
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 29DEMAIO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diavinte e nove 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 FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVESe 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.09, do Livro nº. 14 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara.Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a 

proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos.1. Leitura do 

ofício referente ao retorno do senhor José Rodrigues Lares para ocupar o cargo de 

vereador. 2.Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 22 de 

maiode 2017. 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. 

APROVADOO REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR E DISPENSADA À 

LEITURA DA ATA.3.Leitura do ofício Nº 90/2017 - SMF – solicita autorização para 

utilização do Auditório do Plenário desta Casa de Leis para a Audiência Pública. 4. 

Leitura do ofício Nº 031/2017 – Biritiba Prev – Encaminha o balancete Financeiro da 

Receita e Despesas referente ao mês de abril.Terminado o Expediente passa-se 

asINDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS01. Indicação nº 330/2017, reiterando a Indicação N.º 258/2017, solicita ao 

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

competente, para que seja efetuada a limpeza do córrego, manutenção das luminárias 

públicas, e estudos para a implantação de um redutor de velocidade do tipo lombada na 

Estrada Velha de Biritiba Mirim, Alvorada A. 02. Indicação nº 331/2017, solicita ao 
Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que tome providências necessárias para passar a máquina 

motoniveladora e cascalhar toda a extensão da Rua José Gomes Maciel, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos, com urgência.03. Indicação nº 332/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente e 

com a empresa EDP Bandeirante, solicitando estudos necessários para efetuar instalação 

de postes, fiação e braços com iluminação pública, em toda extensão, na Estrada dos 

Barbosas, Bairro Cruz das Almas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO 

DE PAULA FRANCO04. Indicação nº 333/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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



providências cabíveis no sentido de efetuar manutenção e reparos na cozinha e refeitório 

da EMEI Maria José de Morais Leite, situada no Bairro Jardim Yoneda.05. Indicação nº 

334/2017, 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 de internet na EMEF Nelson de Oliveira Camargo, situada no Bairro 

Jardim Yoneda. 06. Indicação nº 335/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar a transferência do Parque Infantil da EMEI 

Maria José de Morais Leite, situada no Bairro Jardim Yoneda, para o espaço ao lado da 

escola, na parcela do terreno existente entre a mesma EMEI e a EMEF Prof.ª Regina 

Célia Freire de Almeida e Mello, conforme solicitado no Ofício N.º 008/2017, enviado 

pela Unidade Escolar à Secretaria Municipal da Educação. 07. Indicação nº 336/2017, 

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

ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar reforma na 

sala do almoxarifado de produtos de limpeza da EMEI Maria José de Morais Leite, 

situada no Bairro Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA08. Indicação nº 337/2017, reiterando as 

Indicações N.º 088 e 184/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que determine à Secretaria competente, a construção de ponto de ônibus na Estrada 

Nossa Senhora Aparecida, Bairro Casqueiro, próximo à escola desativada.09. Indicação 

nº 338/2017, reiterando a Indicação N.º 248/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a realização de 

serviços de roçada e limpeza na Rua Vicente Castellano, no trecho da escola desativada 

até a ESF do Castellano, Bairro Castellano, nesta cidade. 10. Indicação nº 339/2017, 

reiterando as Indicações N.º 151 e 249/2017, 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 Real e Cruz do Alto, nesta 

cidade. 11. Indicação nº 340/2017, reiterando as Indicações N.º 076 e 183/2017, solicita 

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

competente, a construção de ponto de ônibus na Estrada Municipal do Castellano, no 

cruzamento das Ruas São Francisco e Rua da Paz. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES12. Indicação nº 341/2017, solicita 

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

competente da Municipalidade tome as providências que se fizerem necessárias para 

que seja realizada a manutenção da iluminação pública no Bairro Vila Operária, em toda 

a sua extensão. 13. Indicação nº 342/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que o mesmo junto ao departamento competente da Municipalidade 

tome as providências que se fizerem necessárias para que seja realizada a limpeza dos 

bueiros e manutenção da iluminação pública da Rua Juscelino Kubitschek em toda sua 

extensão. Não havendo mais Indicaçõese nem Projetos a ser deliberadopassa-se a 

Ordem do Dia.O Vereador Reinaldo Pereira Junior solicita a ordem e requer a 

inclusão do Requerimento nº 188/2017 na pauta. O senhor Presidente acatando o 

requerimento do nobre vereador coloca-o na pauta. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRAJUNIOR1. – Em única discussão e votação 

Requerimento nº 188/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo AGENDE uma reunião em caráter de emergência para tratar sobre a 



demora da entrega da construção da Creche Municipal que fica ao lado da EMEF 

Waldemar Costa Filho, bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE 

ALMEIDA SILVA2.– Em única discussão e votação Requerimento nº 179/2017, 

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

ao departamento competente, para que sejam tomadas as devidas providências em toda 

extensão da Rua GildoSevalli, com a limpeza das calçadas, retirada de mato, entulhos e 

manutenção.APROVADO POR UNANIMIDADE. 3.– Em única discussão e 

votação Requerimento nº 180/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que todos 

os veículos automotores oficiais, locados e cedidos no município de Biritiba Mirim, 

destinados à prestação dos serviços públicos dos órgãos da administração municipal, 

sejam identificados com a fixação de adesivos contendo a logomarca oficial do 

município. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Esse requerimento já tinha sido objeto de discussão nesta Casa e como 

sugestãona ideia na época era transformar isso em Projeto de Lei, para que o Executivo 

conseguisse identificar através da logomarca da Prefeitura, logotipo da Prefeitura e 

também colocando os carros adesivados uso exclusivo da Prefeitura Municipal. Então 

gostaria de parabenizar o vereador Robério, apesar de não ser em forma de Projeto de 

