eu  sei
também,  que,  no  ano  passado  teve  uma  homenagem,  uma  inauguração  em que  a  Noeli
explanou, ela contou toda a história, aquilo fez que eu corresse atrás para conhecer e ler mais
sobre o assunto, realmente é apaixonante. O que o “Ziza” falou aqui até deveria ser porque a
gente não tem amor e conhecimento da história de como é criado às coisas boas, no mundo de
hoje que tudo o que é ruim vira notícias, a gente não quer nem saber a origem das coisas e a
Sociedade de São Vicente de Paulo do pouco ou do muito, sem fazer julgamento, tem sempre
estendido à mão, levando cestas básicas, visitando os moradores, então eu acho, é impar, é
exemplo  que  deveria  como  tem outras  Associações  Mãe  Peregrina  e  outras,  deveria  ser
exemplo de toda a religião. A igreja católica deveria dar mais ênfase mais valorização até para
a própria Sociedade de São Vicente de Paulo que tem um espaço excelente para eventos, tem
tudo  o  que  poderia  fortalecer  o  trabalho  de  caridade.  Muitas  vezes  pega  uma gestão  de
ministros que pensam, vamos construir isso e as vezes não sabem nem pra que é, enquanto
que a gente vê a Sociedade de São Vicente de Paulo está no mesmo lugar firme e forte e tem a
quantidade de conselheiros que a gente vê que está trabalhando  e  doa seu tempo para isso,
que  não  é  remunerado   é  voluntariado.  O  senhor  Cido,  o  Carlinhos,  o  José  Gregório,  o
Mateus,  que  é  menino  novo,  e  o  amigo  dele,  a  gente  acha  isso,  que  deveria  disseminar
independente de ser só igreja católica. A gente sempre está falando mal,  então temos que
enaltecer  um trabalho desses  e  agradecer  muito,  porque a  homenagem é  obrigatória  pelo



trabalho e o serviço que vocês fazem, então gostaria de agradecer e dar os parabéns. Muito
obrigado. 3. VEREADOR JORGE MISHIMA: Solicita permissão para falar do assento, o
que fora concedido, e diz: “Quando eu falei Marcelo, na verdade é Marcelino Rodrigues de
Morais  Neto,  saudoso,  nosso  querido  amigo.  Quero  parabenizar  nossa  Presidenta  pela
iniciativa dando a denominação ao Centro da Referência da Criança a pequena “Ane Kaori
Pedrotti Taziri”, justa homenagem que gostaria de dar aval a esta iniciativa. Ao nosso querido
Vereador  produtor rural  José Rodrigues  Lares pela  iniciativa de colocar  no Calendário de
Biritiba Mirim,  o dia  25 de julho,  “O Dia do Produtor  Rural”.  O nosso município é um
potencial rural,  principalmente de alface e agrião, essa iniciativa do Vereador, justíssima é
nossa homenagem aos produtores rurais de Biritiba Mirim. Por fim parabenizar mais uma vez
o Vereador Marcelo Batista que fez essa Moção de Aplausos nº 034/2013, justa homenagem,
principalmente ao ex-vereador Carlinhos que deu uma aula de como é os Vicentinos. Muito
obrigado. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a tratar, a senhora
Presidente, em nome do Pedro Henrique, agradece a presença de todos e declara encerrada a
presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria
da Câmara Municipal,  a  qual  lida e  achada conforme,  vai  devidamente  assinada.  Biritiba
Mirim, 18 de novembro de 2013. 
 
        

ADRIANA RUFO FREITAS
Presidente da Câmara
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