
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Às quinze horas do diavinte e oito de agosto 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 

2ª 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. Informa o Vereador Fernando que doze dos Vereadores se fazem 

presentes, o Vereador Robério comunica que o Vereador Leonardo se encontra a 

caminho da Câmara Municipal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls.18, do Livro nº. 14 do livro 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. Iniciam-se os trabalhos com a leitura do Expediente: 1. Leitura e discussão e 

votaçãoda Ata da Sessão Ordinária do dia 21de agosto de dois mil e dezessete, o 

Vereador Lourival solicita que não faça a leitura da ata onde a mesma se encontra a 

disposição na Secretaria desta Casa de Leis. Em discussão e votação pela dispensa da 

leitura da Ata onde os Vereadores APROVARAM por unanimidade. 2. Leitura do 

Ofício nº 347/2017- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- Convite de participação ára 

Oficina de Saúde do Trabalhador. 3. Leitura do Ofício nº 251/2017- SMA- Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim- Atos administrativos Portarias nº 366,369 ao 384 e 

386/2017; Decretos nº 3259 ao 3261 e 3263/2017; Lei nº 1779/2017; Contratos nº 35 ao 

37 e 41/2017; Termo Aditivo nº 01 e 02 contrato n] 006/2016; 03 contrato nº 092/2014/ 

05 contrato nº 119/2012. 4. Leitura do Ofício nº 255/2017 –SMA- Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim- Atos Administrativos: Lei nº 1780/2017. 5. Leitura do Ofício nº 

256/2017 – SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- Atos AdministrativosLei 

Complementar nº 188/2017. 6. Leitura do Ofício nº 261/2017- SMA- Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim- Atos administrativos Portarias nº 385, 387 ao 392/2017. 

Decretos nº 3262, 3264 e 3265/2017; Contrato nº 043/2017; Termo Aditivo nº 03 

contrato nº 101/2014; 05 contrato nº 053/2016; 01 contrato nº 031/2017; 03 contrato nº 

102/2014. 7.Leitura do Ofício nº 269/2017- SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim- Atos administrativos Portarias nº 393 ao 407, 409 ao 413/2017. 8.Leitura do 

Ofício nº 273/2017- SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- Atos 

administrativos Portarias nº 408,417 ao 422/2017; Decretos nº 3266 ao 3268/2017. 

Passamos para a leitura das Indicações.INDICAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA1. Indicação nº 402/2017, solicita 

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



competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento no Bairro do 

Casqueiro na altura do término do asfalto, se estendendo até a entrada de Casa Grande. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADORLEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA2.Indicação nº 403/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente a implantar redutor de velocidade 

tipo lombada na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do número 120, próximo ao 

Mamute Lanches.AUTORIA DO NOBRE VEREADORLEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 3.Indicação nº 404/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine ao departamento competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento no Bairro Jardim Real em toda sua 

extensão.AUTORIA DO NOBRE VEREADORPAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS4.Indicação nº 405/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar a poda das árvores e limpeza dos bueiros nos bairros Jardim Alvorada 

A,B e C.AUTORIA DO NOBRE VEREADOREDUARDO MELO 5.Indicação nº 

406/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiarpara que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente no sentido de analisar e providencias a manutenção 

e fechamento de uma tampa de bueiro na calçada da Rua Vereador João Suharo 

Makiyama, Bairro Alvorada A. AUTORIA DO NOBRE VEREADOREDUARDO 

MELO 6.Indicação nº 407/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente no sentido de analisar e 

providenciar iluminação pública na Rua 31 de Março, Bairro Jardim 

Yoneda.PROJETO EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LUIS CARLOS DOS PASSOS1.Projeto de Lei nº 053/2017, torna obrigatória a 

divulgação dos medicamentos fornecidos na Rede Pública Municipal de Saúde de 

Biritiba Mirim. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO2.Projeto de 

