
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

Às vinte horas do dia vinte e cinco 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 VALDIVINO  FERREIRA  DOS
SANTOS  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. 44, do Livro nº. XII de Registro de
Presença  dos  Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara.  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 18 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. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº
CM275487/2013;  INDICAÇÕES:  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  JORGE
MISHIMA 1. Indicação nº 456/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto ao
Órgão Competente reiterando o pedido da indicação nº 134/2013 lido no expediente do dia
25/03/2013, para que o mesmo determine efetuar podas nas árvores na Rua Takebe em frente
ao n°165, como também em frente à Hirayama Veículos e Auto Peças TKS, ambas localizada
na Avenida Ferdinando Jungers.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM
DE OLIVEIRA 2. Indicação nº 457/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto
ao Órgão Competente o pedido para que seja colocado aparelho de ginástica no, Ginásio de
Esportes José de Oliva Melo.  3. Indicação nº 458/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal
interceder junto ao Órgão Competente o pedido para que seja realizada melhorias na Estrada
SP 93 mais conhecida com Estrada de Casa Grande em toda a sua extensão. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO  4.  Indicação  nº
459/2013,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  interceda  junto  a  EDP  Bandeirantes  para
providenciar  uma luminária  na Estrada do Kobayashi  em frente  ao Kaikan,  no Bairro da
Alvorada. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  VALDIVINO  FERREIRA  DOS
SANTOS  5. Indicação nº 460/2013, solicita ao Sr.  Prefeito Municipal para que o mesmo
interceda ao Órgão Competente para que coloque 03 (três) luminárias na Rua Acesso J. no
Bairro Jardim dos Eucaliptos. 6. Indicação nº 461/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para
que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que faça a pavimentação da Rua. Acesso J.
no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos.  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO 1.   Projeto  de  Lei  Municipal  de  Nº  041/2013  –  Dispõe  sobre  a
instituição  do  Logotipo  do  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.
DELIBERADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2.



Projeto de Lei Municipal de Nº 042/2013 – Dispõe sobre a denominação de “Antônio Carlos
Santos Camargo”, a Academia da Saúde, situada no KM 18. DELIBERADO. Não havendo
mais  Projetos  a  serem  deliberados  passa-se  a  Ordem  do  Dia. ORDEM  DO  DIA:
AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E
LOURIVAL BISPO DE MATOS. 1. Em única discussão e votação o Requerimento N°
191/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão
Competente para que se faça um ponto de ônibus na Entrada do Franco, no Bairro Pomar do
Carmo. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA
DE MIRANDA MELO, DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, CARLOS DE ARAÚJO,
JOSÉ RODRIGUES LARES, JORGE MISHIMA e VEREADORA ADRIANA RUFO
FREITAS. 2. Em única discussão e votação a Moção de Aplauso N° 035/2013 – A Equipe
da Joyce Taekwondo de Biritiba Mirim que participou com 21 atletas no 7° Campeonato
Internacional  do  Chile.  APROVADO. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  JOSÉ
RODRIGUES LARES  4.  Em única  discussão e  votação -  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. Anexo Parecer favorável
das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  e  de
Educação e Cultura.  APROVADO O PROJETO E O PARECER. AUTORIA DA
NOBRE   VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 5. Em única discussão e votação -
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.  Anexo  Parecer
favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e
de Obras, Serviços e Bens Municipais.  O  Vereador Marcelo Batista de Miranda
Melo solicita  a ordem, o que fora  concedido e diz:  Gostaria de parabenizar Vossa
Senhoria pelo presente projeto e se a senhora autorizar gostaria de assinar também
junto com a senhora.  APROVADO O PROJETO E O PARECER. 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 cumprimentar a todos, boa noite. Parabenizar a
professora  Joyce  que  cada  vez  mais  vem surpreendendo o nosso  município  e  a  todos  os
moradores  com  seu  brilhante  trabalho  que  vem  desenvolvendo  no  esporte.  É  de  suma
importância  para  o  nosso  município  tendo  em  vista  que  esse  é  o  caminho  para  o
desenvolvimento do futuro de nossas atletas dos jovens para que não se envolvam em drogas
e outras coisas mais. Parabenizar também o Vereador José Lares pela iniciativa de colocar no
Calendário Oficial o “Dia do Produtor Rural” que é de suma importância, ele que é agricultor
e  representa  nosso  município  e  teve  uma iniciativa  muito  plausível.  Muito  obrigado.”  2.