Lei, ser em forma de requerimento deu entrada nesse trabalho. O vereador Robério 

agradece. APROVADO POR UNANIMIDADE.4.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 181/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja dado o devido 

apoio para o evento “Semana do Hip Hop”.APROVADO POR UNANIMIDADE. 5.– 

Em única discussão e votação Requerimento nº 182/2017, requer ao Senhor Prefeito 

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

competente, para que seja colocado alambrado no campo de futebol do km 

18.APROVADO POR UNANIMIDADE. 6.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 183/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que seja colocada 

iluminação no campo de futebol do bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS7.– Em única discussão e votação Requerimento nº 184/2017, requer ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que seja efetuada a fiscalização dos 

terrenos e verificar se estão limpos conforme a Lei N. 1.008, de 25 de abril de 2001, 

Artigo 2º. O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e diz: 

“Gostaria de parabenizar o vereador Paulo Rogério dos Santos pelo requerimento 184, 

realmente precisava dessa, o pessoal adquire os seus terrenos e largam lá para valorizar 

e deixa a vizinhança toda preocupadacom a situação. Parabéns nobre vereador pelo 

requerimento 184.”O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que 

fora concedido e diz: “Eu também faço das palavras do vereador Jorge Mishima as 

minhas, só acrescentando nas palavras dele, realmente existe a importância das limpezas 

dos terrenos por parte dos proprietários não podendo esquecer que a prefeitura tem 

diversas áreas públicas onde ela deva fazer também sua manutenção. Às vezes você 

cobra o proprietário e se esquece de arrumar sua própria casa, então gostaria de 

parabenizar o vereador Paulinho sobre o requerimento feito, porém acho que seria de 



grande valia que a prefeitura ao executar a fiscalização como visa a Lei citada por 

Vossa Excelência que também ela fizesse a parte dela, fizesse a manutenção e a limpeza 

dos próprios municipais.”O nobre vereador (inaudível).O senhor presidente diz: “Para 

fazer um adendo também, gostaria também como outros pares parabenizar Vossa 

Excelência e tambémfazer jus as palavras, inclusivea gente elaborou e fez o projeto de 

Lei de concessão de uso dos direitos dos terrenos públicos, justamente por isso.Eu até 

acredito, não sei se há a possibilidade de Vossa Excelência perguntar ao Executivo, 

sendo da base dele,se pode fazer umaLei que cobre do impostoda pessoa ou até da 

própria, mas antes de cobrar também fazer a limpeza dos terrenos da propriedade 

damunicipalidade, então gostaria de parabenizar Vossa Excelência.”O Vereador Jorge 

Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Se o nobre vereador 

permitisse eu gostaria de assinar junto com Vossa Excelência esse requerimento.” O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedidoe diz: 
“Que nem Vossa Excelência falou a respeito das calçadas, a beirada, tem muitas casas 

que não tem calçada, mas existe realmente o espaço para ser feito a calçada, apenas não 

fizeram, então a população em termos de seu proprietário deveria colaborar também em 

frente da sua casa. Eu penso assim, se você não cuidar da frente de suas casas e só 

esperar do Poder Público, a gente sabe que é difícil sair de rua em rua limpando as 

calçadas das pessoas, então cada proprietário te que ter a consciência que tem que fazer 

a sua parte, que é fazer a manutenção em frente as suas casas. Muito obrigado.”  O 

senhor presidente diz. “As vezes tem pessoas que tem quatro, cinco terrenos para 

exploração fundiário, mas ela não cuida como deveria, então acredito que se houvesse 

um maquinismo de a própria prefeitura efetuar a fiscalização e fazer essa limpeza e 

depois cobrar essa limpeza, porque tem proprietário que não aparece nem para pagar o 

imposto”. O vereador Lourival solicita assinar junto o requerimento. O senhor 

presidente informa que o vereador solicitou a todos os vereadores para assinar junto. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 8.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 185/2017, reiterando a Indicação N. 214/2017, requer ao Senhor 

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

competente, para que seja efetuada a limpeza do Córrego Marginal Itaim, no bairro Vila 

Santo Antônio, na altura do número 300 até o final do córrego. O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Senhor presidente, 

esse trabalho, esse requerimento que o vereador Paulo Rogério está apresentando, no 

inicio da nossa legislatura nós também apresentamos um requerimento nesse sentido da 

limpeza do córrego Itaim, mas o que se percebe, principalmente na região, na altura do 

nº 300 é que já existe uma previsão para pavimentação daquela via. Eu não sei se a 

prefeitura está esperando fazer o processo licitatório para pavimentar e depois fazer a 

limpeza já de um modo geral ou o que está ocorrendo. Eu apresentei este trabalho, o 

vereador Paulo Rogério já apresentou e se eu não me engano teve mais um vereador, o 

nobre vereador Marcelo ou nobre vereador Robériotambém apresentaram, isso está 

sendo uma constância aqui, só não apresentamos toda semana porque damos o rito que é 

de trinta dias no sentido de não apresentar um trabalho para não ser conflitante com o 

trabalho de outros vereadores. Eu não entendi ainda porque a prefeitura não tomou 

providências no sentido de roçada e limpeza do Córrego Itaim sendo ali a situação 

critica que se encontra, inclusive com fotos, anexo, como o vereador Paulo Rogério 

complementou o requerimento. Parabéns nobre vereador”.APROVADO POR 



UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA9.– 

Em única discussão e votação Requerimento nº 186/2017, requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que providencie junto ao departamento competente do 

