
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.

Às vinte horas do dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. Assumindo a
direção dos trabalhos Senhor Vereador  JORGE MISHIMA,  convidou o Vereador  FABIO
FAQUIM DE OLIVEIRA e a VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS, 1º Secretário
e 2ª Secretária, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora.
Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a
chamada  nominal  dos  Senhores  Vereadores  para  apuração  do “quórum” legal.  Feita  esta,
cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 61, do Livro nº. 12 de
Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência
do Nobre Vereador José Rodrigues Lares. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto
solicita a ordem, o que fora concedido e justifica a ausência do Nobre Vereador José
Rodrigues Lares, dizendo que o mesmo se encontra a caminho. Havendo “quórum” legal,
o Senhor 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 realizada dia 22 de abril de 2014. O Nobre
Vereador Lourival Bispo de Matos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma
se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente acatando o
Requerimento  do  Nobre  Vereador,  coloca-o  em  votação,  ficando  aprovado. O  senhor
Presidente  coloca  em  votação  a  ata. Aprovada.  2. Leitura  do  Telegrama  nº
006112/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de
Saúde; 3. Leitura  do  Telegrama  nº  010944/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 010943/MS/SE/FNS –
Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde; 5. Leitura  do
Telegrama  nº  018223/MS/SE/FNS –  Informa liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo
Nacional  de  Saúde; 6.  Leitura  do  Ofício  n°  0100/2014/2014/SR  Penha/SP  –  da  Caixa
Econômica Federal - Assunto: Contrato celebrado entre o Munícipio de Biritiba Mirim e a
Caixa Econômica Federal; 7. Leitura do Ofício n° 0101/2014/2014/SR Penha/SP – da Caixa
Econômica Federal - Assunto: Contrato celebrado entre o Munícipio de Biritiba Mirim e a
Caixa Econômica Federal; 8. Leitura do Ofício n° 0106/2014/2014/SR Penha/SP – da Caixa
Econômica  Federal  -  Assunto:  Comunicação  ao  Poder  Legislativo  por  e-mail.
INDICAÇÕES: AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  WALTER  MACHADO  DE
ALMEIDA 9. Indicação nº  088/2014,  solicita  ao Sr.  Prefeito,  que o mesmo interceda ao
Órgão Competente,  para que possa ser  passada a  máquina  motoniveladora na Estrada do
Sertãozinho, Rua dos Professores e Estrada Paraíso, no Bairro Sertãozinho.  AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 10. Indicação nº 089/2014, solicita
ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Departamento de Obra, providencie a limpeza e
manutenção no terreno da Associação de Moradores e Amigos do bairro Pomar do Carmo –
AMA do Carmo, localizada na Rua das Orquídeas n° 32. Solicita também a construção de



uma  Quadra  Esportiva  no  local.  AUTORIA DO  NOBRE  VEREADOR  VALDIVINO
FERREIRA DOS SANTOS 11. Indicação nº 090/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo
interceda ao Órgão Competente, para que se faça roçada nas margens da AV. Heitor da Cunha
Braga, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 12. Indicação nº 091/2014, solicita ao Sr. Prefeito,
que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se pavimente a Rua Neuza de Fatima,
no Bairro Jardim dos Eucaliptos. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, autor da
Indicação requer a retirada de pauta.  RETIRADO DE PAUTA.  AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 13. Indicação nº 092/2014, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Órgão Competente para que sejam tomadas providências necessárias
visando a implantação de iluminação pública, na Rua 19 de novembro em frente ao n° 135, no
Bairro Jardim Yoneda. 14. Indicação nº 093/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto
ao  Órgão  Competente  para  que  sejam  tomadas  providências  necessárias  visando  a
implantação de iluminação pública, na Rua Sebastião Garcia em frente ao n° 261, no Bairro
Alvorada C. 15. Indicação nº 094/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão
Competente  para  que  sejam tomadas  providências  necessárias  no  sentido  de  roçagem no
Campo de Futebol da Vila Santo Antonio desta Municipalidade. Terminados os trabalhos do
Expediente e não havendo Projetos em deliberação passa-se a Ordem do Dia.  ORDEM DO
DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão
e votação o Requerimento N° 059/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino
Junior,  para  que  interceda  junto  a  Secretaria  da  Saúde,  para  providenciar  com  máxima
urgência  as  20  (vinte)  cadeiras  do  Centro  Psicossocial  (Saúde  Mental).  APROVADO.