Lei nº 054/2017, autoriza ao Poder Executivo a celebrar convênio com a Universidade 

de Guarulhos e dá outras providências. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO3. Projeto de Lei nº 055/2017, autoriza o Poder Executivo a celebrar 

convênio com a Universidade de Guarulhos e dá outras providências. DELIBERADO. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 4. Projeto de Lei nº 056/2017, dispõe sobre a 

concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas 

para sua cobrança e execução fiscal e dá outras providências. DELIBERADO. O 

Vereador Fernando solicita que os Projetos de Lei nº 054,055 e 056 seja analisados e 

votados na Ordem do Dia. O Presidente Marcelodetermina suspensão da Sessão por 

dez minutos para apreciação dos Projetos. Retornando a Sessão, o Presidente solicita 

que seja feita a chamada dos Vereadores presentes certificou-se haver “quorum” 

legal;passando para ORDEM DO DIA;AUTORIA DO PODER EXECUTIVO1. Em 

discussão e votação única Projeto de Lei nº 054 /2017, autoriza ao Poder Executivo a 

celebrar convênio com a Universidade de Guarulhos e dá outras providências. Projeto 

de Lei APROVADO.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO2. Em discussão e 

votação única Projeto de Lei nº 055 /2017, Projeto de Lei nº 054/2017, autoriza ao 

Poder Executivo a celebrar convênio com a Universidade de Guarulhos e dá outras 

providências. Projeto de Lei APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO3. 

Em discussão e votação única Projeto de Lei nº 056/2017, dispõe sobre a concessão de 

benefício para pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua 



cobrança e execução fiscal e dá outras providências. Projeto de Lei 

APROVADO.Presidente Marcelo solicita ao Vice Presidente Lourival que tome seu 

lugar na Mesa dirigindo aos trabalhos, pois o mesmo necessita se ausentar para assuntos 

particulares. Presidente Lourival dá continuação aos trabalhos, solicita ao Primeiro 

Secretário que faça a leitura do Requerimento:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA4. Em discussão e votação única Requerimento nº 

270/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que o mesmo interceda junto com o departamento competente que sejam tomadas 

providências em relação ao transporte público no Bairro Nirvana, e também interceda 

pela implantação de abrigos em pontos de paradas de ônibus do mesmo. Requerimento 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA5. Em discussão e votação única Requerimento nº 271/2017, requer ao senhor 

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

competente para que seja colocada iluminação no campo de futebol do bairro Jardim 

dos Eucaliptos. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA6. Em discussão e votação única Requerimento nº 

272/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento competente para que seja reformada a cancha de bocha 

localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim, José Oliva de Melo- Zezé 

Oliva. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS7. Em discussão e votação única Requerimento nº 

273/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que o mesmo interceda junto a Empresa EDP Bandeirante Energia afim de que seja feita 

extensão de rede de energia na Rua das Orquídeas no Bairro Pomar do Carmo, Cinturão 

Verde. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS8. Em discussão e votação única Requerimento nº 

274/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que o mesmo interceda junto a Empresa EDP Bandeirante Energia afim de que 

providencie luminárias na rede secundária existente na Rua dos Abacateiros e nas 

demais ruas no Bairro Pomar do Carmo, Cinturão Verde. Requerimento 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS9. Em discussão e votação única Requerimento nº 275/2017, requer ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para que o mesmo interceda junto 

a Empresa EDP Bandeirante Energia para que providencie a instalação de luminárias na 

rede secundária já existente na Rua Lírio do Campo, Bairro Pomar do Carmo, Cinturão 

Verde. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS 10. Em discussão e votação única Requerimento nº 

276/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que seja efetuada a fiscalização dos terrenos e verificar se estão limpos conforme a Lei 

nº 1008 de 25 de abril de 2001 Art. 2º. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 11. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 277/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que o mesmo para que interceda junto ao órgão competente para verificar 

luminárias públicas que encontram-se queimadas em toda extensão da Rua Sebastião 

Garcia Bairro Alvorada C, sendo efetuado o reparo das mesmas e onde não possui 

pontos de iluminação que sejam implantados. Requerimento APROVADO..AUTORIA 



DO NOBRE VEREADOR EDUARDO DE MELO 12. Em discussão e votação única 

Requerimento nº 278/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para analisar e providenciar “lixeiras 

comunitárias” no Bairro Vertentes. Requerimento APROVADO..AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 13. Em discussão e votação 

única Requerimento nº 279/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente no sentido de oficiar o 

proprietário do imóvel localizado na Rua Geraldo da Conceição, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos na altura do nº 60, até a Unidade de Saúde (ESF) Jardim dos Eucaliptos para 

que o mesmo faça roçada da calçada bem como limpeza do mesmo. Requerimento 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 

14. Em discussão e votação única Requerimento nº 280/2017, requer ao senhor Prefeito 

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

e Serviços Urbanos para que seja feito o prolongamento nas extremidades na tubulação 

existente com pelo ao menos um tubo de cada lado, na Rua Bolívia com a Rua Uruguai. 