Município, visando a troca das lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua Ayrton 

Senna da Silva, bairro Alvorada A. APROVADO POR UNANIMIDADE.10.– Em 

única discussão e votação Requerimento nº 187/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que providencie junto ao departamento competente do 

Município, visando colocar alambrado em torno da quadra da escola EMEF Maria 

Teresa de Melo. APROVADO POR UNANIMIDADE.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, antes porém concede a palavra 

ao vereador José Rodrigues Lares. 1. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES:“Boa tarde a todos, senhor Presidente, Primeiro Secretário e Segundo 

Secretário. Estou retornando a esta Casa, tive um problema com a minha empresa, não 

tem nada haver com a administração que ocorreu agora, não tem nada haver com o 

Juniel, o Juka. O Juka foi uma pessoa, que a gente antes de eu sair daqui da Câmara, a 

gente sentou junto com o prefeito, a gente discutiu, a mesma coisa que a gente fez para 

ele entrar, a gente fez para oJuka, para eleestar indo para uma secretaria, viu Juka, você 

ia falar, mas deixa eu falar porque as pessoas estão pensando. O Juka está saindo daqui 

não por não ter competência naquilo que está fazendo, o Juka está saindo por mim, fui 

eu que tive um problema com a minha empresa, não tem nada a ver com a prefeitura, 

nada a ver com a secretaria, por isso quero deixar bem claro, viuJuka, vocêé umapessoa 

que aprendi a respeitar é um menino trabalhador, uma pessoa muito honesta, sempre 

está com a gente lá na secretaria, sempre ajudando, sempre dando ideia boa. Por isso 

(Prefeito) Presidente, eu digo, que o Juka não caiu, o Juka subiu e o Zé do Brejo desceu 

e vamos trabalhar junto, se Deus quiser, e, o Jukatenho certeza na secretaria aonde vai 

assumir vai dar conta do recadoe vai ajudar nós também. Obrigado a todos.” O senhor 

Presidente concede a palavra ao senhor Juniel da Costa Camilo. 2. JUNIEL DA 

COSTA CAMILO: “Boa tarde a todos, senhor Presidente, Primeiro Secretário e 

Segundo Secretário, aos nobres Pares, a todos aqui presentes e a toda imprensa. Senhor 

José Rodrigues Lares, hoje é um dia muito importante pra mim também, assim como no 

dia dezenove de janeiro assumi esta Casa de Leis pude contribuir com o povo. Gostaria 

de agradecer primeiramente a Deus por ter concedido esta oportunidade pra mim. 

Senhor José Rodrigues Lares também tenho carinho enorme pela sua pessoa, onde te 

admiro muito, meus parabéns, eu sei que você vai continuar um belíssimo trabalho. 

Gostaria de agradecer a todos os funcionários aqui da Casa que me receberam e 

acolheram como sempre com muito respeito. E estou saindo hoje para assumir uma 

secretaria, onde tenho certeza que vou desempenhar um bom trabalho para Biritiba, 

onde vou me especializar, onde vou estar estudando e vou estar fazendo a diferença. 

Biritiba é minha casa, Biritiba é onde eu amo, Biritiba é onde sempre honrei morar aqui 

em Biritiba e vou trabalhar para desempenhar um bom trabalho. Prefeito Jarbas, gostaria 

de parabenizar o prefeito que vem trabalhando firme, duro para colocar a casa em 

ordem, assim como ele me convidou para esta Pasta, porque ele confia e sabe que irei 

fazer um bom trabalho. Que Deus possa derramar as bênçãos em cada um de vocês e ter 

certeza. Primeiramente quero agradecer a todos os meus eleitores que deram esse voto 

de confiança que foi vocês que me colocaram nesta Casa de Leis. Estou saindo para 



assumir a secretaria e vamos estar junto, sempre trabalharei por Biritiba e que possa 

abençoar a todos. Vou assumir a Secretaria de Turismo da cidade. Obrigado.”3. 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES: “Senhor Presidente, Segundo 

Secretário, nobres Pares, a imprensa,muita boa tarde. Gostaria de desejar boas vindas, 

um bom retorno, Zé, nesta Casa de Leis. Você que já vem do mandato anterior, a sua 

experiência contribui para engrandecer o trabalho desta Casa, então seja bem vindo e 

um bom retorno. Ao vereador Juniel muito obrigado pela sua contribuição,mesmo que 

passageira,nesta Casa, mas foi de grande valia.Que vossa senhoria tenha sucesso numa 

Pasta onde Biritiba Mirim carece e carece muito. Como Vossa Excelência colocou aqui 

estará assumindo a Secretaria de Turismo e o potencial para se trabalhar nesta área é 

enorme, então sucesso nesta jornada e colocamo-nos a disposição no que for 

possívelpara contribuir com seu trabalho. Gostaria de parabenizar a colônia em nome do 

nossopresidente Jorge Mishima, apesar de não poder estar presente ontem, mas realizou 

o “Undokai”, que é uma atividade esportivaque a colônia realiza. Meus parabéns Jorge, 

as pessoas estiveram lá, como sempre uma grande festa da colônia, então você enquanto 

presidente leve a diretoria da associação os nossos parabéns. Gostaria também de 

parabenizar os festeiros da Festa de Santa Cruz que é realizada lá na Estrada do Sogo, 

onde lá por diversos anos eu tenho participado, as pessoascontribui, o João Magrão, o 

