
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DEMAIO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diadois de maio do ano de dois mil e dezessete, 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 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente 

prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador JORGE MISHIMAe o Vereador 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário e 2º Secretário, 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.05, do Livro nº. 14 do livro de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a 

ausência do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves. O Nobre 

VereadorLourival Bispo de Matos justificou a ausência do Nobre Vereador 

Fernando José Gonçalves dizendo que o mesmo encontra-se enfermo. Havendo 

“quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos 

regimentais, declarou abertos os trabalhos. 1.Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 24 de abril de dois mil e dezessete. ONobre Vereador Lourival 

Bispo de Matosrequer a dispensa da leitura da Ata, pois a mesma encontra-se a 

disposição na Secretaria nesta Casa de Leis.  O Senhor Presidente colocou o 

requerimento do Nobre Vereador em discussão e votação. APROVADO o 

Requerimento do Nobre Vereador e dispensada à leitura da 

ata.INDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR2. Indicação nº 269/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Trânsito que transforme 

em sentido único a Rua Francisco Pereira de Camargo.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS3. Indicação nº 270/2017, solicita 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, para que tome as providências necessárias para passar a máquina 

motoniveladora e cascalhar toda a extensão da Rua Martins Pena, Cruz das Almas.4. 
Indicação nº 271/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao Setor Competente, solicitando providências cabíveis para 

que seja efetuado os reparos das caixas de inspeção pluvial na Estrada Velha de Biritiba 

Mirim, Alvorada A, próximo ao n.º 167.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS5. Indicação nº 272/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Órgão responsável 

EDP Bandeirante, para providenciar a troca de lâmpadas das Ruas das Acácias e das 

Margaridas, em frente aresidência n.º 40 e n.º 25, Bairro Pomar do Carmo, Cinturão 

Verde.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA6. Indicação nº 273/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 



Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a manutenção e expansão da 

iluminação pública na Rua Antônio Etelvino de Andrade, Centro, em toda a sua 

extensão.7. Indicação nº 274/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a manutenção e expansão da 

iluminação pública em toda a extensão do Bairro Vila Márcia, Centro, nesta cidade. 8. 

Indicação nº 275/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

determine à Secretaria competente, a manutenção e expansão da iluminação pública em 

toda a extensão do Bairro Jardim Pereira, Centro, nesta cidade.9. Indicação nº 276/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 

competente, providenciar e implantar redutor de velocidade tipo lombada na Rua 

Claudino Nunes de Siqueira, na altura do número 120, próximo ao Mamute Lanches, 

nesta cidade.10. Indicação nº 277/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a manutenção e expansão da 

iluminação pública na Rua ShigueroTakebe, Centro, em toda a sua extensão, nesta 

cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO11. 

Indicação nº 278/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar instalação e reparos na iluminação pública da Avenida Heitor da 

Cunha Braga, e das Ruas Eça de Queirós, Manoel da Nóbrega e Carlos Gomes, situadas 

no Parque Marciano, em toda a sua extensão. 12. Indicação nº 279/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, solicitando providências cabíveis para efetuar instalação e reparos na 

iluminação pública das ruas Coelho Neto; José de Alencar; Augusto dos Anjos; 

Gonçalves Dias; Machado de Assis; Castro Alves; Guilherme de Almeida; Olavo Bilac; 

Gonçalves Ledo; Vicente de Carvalho; Fagundes Varela; Joaquim Nabuco; Érico 

Veríssimo; Euclides da Cunha, e Casimiro de Abreu, situadas no Jardim Jungers.13. 

Indicação nº 280/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar instalação e reparos na iluminação pública das Ruas Luís Vaz de 

Camões, Júlio Verne, Almeida Garrett, Guerra Junqueira, Antero de Quental, Martins 

Fontes, Anita Garibaldi, situadas no Jardim Rosicler.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS14. Indicação nº 281/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para a realização de serviços de pintura nas 02 (duas) lombadas existentes 

na Estrada Nossa Senhora Aparecida, próximo ao n.º 530, Casqueiro. 15. Indicação nº 

282/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para a realização de 

serviços de roçada em toda a extensão da Rua Joaquim Maia da Silva, Pomar do Carmo. 