Requerimento APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO 15. Em discussão e votação única Requerimento nº 281/2017, 

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

ao órgão competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de 

motonivelamento e pavimentação asfáltica na Rua Uruguai, situada no Bairro 

Castelano, em toda sua extensão. Requerimento APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 16. Em discussão e votação 

única Requerimento nº 282/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e pavimentação asfáltica a 

Rua Rio Paraitinga, situada no Bairro Vertentes, em toda sua extensão. Requerimento 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 17. Em discussão e votação única Requerimento nº 283/2017, requer ao 

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

competente solicitando providencias cabíveis no sentido de efetuar serviços de 

motonivelamento e pavimentação asfáltica na Rua Alexandre Datallo Pedro Rocco, 

situada no Bairro Castelano, em toda sua extensão. Requerimento 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 18. Em 

discussão e votação única Requerimento nº 284/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que o mesmo providencie junto ao setor de trânsito do nosso 

Município, fiscalização aos estacionamentos privativos para idosos e deficientes físicos, 

conforme determinada a Lei Federal Nº 10.098/2000 e Lei Federal nº 10.741/2003, em 

consoante com a Resolução nº 303 e 304/2008, respectivamente, penalizando quem 

infringir a lei, conforme Inciso XVII, do Artigo 181, do Código de Trânsito 

Brasileiro.Vereador Fernando sinaliza pela ordem e diz: gostaria de parabenizar o 

Vereador Jorge Mishima por esse Requerimento; eu acho que isso é uma constante que 

acontece no nosso Município, a tremenda falta de respeito e consideração para com os 

idosos, gestantes e deficientes físicos do nosso município; principalmente nas redes de 

supermercados e nas redes de farmácias ou onde tenha vaga para idoso e deficiente. Eu 

já tive oportunidade de fuçar em estacionamentos principalmente de supermercados da 

nossa cidade; 75 a 80% das pessoas que utilizam essa vaga deficiente, idoso e gestante 



não são deficientes, nem idosos e nem gestantes; 75% são de pessoas que não tem a 

cultura, e, a má educação e o desrespeito total por essas pessoas que necessitam dessa 

vaga; então acho que cabe sim Vereador Jorge Mishima uma fiscalização mais profunda 

por parte da Prefeitura; por isso parabenizo pelo vosso Requerimento; não só pela 

Prefeitura, mas de também de quem é a competência. Nós tentamos no primeiro 

momento fazer uma reunião entre a Prefeitura e Polícia Militar, qual é a competência 

para fazer a autuação; e não tem horário, é qualquer horário; finais de semana então 

piorou; quando às vezes vem os turistas para a cidade; a gente poderia dizer, é só as 

pessoas da cidade? Também é as pessoas da cidade, mas, os de fora também não 

respeitam, não respeitam porque não tem uma penalidade que merecia esses motoristas 

que se utilizam dessa vaga. Então infelizmente você vê muitos idosos subindo lá do 

estacionamento seja do Shibata, seja lá do Nagumo, ainda às vezes com chuva; por que 

o mal educado do motorista parou na vaga do deficiente. Parabéns Vereador. Vereador 