Coré, enfim todas as famílias que fazem a tradicional Festa de Santa Cruz, os meus 

parabéns, ontem foi realizado esta festa e eu estive presente. Hoje vejo aqui nesta Casa 

algumas solicitações sobre a questão da iluminação pública que eu acho que é um dos 

pontos realmente onde a cidade está carecendo dessa benfeitoria. Não é só determinado 

bairro A, B ou C, hoje especificamente eu fiz para a Vila Operária, mas todos os 

vereadores já fizeram trabalho referente a todos osbairros da cidade solicitando as 

melhorias. Hoje a prefeitura tem um caminhão, que é aquele caminhão cesto para 

realizar a troca de luminárias, porém numa das conversas que tive com as pessoas que 

trabalham na área, infelizmente a prefeitura não está podendo realizar ainda, e,depois 

gostaria se os vereadores da base tiverem alguma informação mais precisa, pelo menos 

foi esta a informação que eu tive, que a prefeitura municipal não tem um técnico 

capacitado para trabalhar com a iluminação pública, não sei se isso se confere ou não e 

por isso a prefeitura não vem conseguindo fazer a manutenção e a substituição das 

lâmpadas na rede pública, que é de competência da prefeitura. A prefeitura alugou o 

caminhão, mas ela não tem o técnico, então acho que a prefeitura tem que buscar o 

quanto antes nem que seja terceirizado esse técnico para que comece a fazer esse 

serviço que é uma necessidade que a população clama, não só a este vereador, mas a 

todos os vereadores, inclusive ao próprio Executivo. Então quando fiquei sabendo da 

falta deste profissional tornou sem sentido alugar o caminhão, tudo bem, o caminhão, 

hoje, está fazendo ainda os próprios municipais com os próprios funcionários públicos 

está fazendo a manutenção no ginásio de esportes, está utilizando esse veículo que foi 

locado da melhor maneira dentro dos próprios municipais, só que a prioridade do qual 

foi locado, o sentido do qual foi locado é para manutenção da iluminação pública e 

infelizmente está faltando este profissional. Que o Executivo tentasse buscar da melhor 

forma possível a contratação do profissional qualificadocom certificado, que se não me 

engano, que é necessário para que comece a realizar a manutenção da iluminação 

pública. Gostaria de parabenizar o vereador Sergio, porque assim, hoje ele fez a 

indicação solicitando a rede de internet na EMEF Maria Tereza, é isso, me desculpe 



vereador, na Nelson de Oliveira Camargo, isso não é problema desta administração, isso 

já vem ao longo dos anos, mas é inadmissível que em pleno século vinte e um, em pleno 

ano dedois mil e dezessete que nós temos uma escola que não conta com a 

acessibilidade da internet, onde todos os dados de informação são alimentados via 

internet. É o cadastro do auno, é a frequência do aluno que é encaminhado para a 

secretaria é o transporte escolar do aluno que é encaminhado para o Estado e para a 

União, inclusive para efeito de repasse de recursos financeiros e hoje nos deparamos no 

ano de dois mil e dezessete em pleno século vinte e um, uma unidade escolar sem uma 

rede de internet. É lamentável, é a crítica construtiva seja dessa administração ou da 

passada, mas é lamentável se proceder até hoje uma unidade escolar está sem a 

comunicação que é a rede de internet. Quero agradecer a todos pelo espaço.4. 

VEREADOR JORGE MISHIMA: “Solicita falar do assento, o que fora concedido. 

“Vou ser breve. Só quero parabenizar o Nobre Vereador José Rodrigues Lares, mais 

conhecido como Zé do Brejo ao retorno desta Casa, Vossa Excelência realmente tem ao 

longo desses anos mostrado ser um Vereador de excelente qualidade, parabéns 

Vereador, e quem ganha com isso é a Câmara Municipal, é o povo. Eu desejo ao ex-

vereador, hoje Secretário Municipal sucesso na sua empreitada, se Vossa Excelência 

trilhar o mesmo caminho que fez como vereador tenho certeza que colhemos frutos 

valiosos. Parabéns. E por fim quero parabenizar aos vereadores Paulo, ao Professor 

Sergio e ao vereadorReinaldo pelo seu requerimento. O professor Sergio preocupado 

com as escolas como um educador deve fazer parabéns e ao nobre  vereador Paulo 

também. Com a permissão de Vossa Excelência gostaria de me retirar, porque tenho 

umexame médico marcado para logo mais, as dezesseis e trinta. Muito obrigado.” O 

senhor Presidente concede autorização ao Vereador Jorge para se retirar da sessão.5. 

VEREADORLEONARDO VENANCIO MOLINA:“Solicita falar do assento, o que 

fora concedido. Boa tarde senhor Presidente. Boa tarde Mesa Diretiva. Boa tarde a todos 

os vereadores desta Casa. Quero agradecer a presença da imprensa. Quero agradecer a 

presença de todos os munícipes aqui presente e em especial a um amigo, o qual eu tive a 

honra de trabalhar oito anos na Prefeitura e prestou serviço neste município há trinta e 

sete anos com quem tive a honra, apresentar a vocês que todos o conhecem o nome 

Benedito Rodrigues Filho, conhecido como Bene. Dizer que estou muito contente pela 

sua presença. Muito obrigado senhor Presidente.”. 6. VEREADORLOURIVAL 

BISPO DE MATOS: “Senhor Presidente, senhores Membros da Mesa, senhores Pares, 

senhores presentes na plateia, senhores jornalista. Esse momento jamais poderia deixar 

de usar esta tribuna para agradecer o retorno de umapessoa que a gente conviveu 

durante quatro anos, umapessoa que dentro desta Casa, falar a verdade,me deixou 

saudades, porque é um parceiro, amigo, eu considero que nem um irmão pelo respeito 

que sempre tivemos nas nossascaminhadas e jornadas, sempre junto comigo e o 

vereador Jorge Mishima, ele sempre foi uma pessoa quetevemaior respeito com a gente. 