VEREADOR  MARCELO  BATISTA DE  MIRANDA MELO.  “Boa  noite.  Boa  noite
Presidente, Membros da Mesa Diretiva, Nobres Pares. Gostaria nesta noite de cumprimentar
todos os que estão presentes aqui. Parabenizar novamente a Presidente Adriana pelo Projeto
de Lei nº 040/2013, que dá nome ao Centro de Referência da Criança de “Ane Kaori Pedrotti
Taziri” e dizer a mãe, aos parentes que é uma homenagem justa e merecedora, parabenizar
mais uma vez a senhora, e também pela denominação da Academia de Saúde do Km.18 com o
nome do nosso saudoso “Patonho” Antonio Carlos Camargo. Parabenizar ao Nobre Vereador
José Rodrigues Lares pelo Projeto de Lei nº 039/2013, que inclui o “Dia do Produtor Rural”
no nosso Calendário. Gostaria também de parabenizar a Mestre Joyce e todos os alunos que



estão praticando o Taekwondo e que foram competir no Chile, aos que ganharam medalhas e
os que não ganharam também. Já havia comentado, é uma experiência que eu com quarenta e
dois anos de idade nunca consegui sair do País. Todos os que foram competir já passaram
barreiras e tem o conhecimento que vocês vão ter, que a viagem que traz. Atravessar mundos,
culturas, isso dai, representar o nome da nossa cidade em países distintos, culturas diferentes,
gastronomia, vocês estão realmente de parabéns. O Taekwondo que tem trazido para nossa
cidade, além da arte marcial, cultura, também harmonia, como tem mães, filhas, como a Rose
e sua filha e mais parentes praticando este tipo de esporte, então tenho que agradecer demais e
dizer que me sinto honrado, aos Nobres Pares que assinaram e aos que aprovaram também.
Agradecer  demais  a  vocês  e  falar  o  quanto vocês  tem honrado o nome da  nossa cidade.
Parabenizar  também você Joyce pelo  trabalho perante a  Secretaria,  porque antigamente  a
gente falava de esporte em Biritiba só se falava em futebol e hoje realmente está fazendo o
diferencial,  como  o  Vereador  Donizeti  comentou,  o  Melo.  o  Evandro  que  tem feito  um
trabalho  muito  bom.  Daqui  a  pouco  vai  ser  surpresa,  vai  ter  umas  trezentas  Moções  de
Aplausos, que se fizerem necessárias tenho certeza que os Vereadores irão fazer para provar
para vocês que estão de parabéns em levar o nome de Biritiba com muito orgulho. Muito
obrigado”.  3.  VEREADOR  JORGE MISHIMA: “Excelentíssima  Presidente  desta  Casa
Professora  Adriana  Rufo,  Membros  da  Mesa  Diretiva,  senhoras,  senhores  Vereadores  e
senhoras e senhores presentes. Inicialmente também usando das palavras do Nobre Vereador
Marcelo,  gostaria  de  parabenizar  a  Joyce  pelo  brilhante  resultado  obtido  no  sétimo
campeonato no Chile. Esta Moção de Aplausos veio a calhar, quero parabenizar a iniciativa,
nós  somos  o  apoiamento,  apoiamos  a  iniciativa  do  Vereador  Marcelo  nessa  Moção  de
Aplausos nº 035/2013. Fico muito contente também porque uma das atletas aqui foi minha
funcionária,  minha  amiga  Rose,  batalhadora  como  sempre  né  Rose,  parabéns.  Quero
parabenizar também nossa Presidente Adriana Rufo pelo Projeto de Lei nº 042/2013, dando o
nome de Antonio Carlos Santos Camargo, nosso queridíssimo “Patonho”. O Projeto de Lei nº
039/2013, que é o dia do Produtor Rural de autoria do Nobre Vereador José Rodrigues Lares,
justo dia.  Que Biritiba Mirim como todos sabemos o forte  é  a  agricultura,  até  então não
tínhamos  um  dia  especifico  para  nossos  produtores  rurais,  parabéns.  Projeto  de  Lei  nº
040/2013, de autoria da nossa Presidente também, denominando o Centro de Referência da
Criança nossa saudosa pequena “Ane Kaori Pedrotti Taziri”, que aqui se encontra seus pais,
sua  mãe,  neta  do  querido  Pedrotti,  velho  conhecido  do  DAEE.  Para  finalizar  senhora
Presidente,  nós  quando  subimos  na  tribuna  normalmente  criticamos  os  funcionários  do
municipal, principalmente, quero aqui enaltecer uma pessoa que está lá na Frente Municipal
de Trabalho que é a Dona Nativa, pela noção da criança por si só diz o caráter da pessoa. Essa
pessoa eu não a conhecia, conheci de nome porque fui perguntar o nome e ela disse que se
chamava Nativa. Ela trabalha pela frente de trabalho e recebe R$ 300,00 por mês, mas que
pessoa maravilhosa! Trabalha naquele campo lá, na chuva no sol, realmente merece nossos
elogios. Eu acho que nossa Secretária revisse ao nosso Prefeito, que efetivasse, se houvesse
uma possibilidade de efetivar aquela pessoa, realmente me emociona aquela pessoa, muito
batalhadora. Hoje mesmo, na garoa, pegou o saco de lixo recolheu todo o lixo entorno do
campo, dentro do campo, tá certo, então pessoas assim que percebe R$ 300,00 por mês e se
dedica, parece à extensão de sua casa o ginásio de esportes. Tem muitas pessoas aqui, aqui!