Jorge Mishima sinaliza pela ordem e diz: eu acho que falar alguma coisa sobre o 

Requerimento, eu gostaria de agradecer as palavras do nobre Vereador Fernando; nós 

quando chegarmos e como chegamos a terceira idade; eu completei essa semana 

sessenta e seis anos de idade; realmente é um desrespeito muito grande, muito grande 

mesmo, mas, envergonhamos a falta de educação, uma hora, como vossa excelência 

disse; idosos, deficientes e do tempo de deixar o carro lá em baixo no dia de chuva e os 

belos lá, 18, 19 anos ficam lá a vontade (...) a respeito da penalidade há jurista dizendo 

que é possível a municipalidade fazer esse tipo de cobrança basta que seja legalizado, é 

claro que a priori precisamos ver se a gente está conforme os 5% aquela porcentagem; o 

que os proprietários dos supermercados alegam e isso em off diz que poderia atrapalhar 

a movimentação deles, tirando esse pessoal colocando em vagas destinadas a nós, 

digamos assim; é uma pouca de vergonha, eu fico envergonhado de ver, realmente a 

vossa excelência tem toda a razão, nos finais de semana e parece incrível, são pessoas 

de fora, vejo carro de Salesópolis, de Mogi que eu acho que menosprezam o município. 

Eu acho que nós temos que tomar uma providencia; eu tenho acompanhado o trabalho 

de vossa excelência, é claro que vossa excelência já se manifestou em outras Sessões a 

respeito disto..Vereador Lourival sinaliza um aparte e diz: principalmente no sábado, 

se você chegar no Shibata, o idoso, deficiente não consegue encostar por que a gente vê 

tantas pessoas jovens independente quem seja, devia respeitar a vaga do idoso; elas já 

são poucas, cadeirantes, muito delas já nem tem; e a gente chega num domingo no 

horário de 10 horas, 11 horas, você não consegue achar um espaço por que pessoas que 

não tem educação estão vendo o local, ali é adesivado que é do idoso, é do cadeira acho 

que deviam respeitar,mas, enfim infelizmente aqui nós estamos passando por isso; só 

pode ser contido essa situação se a Prefeitura tomar uma decisão é de chegar, achar e 

multar, acho que todos nós idosos temos que usar o cartão para que na hora que ocupar 

a vaga colocarmos o cartão, para saber,agora eu sou idoso não, deixa ai seu cartão; você 

tem por obrigação o direito que é o cartão de estar na vaga do idoso. Muito obrigado. 

Vereador Fernando pede um aparte: Vereador Jorge, como vossa excelência colocou a 

questão já tem alguns pareceres de algum juiz, ou alguma jurisprudência, seria de 

grande valia, ou partir desta Casa ou partir do próprio Executivo, criarmos mecanismos 

legais através de Leis para que se dê autorização para que se aplique o que é de direito 

para essas pessoas que é infelizmente: multa. Infelizmente o povo brasileiro só passa a 

respeitar quando começa a mexer no bolso; eu lembro muito bem quando era o Maluf o 



Prefeito de São Paulo; não defendo aqui, eu não tenho nenhuma prerrogativa aqui para 

defendê-lo; mas, ele proibiu as pessoas de andarem sem o cinto, em primeiro momento 

não houve efeito; quando ele proibiu que quem fosse pego no município de São Paulo e 

fosse autuado, automaticamente todos começaram a usar; depois disso reduziu-se o 

número de acidentes de mortes, de acidentes, porque foi penalizado, mexeu no bolso; 

então hoje o brasileiro na hora que mexeu no bolso ai sim ele vai passar a respeitar, 

então nós poderemos achar ali junto com o Executivo um mecanismo até para auxiliar 

os próprios proprietários das redes de supermercados e farmácias, que eles tenham um 

dispositivo legal para que eles digam “olha, isso é uma Lei”; apesar de já haver uma 

jurisprudência como vossa excelência diz. Mais uma vez parabéns. Vereador 

Leonardo pede aparte e diz:eu também quero parabenizar o nobre Vereador pelo 

Requerimento, não só dizer que o Shibata, mas, também a praça, o Nagumo, farmácia; é 

uma falta de respeito com o idos e o deficiente nos finais de semana, todos os dias nãoé. 