Eu acredito que hoje, nesse momento ele retornando a esta Casa, eu só tinha a 

parabenizar. Zé do Brejo muito obrigado por tudo o que você já tem feito e desse 

retorno tenho certeza que você vai fazer muito mais, sendo sua experiência onde já 

esteve aqui e depois Vossa Excelência está retornando novamente. Tenho certeza que 

tudo o que fez por esta Casa e neste restante de mandato o senhor vai fazer muito mais. 

Você meu amigo Jukinha espero que, vou contar um caso aqui, respeito a todas as 

secretarias de turismo, isso te falo, desde quando estou aqui até no meu quarto mandato, 



todos os que passaram, vou dizer a verdade para ser sincero, nunca fizeram nada,então 

espero que Vossa Excelência que deixou o mandato hoje, nesse momento, mas que 

procure fazer.Sempre aprendi uma coisa, primeiramente, para se chegar na área do 

turismo o que precisa?É a localidade, é ter um transporte digno para chegar naquela 

localidade, e sempre aqui em Biritiba Mirim nós temos vários pontos de turismo, mas 

ninguém  tem condições de chegar. Por que? Acho queas pessoas pensam assim: o 

dinheiro vem,lota o ônibus aqui e leva para São Paulo, isso é bonito?O dinheiro vemde 

lá e você pega e devolve, lota o ônibus aqui de alunos e leva para São Paulo. Agora veja 

bem como se pode ter uma área de turismo, de que jeito. Primeiramente peço a você que 

tome essa atitude de dizer,vamos investir esse dinheiro aqui. Um dos Secretário da 

época falou assim:Temos que prestar conta, logicamente tem que prestar contas. Agora 

se você fizer um acesso, vamos dizer ao Pico do Garrafão, que hoje não temos um 

acesso digno de levar ônibus de alunos lá, mas se você gastar um dinheiro para fazer 

uma estrada digna para que possa chegar ai você pode prestar contas, agora se você não 

tomar essa determinação de levar até o ponto turístico que se possa chegar nunca vai se 

ter um turismo na vida. O dinheiro está se chegando aqui e se acabando aqui mesmo e 

retornando para São Paulo. Eu gostaria de amanhã, até o final do mandato de vereador 

ver, assumi a Secretaria com responsabilidade e estou fazendo aquilo que Vossa 

Excelência realmente disse, não é mandando ou pedindo, quem sou eu, mas apenas 

orientando e alertando o que já passaram, entendeu. Muito obrigado.Zé mais uma vez 

muito obrigado. 7. VEREADORLUÍS CARLOS DOS PASSOS: “Boa tarde a todos. 

Boa tarde senhor Presidente. Boa tarde a Mesa. Boa tarde nobres Pares. Boa tarde aos 

presentes e a imprensa. Primeiro Zé,parabenizar você pelo seu retorno a Casa, conheço 

você a muito tempo, não tive o prazer de trabalhar com você como parlamentar, mas 

acredito que vamos desenvolver um bom trabalho. Quanto a você Juka, não o conhecia, 

conheci aqui como parlamentar empossado na ausência do vereador Zé do Brejo para 

fazer uso da Pasta. Hoje vai você para a Pasta do Turismo, parabéns, com certeza você 

vai contar não com a minha pessoa, mas com a Casa. Acho que é de conhecimento já de 

alguns que no município está sendo elaborado o Plano Diretor do Turismo, assimcomo 

a gente cobra o Plano Diretor do Município, comentei esses dias com o Prefeito 

inclusive, que a gente está sendo cobrado pelo Presidente, pelo prazo que a gente tem e 

da necessidade do Plano Diretor do Município, o do Turismo vai ser de grande valia. O 

Lourival fez um comentário importante que precisa acontecer alguma coisa aqui com 

relação ao turismo. Salesópolisestá sendo bem desenhado, mas Biritiba aindanão 

colocou,estive também, parece que o Deputado André do Prado colocou na Assembleia. 

O Presidente vai fazer um comentário importanteJuka que vai te favorecerum norte 

maior ainda junto com o Prefeito. Zé parabenizar mesmo pelo retorno e vamos ai fazer 

uma corrida legalzinho que a Casa está precisando de mais uma energia ai, já que o Juka 

está indo. Obrigado a todos.”VereadorMarcelo Batista de Miranda Melo.O senhor 

presidente vereador Marcelo solicita ao vice-presidente que assuma a presidência para 

que ele possa fazer uso da tribuna. Assumindo a presidência o vereador Lourival Bispo 

de Matos pede ao primeiro secretário que faça a chamada do vereador Marcelo para uso 

da tribuna. 8. VEREADORMARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa 

tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso Presidente Lourival, Primeiro 

Secretário Fernando, Segundo Robério o qual já agradeço de novo pela continuidade do 

auxilio do trabalho na Mesa, enfim a todas as pessoas. Gostaria de cumprimentar em 



nome do nosso amigo aqui o Bene, a toda a imprensa presente, assessores, etc... 