Digo aqui, porque estamos no município de Biritiba Mirim, pessoas que percebem dez vezes
mais e na verdade não merecem o que está recebendo, é logico não vamos citar nomes, mas
realmente pessoas assim têm que valorizar. Muito obrigado. O Primeiro Secretário solicita ao



Vereador Jorge Mishima para que faça adentrar ao plenário a professora Joyce para o uso da
tribuna.  JOYCE V. MARTINS DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Primeiramente quero
agradecer  a  Deus  pela  oportunidade  de  estarmos  aqui  hoje,  eu,  junto  com  os  Nobres
Vereadores, com minha equipe, meus alunos, com os pais de alunos, eu só tenho a agradecer a
Deus. Deus é maravilhoso em nossa vida, porque grandes foram as dificuldades, eu falo que o
maior adversário da nossa equipe não foram os Chilenos,  não foram os Peruanos nem os
Argentinos, foi a dificuldade financeira para irmos até lá e que Graças a Deus e Deus nos
abençoou, fizemos vários eventos, fizemos espetáculos: Taekwondo versos danças, fizemos
bingos,  chá-bingos,  vendas  de  rifas,  vendas  de  camisetas,  enfim,  fizemos  várias  ações,
passamos livro ouro. O comercio também, tivemos alguns colaboradores da equipe, não posso
esquecer da Associação, a Néia Presidente da Associação Comercial foi uma grande parceira
que teve a gentileza de nos apresentar a proprietários de alguns comércios que nos ajudaram,
enfim, Empresários, aos Vereadores que ajudaram a equipe, muito obrigado. Aos Vereadores
que ajudaram com apoio, com força, comprando, as vezes, uma rifa dos alunos, uma camiseta,
então,  muito obrigado, cada um pode dar aquilo que estava ao alcance dele,  quem podia
ajudar um pouquinho mais, ajudou, aquele que podia comprar uma rifa, comprou uma rifa, tá
ótimo, Deus abençoe, Graças a Deus mesmo. Quero agradecer mesmo por esta oportunidade
de estarmos aqui recebendo esta Moção, é uma coisa muito gratificante e que assim, que não
vai ficar só na história na questão dos Taekwondistas. Como eu falei pra minha equipe para os
pais quando fizemos uma reunião, uma reunião no sentido com a  família, com a equipe,  e eu
disse assim: as medalhas vão enferrujar, o troféu pode quebrar ficar velho, o dobo pode rasgar,
mas nunca mais ninguém vai tirar do coração de vocês a experiência, a vivência esportiva
internacional que vocês tiveram, vocês vão contar pro filhos de vocês, pro netos de vocês
aquilo que nós plantamos e colhemos. Plantamos com dificuldades no sentido de buscar, que
não caiu do céu pra gente essa viagem, tem pais que até hoje vai pagar essa viagem parcelado
até fevereiro, março, parcelou, correu atrás do restante que faltou e Graças a Deus, os pais
estão pagando com vontade porque ninguém tira mais a experiência,  a vivência esportiva
internacional que eles tiveram. Muitos nunca haviam andado de avião e graças a nossa união,
interação e ao Taekwondo, muitos deles não tinham nem saído de Biritiba, vamos assim dizer,
nem do Estado de São Paulo, muitos não conhecem nem a Sé em São Paulo e tiveram a
oportunidade  de  conhecer  Valparaíso  no  Chile,  tiveram  a  oportunidade  de  fazer  amigos
internacionais  do  Chile,  da  Argentina,  enfim,  então  o  Taekwondo,  o  esporte  proporciona
muito mais do que uma simples medalha, muito mais do que um simples troféu, aquilo vai
estragar,  daqui  uns  anos  ninguém vai  lembrar  mais  dessa  medalha,  mas,  vocês,  nós  que