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 2. – Em
única discussão e votação o Requerimento N° 060/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos
Alberto Taino Junior, para que se faça cumprir a Lei 1.678 de 27/06/2013, de Autoria dos
Vereadores  Carlos  de  Araújo  e  Marcelo  Batista  de  Miranda  Melo,  que  dispõe  sobre  a
proibição do uso de telefone celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos
bancários  e  instituições  assemelhadas,  e  dá  outras  providências.  O  Nobre  Vereador
Valdivino Ferreira dos Santos solicita a ordem, o que fora concedido e pede para que os
Nobres pares assinem com ele o Requerimento, dizendo que a Lei está um descaso e nenhum
banco tem conhecimento da Lei e que faz quase um ano que a Lei está em vigor e os bancos
não têm conhecimento, e que inclusive a Lei foi feita para atender ao pedido dos próprios
bancos, então que seja enviada uma cópia da Lei para as agências de nossa cidade, com o
apoio do senhor Prefeito muito nos irá fortalecer. O senhor Presidente diz: Solicito a Diretora
de Secretaria que providencie o pedido do Nobre Vereador Valdivino e parabeniza-o pela
iniciativa.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE
SIQUEIRA 3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 061/2014 -  Requer ao
Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto aos Órgãos
Competentes visando a permanência do Doutor Clovis A. Viveiros, na Unidade de Saúde, no
Bairro dos Jardim dos Eucaliptos.  APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 4. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
062/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo nos
informe, quando ira asfaltar a Rua Erival Bento Zaneti, antiga Rua 13 de Maio. APROVADO.
5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 063/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor
Carlos  Alberto  Taino Junior,  para  que o mesmo verifique  a  possibilidade  de elaborar  um
Projeto de rede elétrica da Rua Antonio Rossi, Bairro Castelano. APROVADO.  AUTORIA
DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 6. – Em única discussão e



votação o  Requerimento  N°  064/2014 -   Requer  ao  Exmo.  Senhor Carlos  Alberto  Taino
Junior,  encaminhar  ao  Departamento  de  Obras  para  que  se  realizem  a  troca  da  lixeira,
localizada no Terminal Rodoviário.  APROVADO.  7.  –  Em única discussão e votação o
Requerimento N° 065/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que
solicite  ao  Departamento  de  Trânsito  da  Municipalidade  a  colocada  de  redutores  de
velocidade  nas  ruas:  Benedito  de  Miranda  Melo,  altura  do  n°  20,  Chácara  Vertentes,
Rodrigues Alves, Jardim Vista Alegre, Dr. Antônio Etelvino de Andrade, altura do Nivaldo
Funileiro. APROVADO.  Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, o senhor Presidente
solicita  ao  Primeiro  Secretario  que  faça  a  chamada dos  oradores  inscritos  para  o  uso  da
tribuna.  1. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA.  2.  VEREADOR FABIO
FAQUIM DE OLIVEIRA: Agradece e dispensa o uso da palavra.  3. VEREADOR JOSÉ
PEREIRA DA SILVA NETO: “Excelentíssimo Presidente Jorge Mishima, senhores Pares, a
população presente e senhores e senhoras presentes. O que me traz aqui é um momento até de
uma indignação é,  para semana teremos a festa do município de Biritiba Mirim e eu não
poderia deixar de estar relatando os problemas que nós temos na cidade. Eu, como Vereador
tenho dever  de  fiscalizar  todos os  recursos  que  venha para  a  nossa cidade  e  verificar  os
problemas existentes também. Vemos a olho nu todas as dificuldades que nossa cidade vem
enfrentando em todas as áreas, como: a Saúde onde há falta de remédios, exames, transporte
dos pacientes aos hospitais da região, há a necessidade de uma U.T.I. móvel para o município,
não bastando o coeficiente da mortalidade infantil do RAS – Rede de Atenção à Saúde - 2011,
foi entorno de doze vírgula três por cento (12.3%), passando de 2012 a 2014 para dezenove
vírgula cinquenta e três por cento (19,53%), dados estes fornecido pela Secretaria do Estado
da Saúde, na vigésima quarta (24ª) reunião do Colegiado da Gestão Regional do Alto Tietê,
data de 26 de março de 2014, as 10h:00 que foi elaborado nesta Câmara Municipal de Biritiba