Não havendo mais Indicações, passa-se aosPROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO01) – Projeto de Lei Nº 018/2017 – Altera o artigo 9º da Lei n.º 1.590 de 27 

de dezembro de 2010, que dispõe sobre a poluição sonora, e dá outras 

providências.DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO02) – Projeto 

de Lei Nº 019/2017 – Dispõe sobre a alteração da Lei n.º 005/ de 05 de julho de 1965, e 

dá outras providências. DELIBERADO. 03) – Projeto de Lei Nº 020/2017 – Institui o 

Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Município de Biritiba Mirim, conforme 



especifica.DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE 

ALMEIDA SILVA04) – Projeto de Lei Nº 021/2017 – Institui o Programa Pé na 

Faixa no Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. DELIBERADO.Não 

havendo mais Projetos a serem deliberadospassa-se a ORDEM DO DIA: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 1.– Em única 

discussão e votaçãoo Requerimento nº 128/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras, vise 

à construção de três redutores de velocidade do tipo “lombada” na Avenida Joaquim 

Maia, Bairro Pomar do Carmo. Sendo que as construções dessas lombadas sejam nos 

respectivos locais:1 – Em frente à residência do senhor Costela; 2 – Em frente à 

Chácara Nossa Senhora Aparecida, n.º 80; 3 – Próximo à residência da família Maia. 

APROVADO.2.– Em única discussão e votaçãoo Requerimento nº 129/2017, requer 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao 

Departamento de Obras, para que providencie a complementação de asfalto na Estrada 

Joaquim Maia, com a demarcação de início com referência a propriedade do senhor 

João Torre, até o encontro com a Avenida dos Casqueiros.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA3.– Em única discussão e votaçãoo 

Requerimento nº 130/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, para que seja instalado um 

ponto de energia elétrica no ponto de táxi localizado na Rua GildoSevalli. 4.– Em única 

discussão e votaçãoo Requerimento nº 131/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, 

para que seja realizada a troca de uma lâmpada na Rua GildoSevalli. 5.– Em única 

discussão e votaçãoo Requerimento nº 132/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, 

para que seja realizada a troca de uma lâmpada na Rua Rio Paraíba, Bairro Vertentes. 

6.– Em única discussão e votação Requerimento nº 133/2017, requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento 

competente, para que sejam tomadas as devidas providências quanto a reforma do ponto 

de ônibus localizada na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo a base da 

Polícia Militar e a limpeza do local.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS 

CARLOS DOS PASSOS7.– Em única discussão e votaçãoo Requerimento nº 

134/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para promover a limpeza 

do córrego existente à margem da Rua Jose Monteiro Filho, Bairro Chácara Santa 

Barbara. 8.– Em única discussão e votaçãoo Requerimento nº 135/2017, requer ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que o mesmo veja a possibilidade de promover a instalação de Placas 

de Identificação nas três lombadas existentes na Estrada Nossa Senhora Aparecida, na 

altura do n.º 530. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA9.– Em única discussão e votaçãoo Requerimento nº 136/2017, requer ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que possa ser feito com urgência um 

trabalho de tapa buracos na Estrada Doutor Arthur Alberto Nardy, bairro Sogo, próximo 

à fábrica de blocos n.º17.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO10.– Em única discussão e votação Requerimento 

nº 137/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 



interceda junto ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a 

atualização no censo em nosso Município.11.– Em única discussão e votaçãoo 

Requerimento nº 138/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, cópia 

do Processo da Licitação da contratação da empresa BENSTAR EIRELI-ME.Não 

havendo mais material para a Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário que faça chamada dos senhores vereadores para o uso da Tribuna. 

1.VEREADOR JORGE MISHIMA: solicita ao senhor Presidente permissão para 

falar do assento.Concedido. “Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa, Primeiro 

Secretário Robério, todos os senhores Vereadores e a todos senhoras e senhores que 

estão prestigiando a nossa sessão ordinária. Quero agradecer a presença do ex-vereador 