viajamos,  os  colaboradores  que  apoiaram  a  gente,  esses  sim,  o  Prefeito  “Inho”  que  foi
magnifico com a equipe, maravilhoso, só temos a agradecer a ele pelo apoio, pela força à
equipe, a primeira-dama a Beta, enfim só tenho a agradecer mesmo, foram muito parceiros no
sentido de incentivar de ajudar no que eles podiam. O Prefeito foi fenomenal, no sentido que
ele  foi  muito  honesto,  sincero,  disse  assim:  “Joyce  não  posso  ajudar  com  muito  nesse
momento,  posso  ajudar  com isso,  tudo bem”,  e  eu  disse:  Prefeito  é  de coração,  Deus  te
abençoe, tá ótimo pra gente, o resto a gente corre atrás, a gente vai à luta, a gente já luta
literalmente, vamos lutar mais. Os Taekwondistas não tiveram a oportunidade somente de eles
vivenciarem, não só os meus alunos do Projeto “Taekwondo Ação e Cidadania”, como os
alunos da RR, não só os Taekwondistas que em Biritiba, Graças a Desus, gira entorno de uns
duzentos ou duzentos e cinquenta, não só eles estão mais empolgados com vontade de praticar
esportes, não só eles, eles também ficaram felizes como os vinte e um atletas indo, ficaram



muito felizes, estão mais empolgados em treinar, entrar para a equipe também, batalhadora,
guerreira. Mas nós criamos em Biritiba Mirim, com a Graças de Deus, a oportunidade de
outras modalidades também sonharem, também buscarem e verem que é possível sim, isso é
ótimo que vá o futebol pra fora, que vá o basquete, que vá o vôlei, que vá o karate, que vá Jiu-
jitsu, que vá o Kung fu, que vá todos, que Deus abençoe mesmo a todos para que possam sim
dar  a  mesma  oportunidade  que  nós  tivemos.  Que  a  gente  foi  a  primeira  equipe  a  ter  a
iniciativa de irmos buscar a experiência internacional dentro de nossa modalidade e de abrir
nos coraçãozinho de algumas outras modalidades a vontade de ir pra fora também, Graças a
Deus. Então fico muito feliz, de que não só os Taekwondistas possam vivenciar, mas que
todas as outras modalidades esportivas, assim como eu falo agradecendo como Mestra, como
Técnica da equipe de Biritiba Mirim, há dez anos, é um trabalho que a gente vem plantando,
não foi ontem, viemos plantando e Deus vem abençoando e a gente vem colhendo os frutos,
mas o que eu fico feliz também como Secretária de Esportes é que é assim ó, não estou
atingindo somente os Taekwondistas, estou atingindo outras modalidades também, plantando
lá no coraçãozinho deles a vontade de buscar e de crescer, então só isso já fico muito feliz.
Que Deus abençoe mesmo a todas as modalidades, que Deus abençoe a todos os Vereadores.
Agradeço por esta oportunidade de estar aqui falando, agradeço aos meus alunos, aos pais por
esta oportunidade, espero assim não ter esquecido de ninguém, não vou citar nome específico
a não ser é claro o do Prefeito “Inho” e da primeira dama, que foram excelentes mesmos de
coração,  em nenhum momento  ele  falou assim:  vou ajudar  com tudo,  não,  ele  foi  muito
sincero, Joyce só posso ajudar com essa pequenina porção, tudo bem, eu falei: É de coração,
então Deus vai multiplicar e multiplicou. Graças a Deus, então muito obrigado. Gostaria da
equipe, Taekwondo em pé, por favor. Gostaria de fazermos uma saudação em respeito, em
agradecimento aos senhores Vereadores pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado mesmo.
“Tchariot”, equipe. “Nesse momento a equipe faz a saudação”. Esse é um gesto de gratidão e
respeito, quando nos curvamos ao próximo, nos curvamos com respeito. “Tchariot Kianlhe”.