Gostaria de comunicar que na segunda-feira passada enquanto a gente tinha sessão aqui, 

teve o falecimento da Dª. Ilda, esposa do Zé da Vó, uma pessoa de Biritiba, uma pessoa 

bacana, moradora aqui atrás da Câmara, mãe do Reginaldo, do Leo, viveu, teve uma 

vida digna, eu conheci ela desde infância, uma pessoa maravilhosa, do qual eu não pude 

participar do velório e nem do cortejo fúnebre, mas meu coração ficoucom a família, 

enfim coisas que às vezes a gente não conseguena hora em que a pessoa mais precisa da 

gente estar do lado para dar um abraço e um conforto. Bem como gostaria de 

parabenizar ao Jorge Mishima, que não está mais presente aqui, e ressaltar desta 

festividade que ele como presidente fez a frente do kaikan, ressaltando as palavras do 

Fernando. É uma festividade tradicional é um exemplo de organização de sociedade, 

pudesse as sociedades de bairro, as organizações de cultura agrícola também se 

organizar dessa maneira. Gostaria de parabenizar e cumprimentar meu irmão amigo de 

Assembleia Legislativa o Zé Lares, Zé do Brejo parceiro que está voltando ai,que a 

gente tem laços de amizade, dos quatros anos do passado, do qual foi uma pessoa de 

convivência muito respeitosa muitoproveitosa, gosto muito de você e de sua família, 

sejabem vindo Zé, a gente está junto para somar. Parabenizar também o Juniel da Costa 

Camilo, Juka, meu amigo, do qual conheço da vida privada, uma pessoa de muito ideal 

energia, não tenho dúvidas, Lourival, nobre Presidente que como o senhor mesmo disse 

a Pasta do Turismo foi uma Pasta esquecida. Biritiba Mirim é um diamante bruto a ser 

explorado, se a gentever hoje, por exemplo, não contando com o orçamento, como o 

Luís também falou aqui, Biritiba tem recursos naturais magníficos, a pedra do sapo, a 

pedra do garrafão, a área da sabesp, turismo rural e coisas nobre Presidente que nem 

precisa de muita estrutura. Tenho um filho que estuda em Mogi e um dia ele fez, vou 

contar rápida a história aqui, a professora pediu uma excursão para conhecer a nascente 

de Salesópolis, ele foi lá e pagou cento e vinte reais na época. Ele falou vou lá conhecer 

a nascente, foi lá viu a nascente, uma coisa bonita mais simples, nada muito sofisticado. 

A professora, os amiguinhos dele lá, passou no Lélis e almoçou lá, passaram na horta, 

deram uma passada na praça, na igreja, no coreto e passaram aqui no Tanaka, na volta, e 

deixaram mais doze reais, cada um pegou uns dois pé de verdura e foram pra casa a 

tarde, enfim é um turismo de custo zero para a cidade. Bastou fazer folder dos lugares, 

fazer este passeio, só que foi numa segunda-feira, onde oitenta e oito alunos pagaram 

cento e vinte reais. Oitenta e oito alunos foram na nascente e deixaram cinco reais para 

o guia turístico. Oitenta e oito alunos almoçaram no restaurante do Lélis e oitenta e oito 

alunos passaram no Tanaka e compraram verduras e deixaram mais doze reais, então 

seja para um dia de segunda-feira movimentou. Então a gente acredita que esse turismo 

Juniel da Costa Camilo, a gente gostaria que Biritiba, se você pudesse fazer um folder e 

elencar isso ai, Biritiba nossa fazer um passeio em Casa Grande com autorização, 

monitoramento de um guia e depois você escolhe uns restaurantes, eu tenho certeza que 

depois, porque, as crianças que foram e gostaram, os pais vieram no final de semana 

almoçar, conhecer a cidade, então a gente sabe que esse turismo de um dia não requer 

muita infraestrutura, ele requer um pouco de organização. O vereador Walter Machado 

de Almeida solicita a ordem, o que fora concedido. “Passo meu tempo de uso da palavra 

ao vereador Marcelo” O vereador Marcelo agradece ao vereador Walter. Vereador 

Marcelo. “Eu sou um incentivador, a gente é profissional liberal da área da imobiliária, 

assim como tem o Luís e mais pessoas que gostam, professores que gostam do 



turismo.Juka você é um caraque vou pedir a você o apoio e empenho e tenho certeza 

que nesta Pasta você vai fazer a diferença, com a sua energia você é um empreendedor 

também. O Fernando também, o Robério que é do esporte, então a gente tem o turismo 

ecológico, o turismo rural, tem várias formas de se fazer o turismo em Biritiba sim, 

turismo de um dia. Depois a gente vê a questão da hotelaria, a gente só precisa se 

organizar um pouco e poder na verdade ganhar dinheiro. Por que você sabe, toda vez 

que você vai visitar um lugar, o seu filho, você não quer deixar ir sem dinheiro, você vai 

lá dá um dinheiro pra ele e ele vai gastar, então é isso que a gente tem que capitar. Outra 

questão é uma boa notícia a você e trabalho já para você, que, tem o Deputado André do 

Prado como o Nobre vereador Luís falou, ele entrou com um projeto de autoria dele 

para criar Biritiba, a Lei de criação como Biritiba Município de AtraçãoTurística. O 

Projeto de Lei dele é de numero 1261/2015, e aqui já tem alguns tópicos que nós aqui 

através de requerimento eu vou fazer em nome dos vereadores que compõe aqui, mas 

vou pedir a todos os vereadores que possam estar assinando para fazer em conjunto. Já 

tem até o rol de trabalho que a gente precisa, que a Lei de criação do Conselho 

Municipal de Turismo, a cópia do Plano Diretor, que o Luís bem citou aqui, do 

Turismo, que é extremamente necessário das últimas reuniões do Conselho depois 

devidamente registrado em cartório, o inventário dos atrativos turísticos, subscrito pelo 