Muito obrigado. Vereador Jorge retoma a palavra: teve um fato uma vez, um rapaz 

chegou e eu coloquei a minha plaquinha; ele chegou e estacionou, eu falei pra ele, eu 

não deveria ter falado por que hoje em dia com um simples olhar a gente acaba caindo 

em tragédia; eu não pensei naquele momento e falei “meu amigo, essa vaga é para 

idosos, você é jovem ainda rapaz”; e sai. Eu acabei chegando no supermercado, no 

Shibata, acabei falando assim para minha esposa, “acho que arrumei um problema, não 

aguentei e acabei de falar para o rapaz que aquela vaga foi destinada aos idosos”; nisso 

que eu falei professor Sérgio, o rapaz já vinha vindo, eu falei- apanhei né. Um cara 

grandão para caramba; o cara veio falar comigo Vereador Luis, ele disse “o senhor está 

certo, desculpe, mas já tirei o carro”; então a gente não pode generalizar não é; claro que 

precisa primeiro, educação; enquanto a gente tiver a Lei do idoso, de sessenta anos nós 

não percebemos tanto, mas quando é uma vaga destinada a nós idoso ou deficiente é 

revoltante. Muito obrigado. Vereador Sérgio sinaliza pela ordem e diz: aproveitando o 

gancho, faço minha as palavras do Vereador Fernando parabenizando, só para levantar 

uma situação nas escolasos alunos cortando fila na merenda; abriu uma discussão na 

sala a gente estava conversando ai um aluno falou assim: eu corto a fila por que 

inspetora não estava lá”; quer dizer, além da lei eu tenho que ter um agente no local para 

coibir; não, você corta a fila porque você quer ser beneficiado na frente do outro, você 

quer tomar a vez do outro; você já comer a sua merenda e entrou na fila de novo, cortou 

de novo, quer dizer; você para na vaga que não é sua, mas como ninguém veio aqui, não 

tem uma lei que me garanta; então, a Lei Federal já tem; para o estabelecimento 

comercial tomar a posição é complicado por que ele pode perder o cliente; na hora que o 

estabelecimento falar “oh você não pode estacionar aqui”, se bem que quando eu era 

fiscal de caixa e a vaga as duas vagas marcadas na frente da porta no Shibata do 

Socorro, eram marcadas, quando a gente percebia que alguém estacionava ali; aqui é só 

carga e descarga ou preferencial e a gente falava para o cliente e o pessoal pedia 

desculpa e levava no estacionamento correto; então, é lógico que a gente tem que 

conscientizar por que é educação, nosso problema hoje é institucional. Então se a gente 

consegue fazer com que os idosos tenham o seu cartão, coloca o cartão no automóvel e 

a gente vai minimizar esse problema, só que realmente no órgão público, seja Policia, 

seja Prefeitura; o órgão fiscalizador tem que tomar a sua parte nessa situação porque 

realmente minimiza o problema, meus parabéns Vereador. Votação do Requerimento. 

Requerimento APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR  REINALDO 



PEREIRA JUNIOR 19. Em discussão e votação única Requerimento nº 285/2017, 

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. Vereador Fernando pede pela ordem: só justificando minha ausência 

na votação no Requerimento anterior do Vereador Jorge Mishima, é que eu fui fazer 

algumas necessidades, mas, se aqui estivesse presente também votaria 

favorável.Vereador Leonardo pede um aparte: quero cumprimentar o Vereador 

Reinaldo pelo Requerimento nº 285, gostaria que o Prefeito desse um pouquinho mais 

de atenção nas obras que ficaram paradas; que já faz oito meses que ele está na gestão e 

até agora não tomou nenhuma providência; uma escola que é de grande importância 

para o município está parada e a turma quebrando todos os vidros e roubando as partes 

elétricas; muito obrigada senhor Presidente.Vereador Fernando pede pela hora para a 

discussão: senhor Presidente, nobres vereadores, nobres presentes; essa obra é no 

convênio do Estado, se fosse uma obra; eu falo isso com conhecimento de causa; se 

fosse uma obra com recurso Federal; eu até entenderia do por que estar parado, porque o 