Reinaldo, pai do nosso querido amigo e vereador também Reinaldo, obrigado pela 

presença. Agradecer ainda senhor presidente a todos que compareceram na nossa festa 

do sukiyakirealizado no dia vinte e nove último, realmente foi um sucesso. Não que eu 

seja o Presidente da ACDBM, mas com a colaboração de todos vocês foi realmente um 

sucessojamais visto na nossa Associação. Muito obrigado senhor Presidente. Quero 

também dizer a todos vocês que as minhas contas de dois mil e quinzeforam aprovadas, 

graças a Deus. Eu não posso também deixar aqui de agradecer àqueles que fizeram parte 

daquela oportunidade que foi nosso querido amigo diretor geral André do Prado que 

hoje está na Disney, morando em Orlando. Agradecer ao nosso contador Lineu que eu 

tenho respeito muito grande por ele, uma pessoa extremamente competente e honesto 

acima de tudo. A nossa diretora de Secretaria Vanderli, uma pessoaextremamente 

competente, que correu muito. Eu sou uma pessoa muito agitada, me cobro muito e ela 

realmente sempre atenta sempre com sua competência atendendo não só a presidência 

mais a todos os vereadores. Agradecer a doutora Marina que trabalhou afincamente 

neste sentido, foi várias vezes a São José levar os processos, então muito obrigado. 

Porque na verdadeas contas antigamente eram aprovados pelos próprios vereadores, 

então ficava fácil, mas agora quem julga as nossas contas é em São José que é a Sede do 

Tribunal de Contas. Eu fico realmente agradecido a todos vocês, havia uma 

preocupação  muito grande porque hoje graças a Deus tem a transparência né vereador 

Sergio, então temos que andar conforme determina a lei. Muito obrigado a todos.” 2. 

VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO: “Senhor Presidente agradeço e dispenso o 

uso da palavra.”3. VEREADOR LEONARDO VENANCIO MOLINA: “Senhor 

Presidente boa tarde. Vereador Robério muita boa tarde, senhor Jorge Mishima boa 

tarde. Boa tarde a todos os senhores vereadores. Boa tarde também aos senhores da 

imprensa, a todos os nossos munícipes e boa tarde a todos os funcionários desta Casa de 

Leis. Senhor Presidente queria parabenizar o professor Ednelson, conhecido como 

Misso, pelo projeto social que ele vem realizando “Brincando no Bairro” e parabenizar 

também a todos que compõe este projeto. Gostaria também de agradecer a todos que 

colaboraram com o trabalho do excelentíssimo senhor vereador Jorge Mishima 

enquanto ele foi presidente na Casa em dois mil e quinze,que a gente não estava aqui, 

fico muito contente por isso nobre vereador. Gostaria de dizer também o Nobre 

presidente que estou muito satisfeito de estar neste grupo, estou também chateado que o 

senhor prefeito anda falando em alguns lugares do município que tem contratado 

jornalista para fazer a ponte  do nosso grupo, eu acho isso uma falta de respeito. 

Gostaria também de reclamar sobre as estradas que ele não conseguiu sequer terminar 

um bairro, porque como ele diz e alguns vereadores também disse, da base dele, que 



quando eles pegaram esta gestão que as máquinas e todos os equipamentos estavam 

sucateados. Isso é mentira.Porque eu trabalhei na gestão passada também e a gente 

deixamos até dia trinta de dezembro, a gestão passada deixou uma máquina 

motoniveladora,uns caminhão e uma máquina retroescavadeira que foi cedido pelo PAC 

2. E ele não tem um cronograma de chegar num bairro e determinar os serviços cem por 

cento. Hoje ele se encontra na estrada servidão e também na estrada do Sargento, mas 

não conseguiu sequer terminar o bairro completo fazendo cem por cento. Não chegou 

até o bairro Castellano. Gostaria tambémde estar passando as informações para o líder 

do governo dele que tudo que ele faz ele sempre critica a gestão passada, então Nobre 

vereador Luís Passos gostaria que ele tivesse mais pessoas competentes para trabalhar 

na parte de chefia do setor de obras. Agradeço a oportunidade, muito obrigado senhor 

presidente.”O Nobre vereador Jorge Mishima solicita a ordem ao senhor 

presidente, que o concede e diz: “Só reiterando, como disse, a nossa secretaria está 

prestando muita atenção, não fiz por acaso é o lapso da idade que faz esquecer, não foi 

em dois mil e quinze, foi em dois mil e catorze. Muito obrigado.” 4. VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da 

palavra.” 5. VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS: “Senhor Presidente 

agradeço e dispenso o uso da palavra.6. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”7. VEREADOR 

PAULO ROGERIO DOS SANTOS: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 8. 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDASILVA: “Senhor Presidente agradeço e 

dispenso o uso da palavra. 9. VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO: “Senhor 

Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra. 10. VEREADOR WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA:“Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da 

palavra.” Não havendo mais oradores inscritos o Presidente diz: Gostaria de fazer 

alguns comentários administrativos. Primeiro parabenizar ao vereadorSergio pela 

elaboração do projeto que vossa senhoria colocou, bem como o Robério também, dois 

projetos de extrema importância, a gente vê a preocupaçãocom a mobilidade,com a 

segurança e com a inserção, então parabéns vereadores , é isso que a gente precisa. O 

Executivo também pelo projeto do idoso, os projetos deliberados. Parabenizar o nobre 

vereador Leonardo pelas palavras. Gostaria de parabenizar aqui e deixar de maneirabem 

assim feliz,eu sou fã dos nossos amigos que são da colônia, pessoal nipônica, de todas 

as colônias em especial a associaçãoque é presidida pelo vereador Jorge Mishima, do 

qual queroparabenizar e mostrar a forma efetiva que eles se organizam, que eles se 

juntam e que eles promovem o evento,de maneira assim invejada pra gente como gestor 

público. Eles saem da zona de conforto, saem das casinhas deles, se dedicam e mostram 

o que é, é claro que através da experiência e força administrativa do nosso presidente da 

ACDBM, local que já virou tradição, não só de maneira gastronômica, que o sukiyaki lá 

é famoso, haja vistaa quantidade de amigos de outras cidades que a gente encontra e que 

neste sábado último culminou com a permanência da gente lá por três horas,uma 

recepção extraordinária, onde a gente pode lá além de apreciar a gastronomia nipônica, 

também estar revendo amigos e encontrando o pessoal da colônia e outros agricultores 

que trabalham. Eles não saem muito das casas,mas uma festividade dessaem que a 

associação recomenda e chama né Jorge, a gente consegue lá encontrar e conversar com 

este pessoal até para a gente saber como estão as coisas e opiniões, e eles também é um 

canal que a gente de coração  parabenizo ao Jorge Mishima que está à frente e fez com 



muita dedicação e a todos que lá pude encontrar e me divertir. A presença do Deputado 

André do Prado e teve outros deputados também, o Gondim esteve lá também, foi uma 

festa muito aplausível. Gostaria de deixar aqui de coração a parabenização da aprovação 

das contas do Jorge Mishima como Presidente, eu tive a oportunidade de ser vereador 

na gestão dele, ele foi um presidente bacana, eficaz, um cara sensato, passou por 

dificuldades que a gente teve incêndio aqui, né Jorge, terrível, eele teve que gastar o que 

podia e o que não podia, onde até ficou temerária e ele com zelo pelo honorário 

públicoconseguiu fazer, haja vista a aprovação de suas contas. Falar que foi um prazer e 

uma honra de ter sido vereador nesta gestão Jorge.”O Nobre Vereador Lourival Bispo 

de Matos solicita a aparte, o que foi concedido e diz: “A gente fica muito feliz com 

os elogios do vereador Jorge Mishima por duas coisas, no trabalho honesto que ele faz a 

gente tem que realmente valorizar até porque nós políticos vivemos nesta Casa com 

muita preocupação com a presidência assume e passa seu cargo para outro presidente e 

ai ficamos preocupados com a prestação de contas que não é fácil, sentimos aqui com a 

vereadora Adriana com problemas sério, estávamos preocupamos também com o 

vereador Jorge Mishima, mas graças a Deus ontem soubemos que as contas dele foram 

aprovadas, então este vereador fica muito feliz porque é meu parceiro,somos irmão, 

então fico muito feliz vereador de saber que suas contas foram aprovadas e sabemos que 

não somos mais candidatos a vereador nesta cidade, muito obrigado.” Retornando a 

palavra ao senhor Presidente ele diz:“Dando parabéns a todo corpo técnico núcleo 

administrativo da Câmara, a gente sabe que a gente está aqui assinando cheque junto 

com o primeiro secretário mas que tem muita gente atrás na coxia fazendo acontecer, a 

diretora de secretaria, a diretora geral, o contador, então agradeço pela gestão do Jorge e 

também ao departamento jurídico, aos assessores e agradeço por mim também o 

trabalho que estamos desenvolvendo, a gente tenta fazer com a maior transparência 

possível. Gostaria de reforçar o convite, primeiro à Comissão para análise desses 

projetos que entraram em deliberação, marcar a reunião para o dia onze do cinco de dois 