Prefeito Municipal de uso público em caráter permanente naturais, culturais e artificiais, 

bem como o inventário subscrito pelo Prefeito Municipal do turismo de aventura sol e 

praia, turismo de negócios e eventos, turismo rural, que é o caso nosso, pode ser 

também o turismo de saúde. O estudo da demanda turísticareferente ao ano de dois mil e 

dezesseis, que é através deste plano aqui que vamos poder buscar o subsídio do governo 

pra aportar os recursos necessários pela Pasta, isso eu considero de extrema 

importância, bem como a água que a gente tem, éeste turismo. O que hoje nos mata é ter 

esta abundância em água e pontos turísticos em mata verde é o que pode nos salvar 

também, eu acredito que a gente tem que saber explorar. Então a gente vai fazer esse 

requerimento e enviar ao nosso secretário e vamos estar despachando o mais breve 

possível para estar te ajudando. Você pode contar com essa Casa Secretário, foi um 

prazer estar trabalhando com você estes quatro meses praticamente, e dizer que 

estamosa disposição para fomentar o avanço da cidade. Gostaria de agradecer aos 

vereadores.”O vereador Lourival retorna a presidência ao vereador Marcelo. 9. 

VEREADORPAULO ROGÉRIO DOS SANTOS: Agradece e dispensa o uso da 

palavra. 10. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo 

senhor Presidente boa tarde. Primeiro Secretário Fernando, aos nobres vereadores boa 

tarde a todos. Boa tarde a plateia aqui, senhores e senhoras presentes, a imprensa e bem 

a todos os funcionários desta Casa de Leis boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de 

desejar um bom retorno ao nosso amigo José Rodrigues Lares, mais conhecido como Zé 

do Brejo, tenha um bom retorno, tenho certeza que já fez um bom trabalho e vai 

continuar fazendo um bom trabalho que some com as nossas ideias e tenho certeza que 

vamos nos dar muito bem, embora o pouco que, a gente se conhece a muito tempo, mas 

dentro do legislativo e no trabalho a gente tem pouca convivência. Tenho certeza que a 

gente vai  alavancar e ter boas ideias, estruturar melhor o nosso município e gostaria de 

contar muito com vossa experiência e que some junto com nós, a todos nós, somos treze 

vereadores trabalhando por um só objetivo. Ao meu amigo Juka, Juniel da Costa 

Camilo, parabéns pelo novo trabalho é uma secretaria muito importante como o 



Excelentíssimo Presidente falou, o nobre vereador Fernando José Gonçalves falou, 

realmente é uma secretaria que está precisando mesmo de uma alavancada que tem 

muito campo e tenho certeza com a sua dedicação, tenho certeza que o senhor é capaz 

de fazer um bom trabalho. Gostaria também de aproveitar a oportunidade 

Excelentíssimo Senhor Presidentee parabenizar o ofício 1261/2015 do Deputado André 

do Prado que tenho certeza que é uma alavancada bastante forte para com nosso 

município, então novo Secretário do Turismo não perca esta oportunidade não e tenho 

certeza que a porta estará sempre aberta para fazer um bom trabalho e conte comigo e 

com esta Casa para o que precisar. Quero aproveitar para estar parabenizando os seus 

trabalhos que você atuou desde janeiro até agora, sem problemas, sem confusão e agora 

lá vai fazer um bom trabalho. Aproveitar para agradecer a presença do nosso amigo 

Benedito, o Bene, pela presença nesta sessão. Queria agradecer a todos e que todos 

tenham uma boa tarde. Obrigado.”11. VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO:“Senhor Presidente, Mesa aqui composta, Caros Pares, Nobres Vereadores, 

plateia presente, Juniel, boa tarde a todos. Neste dia a gente gostaria de agradecer 

realmente a nossa amizade, esse tempo em que esteve junto trabalhando aqui, saiba que 

foi um prazer Jukaestar junto com você nas sessões, nas nossas reuniões, nos momentos 

em que passamos juntos sempre foi de grande proveito e aquilo que te disse a pouco, 

você é da família, você já é da Casa e se sinta a vontade para estar nesta Casa a todo o 

momento que você desejar e precisar e pode contar conosco sempre. José Rodrigues 

Lares nosso grande amigo parceiro de longa data, seja bem vindo Zé, essa Casa é sua, 

que você venha realmente dar continuidade ao seu trabalho que vinha sendo feito e a 

gente possa continuargrandes parceiros, grandes amigostrabalhando pelo bem de 

Biritiba, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Aproveitando até as palavras do nobre 

vereador Fernando também, do Jorge Mishima, realmente temos nos preocupado muito 

com a educação da nossa cidade, então nas visitas feitas nas creches, nas escolas, 

acompanhando de perto a mudança que graças a Deus já vem acontecendo na merenda 

escolar também, apresentando uma melhora, mas como o Fernando falou é inadmissível 

em pleno dois mil e dezessete, falamos tanto em tecnologia e ainda escola sem internet, 

a ponto da secretária ter que sair de uma escola na caminhada até a escola mais próximo 

verificar se o sistema está ativo, se está conseguindo, porque muitas vezes para acessar 

o gdae, para acessar os sistemas do governo não é todo o momento que está pronto. 