Governo Federal realmente demora muito para repassar as verbas; esses dias eu estava, 

eu encontrei com o Secretário de Finanças em frente ao Banco do Brasil; ele estava 

comentando comigo que o Banco do Brasil ficou segurando um recurso que é da Saúde 

três meses numa conta; uma hora faltava documento, outra hora faltava outro, outra 

hora faltava outro; mas, isso é um caso a parte é um recurso do Governo Federal; agora 

nesse caso específico é do Governo Estadual, e o Governo Estadual ele cumpre com 

todos os repasses combinados, apresentando a edição o Governo Estadual repassa; no 

caso da obra do Jardim dos Eucaliptos foram 50% já para iniciar e depois o restante 

conforme as medições e além da contra partida da Prefeitura que gira em torno de 5%; 

realmente há de se estranhar a demora da entrega dessa obra; acho que nós podemos 

acompanhar mais de perto, não só essa obra, mas, tem outras obras que estão no 

município por exemplo, como lá na Nova Biritiba que também não foi entregue, tem a 

do SF do Castelano também não foi entregue; e realmente Vereador Leonardo, tudo 

bem, nós temos nos primeiros quatro, cinco meses, Prefeito sentou para ver como estava 

a situação, mas, eu acho que agora nós temos que tomar o Executivo; tomar digamos, 

um pouco mais de pulso se esse é o termo certo, para que essas obras sejam realmente 

contempladas pela população; por que a creche do Jardim dos Eucaliptos tem uma 

demanda muito grande; não só lá, como no Yoneda, Vista Alegre, Santo Antonio, em 

outros bairros tem essa demanda, mas, como aquela já está em fase de construção para 

que não ocorra a depredação e depreciação do pouco ou do muito que já foi construído, 

que a gente possa ver, nós como Vereadores, podemos estar auxiliando o Executivo 

para que essa obra seja entregue para a comunidade lá do Jardim dos Eucaliptos. 

Vereador Sérgio pede pela ordem: como foi citado realmente precisamos acompanhar 

os trabalhos; só para lembrar que até a matrícula desta creche estava irregular, não tinha 

matrícula; a obra já estava em fase de término; estava sem matrícula, ou seja, estava 

construída de maneira irregular; então a Prefeitura está tomando as providências; eu 

acredito que na resposta desse Requerimento ou na reunião sugerida, deva se explicar o 

porque dos atrasos ai. Vereador Lourival pede um aparte: independente da situação da 

matrícula se estava errada ou não, mas hoje o que estranha a todos nós Vereadores é 

porque deixa um patrimônio gigantesco, eu falo gigantesco dentro dessa cidade, são 



duas obras gigantescas estão sendo essas duas creches, abandonadas ou será possível 

que não podemos colocar um arame preso na madeira para que não se invada como está 

acontecendo; eu fico abismado é nessa situação. Tudo bem está tendo problemas? Tem, 

respeitamos; mas, por que não fechamos, por que não colocamos um mourão, 

colocamos uns arames, com tanta madeira, não podemos fechar com madeira para evitar 

a depredação? Será que é prazer ver uma obra daquela depredada para depois dizer isso 

mais aquilo; apenas está abandonada, essa é uma realidade; tá abandonado. É como o 

Vereador Fernando falou “nós temos obrigação de realmente tomar uma iniciativa a 

respeito disso ai por que é dinheiro público que realmente está ali no jogo”; está vendo 

todas as vidraças quebradas porque a turma invade mesmo fazendo ponto de droga; 

acho que nós somos obrigados, não é que ninguém está sendo contra nada não, é pelo ao 

menos alertar dos fatos que estão acontecendo, não estou enxergando, mas pelo ao 

menos temos que fazer essa alerta. Muito obrigado. Vereador Fernando pede um 

aparte professor Sérgio só para complementar; lembrando que existe um contrato com a 

empresa ainda então na realidade a responsabilidade da entrega da obra é da empresa; 

esses danos ai, esse patrimônio quem vai ter que se responsabilizar é a própria empresa 

por que a empresa vai ter que entregar a obra para a Prefeitura conforme o acordo que 

foi feito no contrato; se, por exemplo, a Prefeitura não está repassando ou por qualquer 

motivo, tenho certeza que a razão da obra a continuidade da obra, não se flui justamente 

por causa da escritura, acontece isso muito no Executivo. Você inicia uma obra, alguns 

Projetos exigem primeiro a escritura, outros nem tanto, outros não obrigam você pode 

fazer isso no final; então essa parte burocrática realmente de legalização da área é uma 

precaução? É, existe dificuldade, com certeza acredito na palavra de vossa excelência 

que existe essa dificuldade, vossa excelência está na base do Prefeito tem mais 

informação até mais do que nós próprios mas, lembrando que a responsabilidade é da 

empresa contratada e a empresa contratada tem que estar atuando entregando esse 

patrimônio da forma que ela foi contratada, ela tem que repor esses vidros, ela tem que 

repor esse material que foi furtado, enfim, mas acho que seria importante nós enquanto 