mil e dezessete às catorze horas, então a todos os presentes que fazem parte das 

comissões aqui para discutir esses projetos que foram deliberados hoje,a gente gostaria 

também de reforçar o convite a todos que estão aqui.Agradecer a imprensa em 

geral.Fazer também o convite por que amanhã tem aqui às dez horas a presença dos 

alunos da APAE. A gente tem aqui a associação de pais e mestres e amigos 

excepcionais, “Projeto Conhecendo a Cidade”, que vem sendoelaborado pela APAE 

com o apoio do vereador Eduardo Melo, e a visita agendada para o dia três do cinco, 

amanhã, às dez horas. Convidar a todos os vereadores que possam estar aqui, se 

possível receber os alunos da APAE para que eles possam conhecer os novos gestores 

públicos da cidade de Biritiba Mirim, visitando os órgãos públicos, gabinetes e seus 

gestores. Integração da sociedade com os alunos da APAE.Uma aluna já está autorizada 

a fazer entrevista sobre a atual gestão e seus desafios,comigo, se acaso não, com o vice 

ou qualquer um de vocês que estejam aqui. Gostaria de agradecer aos órgãos da 

imprensa. Gostaria de reforçar o convite da sessão solene, dos homenageados que dia 

dezenove as dezenove horas lá no espaço ao lado da antiga prefeitura, no centro de 

convenções municipais na RuaGildoSevali, então às dezenove horas a gente vai estar lá 

celebrando a sessão solene. Eu queria aqui deixar rapidamente que esta semana Biritiba 

completa cinquenta e três anos de emancipação política administrativa e cento e 

quarenta e quatro de aniversário. Fazer uma rápida leitura desde a primeira legislatura 



1965 a 1968 em que tivemos como Prefeito José Oliva Melo Filho, o Zezé, Vice-

prefeito Joaquim Ribeiro Coelho, Primeiro Presidente João José de Siqueira; Segunda 

Legislatura 1969 a 1972 - Prefeito Joaquim Ribeiro Coelho, Vice-AntenorLugubone, 

Presidente Elias Tomé da Silva Pires; Terceira Legislatura 1973 a 1976 - Prefeito 

Lucidio Leme da Cunha , Vice Elias Tomé da Silva Pires, Presidente José Milton da 

Cunha;Quarta Legislatura 1977 a 1982 - Prefeito José Maria de Siqueira, Vice Antenor 

Lugubone, Presidente Elias Tomé da Silva Pires; Quinta Legislatura 1983 a 1988 - 

Prefeito Benedito Freitas, Vice ToshioGungi, Presidente Jorge Mishima; Sexta 

Legislatura 1989 a 1992 - Prefeito Jairo Gonçalves Molina , Vice Carlos Alberto Taino, 

Presidente José Cury Andere Filho;  Sétima Legislatura 1993 a 1996 - Prefeito Miguel 

Bolanho, Vice Moacir do Prado, Presidente Jorge Mishima; Oitava Legislatura 1997 a 

2000 - Prefeito Benedito Freitas, Vice João do Prado, Presidente Donizeti Assis de 

Siqueira; Nona Legislatura 2001 a 2004 - Prefeito Roberto Pereira da Silva, Vice 

Joaquim Rodrigues Gomes, Presidente José Maria de Siqueira Junior; Décima 

Legislatura 2005 a 2008 - Prefeito Roberto Pereira da Silva, Vice Joaquim Rodrigues 

Gomes, Presidente Marcio Aparecido Cardoso; Décima Primeira Legislatura 2009 a 

2012 - Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, Vice José Cury Andere Filho, Presidente 

Valdivino Ferreira dos Santos; Décima Segunda Legislatura 2013 a 2016 - Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, Vice José Cury Andere Filho, Presidente Adriana Rufo de 

Freitas; Décima Terceira Legislatura 2017 a 2020, por ora, Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, Vice Walter Tagiri, Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo; lembrando 

que os presidentes aqui citados foram por um ou no máximo por dois anos no inicio de 

cada legislatura, então gostaria de parabenizar aos munícipes que dia cinco é o 

aniversario de nossa cidade e pedir aqueles que possam ter a colaboração e a paciência 

para conosco que somos políticos e estamos fazendo o trabalho para que eles que nos 

elegeram possam se sentir representados. Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente 

declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata 

pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai 

devidamenteassinada. Biritiba Mirim, 02 de maio de 2017. 
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