Mirim,  o  qual  estive  presente.  Na  Educação  podemos  verificar  a  desvalorização  dos
funcionários e dos professores, inclusive os quais estão querendo até parar, entrar em greve, é
uma situação muito delicada. No Esporte, há falta de áreas de lazer para os jovens, na Quadra
Coberta  está  aproximadamente  a  cinco  anos  desativada  a  primeira  quadra,  somente  em
reforma, como podemos dizer, que reforma! a quanto tempo. Sem falar na Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais – APAE, que trabalha com dificuldade para se manter, com falta
de  profissionais  em  várias  áreas,  como  Fonodiológa,  Fisioterapeuta  para  atender  melhor
nossas crianças especiais, sendo necessários que os pais, funcionários e seu Presidente sempre
façam eventos  com ajuda  dos  comerciantes  e  amigos  para  se  manter  o  necessário.  Vejo
também que virou rotina em nosso município todos os anos que ocorre a política municipal,
estadual ou federal, são organizados megashow, o que não coincide com a realidade do nosso
município, fazendo com que a população se esqueça dos problemas. Os problemas estão aí,
nós temos que encará-los de frente. De onde vira o dinheiro para esta festa megashow que vai
ter?  Pois,  é  de  conhecimento  deste  Nobre  Vereador  que  o  Prefeito  vendeu  a  folha  de
pagamento para o Banco Santander Brasil por cinco (5) anos e que referente à arrecadação
dos tributos municipais IPTU e ISS do município de Biritiba Mirim, por doze (12) meses,
Pregão Presencial foi 001/2014 e o Contrato 003/2014. A indignação que eu gostaria de deixar
bem claro e que fosse registrado nesta Casa, não que o povo de Biritiba não mereça festa,
lógico que merece todo mundo tem o direito do lazer, do conhecimento, a parte artística é
muito bom, mas nós temos prioridades no município que devem ser atendidas, principalmente
na área da saúde, educação, transporte. Então é fácil você fazer eventos milagrosos e deixar as
obras para trás, os problemas do município, o INSS há quanto tempo está à obra? A parte de



ginástica fisioterapia para os idosos do 18, só está a placa virada, enfim nós temos muitos
problemas  no  nosso  município  que  nós  temos  que  encara-los  de  frente.  Gostaria  que  a
população, já que a festa está programada vá se divertir, mas reflita que esse dinheiro que está
sendo utilizado poderia  ser  utilizado de uma forma muito  melhor  que  ia  resolver  muitos
problemas do nosso município e aprendendo a valorizar a nós, profissionais que nós temos no
nosso município, principalmente os professores. É isso que eu queria deixar consignado nesta
Casa de Leis e uma boa festa para todos. Obrigado”.  4. VEREADOR LOURIVAL BISPO
DE MATOS: “Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, Senhores Pares e munícipes
presentes.  Faço  uso  desta  tribuna  nesta  noite  para  agradecer  a  vinda  do  nosso  grande
Deputado Estadual André do Prado, vindo a assinar  mais  um projeto de uma obra muito
importante que nós lutamos bastante, eu, o nosso grande Prefeito, e se não estou enganado, o
Vereador Valdivino, Donizeti Assis de Siqueira e Dona Jéssica, na época, e até o dia de hoje
não tinha saído do papel, e, hoje nós ficamos muito felizes, aqueles que estamos hoje, como
eu, Vereador Valdivino, Donizeti, Dona Jéssica não está, mas sempre representante do Bairro
Castellano. Foi uma luta muito grande e que realmente nunca tinha acontecido e realmente
veio  essa  assinatura  hoje,  já  o  Prefeito  assinando este  projeto  que  tinha  de  muito  tempo
praticamente trancado e que hoje ele sai do papel e já brevemente estão iniciando as obras e
isso a gente fica muito feliz. É uma luta, às vezes a gente pensa que é fácil requerer uma obra
e ela ser concluída realmente como a gente pensa, e, a população também cobra muito até por
direito de cobrar e a gente vai passando os anos e a gente não vendo e não tendo esperança
realmente de alcançar, mas pelo menos eu fiquei muito feliz de hoje presenciar esta assinatura
e a população do bairro Castellano que estava presente. Então, a gente fica muito feliz do
nosso grande Deputado em sempre estar presente nesses convênios assinando junto com o
Prefeito, isso é muito importante, a gente, ter um grande Deputado sempre na nossa cidade.