“Nesse  momento  a  equipe  faz  a  saudação”.  É  nosso  muito  obrigado  e  nosso  abraço.  O
Vereador  Jorge  Mishima pergunta.  Tivemos  alguma  vitória  sobre  os  Argentinos?  A
Professora Joyce responde: Tivemos uma vitória e duas derrotas. Mas nossa briga maior, nós
achamos que a rivalidade seria dura contra os Argentinos, não foi, foi contra os Peruanos.  A
guerra maior foi contra os Peruanos. A gente teve uma situação aonde uma atleta nossa, a
Yasmim que fez uma final com uma atleta Peruana e a Mestra Peruana criou uma situação de
artimanha para ganhar a luta dizendo que a Yasmim havia feito falta, falta, falta, enfim, a
Yasmim foi desclassificada injustamente, entrei com recursos e tudo. Depois disso virou uma
guerra contra  o Peru e  aí,  todo o ginásio,  quando o Peru ia  entrar  na competição  contra
chilenos e outros, todo mundo, no ginásio, ficava dizendo não vai chorar, não vai chorar, dai
eu falei: No Brasil se ganha com honra e se perde com honra, não temos artimanhas, nós não,
vamos lá, se tivermos que ganhar, ganhamos com honra e se perdemos, perdemos com honra,
então foi contra o Peru a maior rivalidade, Muito obrigado. A Vereadora Adriana deixa a Mesa
Diretiva  para fazer  uso da tribuna.  VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS:   “Boa
noite a todos” Quero parabenizar a Joyce pelo excelentíssimo trabalho que tem realizado aqui
em Biritiba Mirim, divulgando o nome da cidade e formando excelentes atletas. Em nome da
Ana Laura quero parabenizar a todos os atletas que estiveram lá representando a nossa cidade
e trazendo essas medalhas aqui para abrilhantar esta noite. Agora vou falar um pouquinho
sobre a “Ane Kaori Pedrotti Taziri”. Ane Kaori nasceu no dia 19 de outubro de 2012, trazendo
com ela a esperança, alegria, o amor. Uma criança que irradiava amor e que foi muito amada



pelos pais, irmã, familiares e amigos. Uma menina meiga, carinhosa que iluminava a casa
toda e todos os que estavam ao seu redor, um verdadeiro anjo. Com apenas dez meses de vida
ficou  muito  doente,  foi  detectada  uma  doença  rara,  lutou  como  uma  guerreira,  mas,
infelizmente no dia 02 de setembro de 2013, esse anjo regressou para o seu antigo lar, o céu.
Perdeu sua vida para que outras  crianças  possam viver,  por este  motivo é tão importante
divulgarmos essa doença e  homenageá-la.  Sua doença foi  um alerta para que os médicos
informem a seus pais sobre o teste expandido do pezinho que detecta até cinquenta doenças
congênitas e que podem ser tratadas em tempo hábil. Esse anjo se chama Ane Kaori, sua curta
passagem pelo nosso mundo não foi em vão. Vou ler agora um agradecimento da família.
“Nós  da  família  Ane  Kaori  agradecemos  a  oportunidade  de  podermos  divulgar  a
importância do teste expandido do pezinho, se nós tivemos tido a informação sobre este
teste, talvez hoje não precisássemos estar aqui, talvez hoje ela estivesse em casa ao nosso
lado. Não é só pela homenagem à nossa lutadora, mas também a divulgação de um
importante exame para detectar uma importante doença”. Quero dizer para a família, que
já conversei com a nossa Secretária da Saúde, já entrei em contato com o Deputado André, ele
vai me ajudar, estou separando alguns documentos que ele me pediu, e, vamos trazer e vamos
divulgar para que todas as pessoas tenham acesso a esse exame prolongado do pezinho. Isso é
uma luta é uma conquista, que tenho a certeza com o apoio dos meus colegas aqui, vamos
conseguir e peço a Deus imensamente que ele possa abençoar toda a família. Muito obrigada.
A senhora Presidente retorna à Mesa Diretiva.  Não havendo mais oradores inscritos e não
havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente, comunica que haverá Audiência Pública,
para discussão do Projeto de Lei nº 038/2013, que, “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o
Exercício  de  2.014,  e  dá  outras  providências”,  dia  26  de  novembro  as  quatorze  horas,
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, 25 de novembro de 2013. 
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