Então se chega lá e não está pronto você volta para a unidade e depois sai novamente, e 

tem data, tem prazo para cumprir com as obrigações, então não é tão simples assim. Se 

a internet está disponível na escola com certeza no momento oportuno durante o mesmo 

dia em algum momento vai estar ativo e vai conseguir fazer o serviço, se saiu daquela 

unidade e no instante seguinte o sistema está ativo você não está presente mais, mas 

quando você volta,caiu de novo, e ai. Então é algo como o Fernando falou já vem da 

gestão passada, mas o problema não é nosso agora, então é resolver o que temos hoje, 

então precisamos ter internet em todas as escolas, mais que isso, tem unidades, inclusive 

tem creches que não dispõe de linha telefônica, então como é que a mãe entra em 

contato com a escola para passar alguma informação de repente ou pedir alguma 

informação, sendo que não tem uma linha telefônica na creche, então isso é 

inadmissível e estamos trabalhando juntos para poder solucionar este problema. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o requerimento 188 do Reinaldo, assinamos 

juntos,porque é fundamental que a creche que teve problema na matrícula, todo mundo 



já sabe a dificuldade que foi para regularizar os trabalhos e dar continuidade ai, então 

ainda não está pronta, em breve estará e a gente precisa que isso seja acelerado o quanto 

antes. Como o Reinaldo colocouna justificativa, não soluciona o problema das creches, 

precisamos de muito mais vaga ainda, mas diminui o problema, ameniza um pouco, 

então precisamos de construção de mais creches na cidade e vamos lutar por isso. Muito 

obrigado a todos. Juka até breve, Deus te abençoe, vai com Deus e estamos juntos ai e 

Zé mais uma vez seja bem vindo.”Não havendo mais oradores inscritos, uso meu tempo 

para rapidamente ler um ofício. Ofício nº 110/2017/GabVp. Mogi das Cruzes, 22 de 

maio de 2017. Excelentíssimo Senhor: É com grande honra que recebi de Vossa 

Excelência o convite para participar, em 19 de maio, na Câmara Municipal, da Sessão 

Solene de Aniversário de Biritiba Mirim, comemorativa dos 144 anos de fundação e 

também dos 53 anos de emancipação politica e administrativa do município. Por 

imposição da agenda de Vice-Prefeito de Mogi das Cruzes, tive de comparecer a outra 

cerimônia, no mesmo horário, o que me impossibilitou de comparecer a essa Sessão 

Solene para prestigiar as homenagens a pessoas ilustres que contribuíram para o 

desenvolvimento da cidade. Assim, Senhor Presidente e Nobres Vereadores, com 

grande respeito e admiração por Vossa Excelência e seus Pares da 13ª Legislatura, 

parabenizo os biritibanos pela efeméride, desejando um futuro próspero. 

Atenciosamente, Juliano Abe – Vice-Prefeito Municipal. Gostaria também agora que 

tirei cópia do convite, vieram trazer agora a cada um pessoalmente do protocolo de 

Salesópolis, a Bete, foi a Elizabete ela veio trazer, bem como cumprimentar a imprensa 

de Salesópolis e dizer que eles trouxeram um convite. Convite da Câmara Municipal de 

Salesópolis. Os Poderes Legislativo e Executivo da Estância Turística de Salesópolis 

têm a grata satisfação de convidar V. Sa. e Dígna Família para a 37ª Comemoração do 

“Dia do Pracinha Salesopolense”, dia 11 de junho de 2017, conforme programação: 

08:00 HORAS – Santa Missa, na Igreja Matriz de Salesópolis – 09:00 HORAS – 

Hasteamento das Bandeiras – Homenagem aos Pracinhas Salesopolenses e 

Compromisso a Bandeira pelos Jovens Salesopolenses, na Praça da Matriz. Ver. 

Rodolfo Rodrigues Marcondes – Presidente da Câmara Municipal – Vanderlon Oliveira 

Gomes – Prefeito Municipal – Demais Vereadores. Participação Especial – Banda de 

Música e Guarda do Exercito Brasileiro – 12ª Brigada da Infantaria Leve Aeromóvel – 

6º BIL – Caçapava/SP. Junho/2017. Então está convidado os vereadores e os demais da 

plateia. Gostaria também. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – O Presidente da 

Câmara Municipal – Vereador Carlos Evaristo da Silva, convida paraa Sessão Solene de 

entrega do Título de Cidadã Mogiana à Senhora Rosania Morales Morroni, de iniciativa 

dos Vereadores Jean Carlos Soares Lopes, Claudio YukioMiyake, Péricles Ramalho 

Bauab e Pedro Hideki komura – Dia 2 de junho de 2017 – 20 horas – Plenário Vereador 

Dr. Luiz Beraldo de Miranda – Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 381, 

Centro Cívico. E para finalizar os convites também, esse daqui julgo muito importante 

recebemos do Comandante. FORMATURA DO PROERD 2017 – Biritiba Mirim – 

CONVITE – O Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano o Prefeito 

Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar e as Direções das Escolas Municipais de Biritiba 

Mirim convidam VSª e ilustríssima família para a cerimônia de Formatura dos alunos 

dos 5ºs anos do ensino fundamental no PROERD – Programa Educacional de 

Resistência as Drogas e a Violência. – Data: 29 de junho de 2017 – Quinta-feira – 

Horário: às 18:30 horas – Local: Centro Pastoral – Rua GildoSevali s/nº - Centro – 



Biritiba Mirim. Gostaria de agradecer e desejar a todos uma ótima semana. Mais uma 

vez Zé do Brejo seja bem vindo.Juka vá com Deus e a semana que vem estamos 

mandando para você bastante serviço para você ajudar a gente a desenvolver o 

munícipio.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 devidamente assinada. Biritiba Mirim, 29 

de maio de 2017. 
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