Agora fico assim pasmado uma vez que o nosso Excelentíssimo Vereador fala a respeito da
festividade dos cinquenta anos da nossa cidade que realmente nunca houve, está chegando
agora dia cinco de maio, que nós iniciamos a festa dia primeiro. Vereador a nossa população,
vamos dizer assim no geral dificilmente vê uma festa, talvez, dessa que vai acontecer. Eu não
acredito  que  o  Prefeito  esteja  mentindo,  que  a  Nativa  esteja  mentindo  e  que  o  Banco
Santander esteja mentindo, realmente encobrindo que toda esta verba destes artistas que seja a
Prefeitura que esteja bancando e que não eles. Realmente a Nativa está fazendo a abertura
destas festas não só em Biritiba Mirim não, são várias as cidades do nosso Estado de São
Paulo, são várias cidades lançadas dia primeiro de maio, são várias cidades, temos Biritiba
que podemos acompanhar, Osasco e outras cidades. Então fico perplexo de saber da Vossa
Excelência em dizer que a Prefeitura deixa de investir na saúde, tudo bem, a gente é favorável
e hoje nós queremos a saúde e que Deus abençoasse que tivesse, com toda a franqueza, lá em
cima e que não tivesse caos nenhum para atender toda a população que merece. Gente vamos
reconhecer o trabalho que tem sido feito e que está tendo esta parceria para a população de
Biritiba pelo menos ter um dia, dois, três, quatro, cinco dias de festividades e lazer, vamos
dizer,  de  pelo  menos  ter  o  gosto  de  dizer  assim:  estive  numa festa,  moro  em Biritiba  e
participei de uma grande festa, porque tenho certeza vai ser uma grande festa. Tenho certeza
que Vossa Excelência vai presenciar e depois Vossa Excelência vai dizer assim, parabéns.
Então hoje não podemos criticar, gostaria que amanhã ou depois tivesse no papel que não vão,
o Prefeito realmente gastou um dinheiro do povo, mas tenho certeza que não vai ter isso aí
porque as festividades, ela Som, os gastos todo que vai acontecer Nativa e Banco Santander e
som, eles que fizeram esta parceria, principalmente a Rádio Nativa, então só queria dizer isso.



Não acredito que estejam encobrindo em nada sobre o Prefeito em dizer que o dinheiro não é
da  Prefeitura  que  seja  da  Prefeitura,  só  tinha  a  dizer  isso.  Muito  obrigado”.  O  Nobre
Vereador José  Pereira  da  Silva  Neto  solicita  a  ordem,  o  que  fora  concedido  e  diz:
“Gostaria de responder ao Nobre Vereador. Primeiramente ninguém disse que o Prefeito está
mentindo,  começa  por  ai,  tá  Nobre,  jamais  estaria  dizendo  isso,  porque  se  tivesse  ia
comprovar. Agora quanto aos dados que falei que foi lido, estive em contato com os Gerentes
dos dois bancos que participaram da licitação, dos lances e inclusive estou no aguardo do que
oficiei quanto à ata que vai especificar todinho. Então primeiramente ninguém está dizendo
que o Prefeito está mentindo, simplesmente estou dizendo que, o gasto que está tendo, porque
se dizer que não tem nenhum gasto está mentindo, tanto é que a Terra Forte, empresa da
Pedreira que está causando tanto transtorno em Biritiba, estava com os caminhões ajudando a
Prefeitura lá a fazer o aterro e outras coisas. O Vereador Lourival diz: “Gratuitamente”. O
Vereador  Ziza  continuando  diz: “Ninguém  falou  que  está  sendo  pago.  Falou?  Então,
gratuitamente, mas está ajudando. Mas nós temos que ter seriedade de que o investimento que
está  sendo  feito  pra  população  ele  poderia  ser  investido  em  necessidades  que  o  nosso
município está passando que é de conhecimento de todos. É isso que quero dizer ao Nobre
Vereador, dizer que a cidade não merece, merece sim, só que nós não podemos esconder a
verdade dos problemas emergenciais que nós temos no nosso município, é só isso. Entendo o
seu trabalho, mais do que eu vejo, presencio sempre o senhor auxiliando muito o Prefeito em
muitas obras, eu vejo isso pessoalmente, gostaria de parabenizar por isso, agora em nenhum
momento disse que o Prefeito está mentindo, é isso que quero dizer”.  Vereador Lourival:
“Mas porque vossa Excelência falou, ao invés do Prefeito pegar esse dinheiro e investir na
área da saúde ou em outras áreas realmente está fazendo uma festa. Eu digo que não é o
Prefeito, que não é o Prefeito”. Vereador Ziza:  “Dizer que a Prefeitura não vai ter nenhum
gasto é mentira”. Vereador Lourival: Podemos dizer que vai ter gasto, a gente sabe que vai
ter gasto com a iluminação, assim por diante, agora a parte do artista isso não. Isso é a Nativa
e o Banco Santander, a Vossa Excelência falou que vendeu praticamente o que, praticamente o
dinheiro do IPTU”. Vereador Ziza: “ A venda que é negociada, para conhecimento do senhor,
ela  é  feita  a  negociação  com  os  bancos,  aonde  os  bancos,  por  doze  (12)  meses,   está
pleiteando a parte dos impostos IPTU e ISS, isso é negociação, mas se tiver a ata, com certeza
farei  questão  de  tirar  uma  cópia  para  o  senhor’.  Vereador Lourival: “Está  bom,  muito
obrigado”.  O  senhor  Presidente  Vereador  Jorge  Mishima  interrompe  e  diz: Só  para
esclarecer e disciplinar os trabalhos, quando o Vereador estiver fazendo uso da palavra,  o
Vereador não se dirige ao Presidente, solicite a aparte ao Vereador, tá bom, porque na verdade
o Presidente não pode tomar parte numa discussão, Vossas Excelências solicitam ao orador
inscrito e se ele conceder a aparte, que ele pode conceder ou não, aí Vossas Excelências usa a
tribuna, usa a palavra.  5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO:
Não havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente diz: Antes de terminar, gostaria de
fazer das palavras do Vereador Lourival, na verdade ouvi isso por várias vezes, inclusive no
começo do ano nós estivemos com o Prefeito Municipal para que tivéssemos uma megafesta.
E  ele  disse,  Vereador,  Presidente,  não  temos  condições  de  fazer  porque o  gasto  é  muito
grande, talvez lá na frente podemos entrar num acordo para que a Nativa pudesse patrocinar
juntamente com o Santander. O que chegou a esse acordo na verdade eu não posso discutir,
está certo, mas ele ressaltou por várias vezes que são apresentações gratuitas da Rádio Nativa,
juntamente, patrocinado pelo Santander. Na verdade estas apresentações não são com bandas,
não são, na verdade são vinte minutos, cabem duas músicas para cada cantor, feitas através de



Playback, na verdade esse seria um gasto razoável se fosse pago. Normalmente um show
deste leva duas horas três horas, vão cantar duas músicas e como disse o Vereador eles vão
fazer Guarulhos,  Guararema, vão fazer rodízio de apresentações comemorativo ao Dia do
Trabalhador. Essas foram às palavras do Prefeito com relação ao gasto, é claro que, de todos
os eventos gastos com certeza terão, tá certo, aí se nós começarmos a verificar este lado ai
realmente  fica  muito  difícil.  A Vossa  Excelência  está  coberto  de  razão,  esta  vendo  as
necessidades do povo que nós também enxergamos, tá  certo.  A Vossa Excelência  citou o
esporte e hoje tivemos a grata satisfação de participar da reunião, da qual a Secretária Joice
juntamente  com o Diretor  Robério  apresentou  um projeto  já  sacramentado,  né  Vereadora
Adriana que estava presente, ela inclusive se prontificou através de seu cunhado fazer parceria
com as empresas para o desenvolvimento do esporte, parece que é um total de mais de um
milhão de reais. Com muito custo a Joice com o Diretor Robério fizeram essa aquisição esse
projeto que com certeza será encapado por empresas do nosso município. Sem mais oradores
inscritos, comunico a todos que dia 02 de maio será ponto facultativo – sexta-feira e com
respeito  à  sessão  Solene  do  dia  13  de  maio  em  comemoração  a  cinquenta  anos  de
emancipação política administrativa e cento e quarenta e um de fundação do município, essa
Presidência  distribuiu  convites  para  as  autoridades  que  já  consta  da  nossa  listagem mais
destinarei  a cada Vereador  dez convites simbólicos para que Vossa Excelência distribua a
quem  vocês  acharem  necessários.  Comunico  que  dia  05  de  maio  é  feriado  oficial  do
município e que não terá sessão ordinária, ficando para terça-feira às vinte horas e nada mais a
tratar, o senhor Presidente 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, 28 de abril de 2014. 
  

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara
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