Vereadores precisamos fazer um acompanhamento mais de perto até por que a própria 

população nos cobra “poxa quando é que vão inaugurar essa creche?” “poxa está há dois 

anos fazendo” “poxa esse posto de saúde está dois anos fazendo” “esse centro de 

referência do idoso está parado”; então para que a gente possa ter esse subsídio para que 

amanhã ou depois não digam “olha vereador você não acompanhou lá?” não só esse 

Vereador mas qualquer um, qualquer um da Casa de Leis aqui; acho que é nossa função; 

então acho que o Vereador Reinaldinho foi muito feliz, apesar dele não estar presente, 

foi feliz apresentação do Requerimento dele nesse sentido obrigado pelo 

aparte.Vereador Sérgio retoma a palavra:como eu disse, precisamos acompanhar de 

perto só que a legalização da matrícula não é de competência da empresa e sim da 

Prefeitura com o Governo do Estado.Requerimento APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 20. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 286/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que junto ao Departamento competente da municipalidade realize as 

providências que se fizerem necessárias para que os alunos da EMEF João Cardoso de 

Siqueira Primo, que utilizam o transporte escolar, façam embarque e desembarque 

previamente pela Rua Ferdinando Jungers, portão da frente da unidade escolar do 

Município.Vereador Fernando solicita pela ordem: senhor Presidente e nobres 



Vereadores, nobres presentes, esse Requerimento eu havia protocolado já no inicio da 

semana, mas, ocorreu um fato nessa semana na unidade João Cardoso, quem conhece ali 

naquela rua de trás, onde o João Cardoso, na escola João Cardoso; inclusive o Prefeito 

mora ali; ali todo santo dia é um tormento; é os pais que param por falta novamente a 

educação do trânsito, param, deixam o carro ali com o pisca alerta ligado, vai buscar o 

aluno lá na sala. Ai muito s pais utilizam carros, eu também particularmente utilizo 

carro, eu procuro uma vaga, só que nós temos ali, mais especificamente na escola João 

Cardoso de 5 a 6 Vans que fazem o trajeto para recolher os alunos das escolares, 

normalmente eles já chegam ali pelas 17:15 horas eu paro meu carro às 17:10 horas, já 

chegam `as 17:20 horas e as Vans não tem espaço reservado à elas; a área do fundo 

onde só tem aquele portão de acesso vira um tumulto lascado porque boa parte dos 

professores da unidade escolar param ali também; isso já vem tendo reclamações, 

questionamentos em redes sociais com direção e tudo mais, e direção sempre não se 

prontificava a fazer esta discussão com a saída dos alunos para uma outra área. Eu 

protocolei esse Requerimento, mas eu falei “antes de eu protocolar esse Requerimento 

eu vou conversar com o Secretário de Transportes que é a parte interessada primeiro 

depois com a Secretária da Educação” e fiz isso na semana passada. Fui recebi pelo 

Secretário dos Transportes senhor Roberto de Souza na qual expus pra ele a necessidade 

das Vans pararem ali; no antigo ponto de taxi, porém, iria necessitar de uma autorização 

da Secretaria Municipal de Transito para que as Vans parassem para embarque e 

desembarque dos alunos; ele se prontificou, ele disse, olha Vereador parabéns pelo 

Projeto é interessante, porém, eu preciso de uma solicitação por parte da Secretaria da 

Educação provocando o Departamento de Trânsito; mas, se vier essa provocação por 

parte do Departamento de Trânsito não vai haver objeção nenhuma da parte da 

Secretaria de Trânsito das Vans pararem ali. Sai do pátio e fui até a Secretária da 

Educação falar com ela; expus isso para professora Nair da necessidade dos alunos, da 

dificuldade que se tem todos os dias e ela prontamente falou: “olha Fernando, a ideia 

nossa era de fechar de cavalete lá; nos horários de saída e entrada”; eu falei “tudo bem 

Secretária, se nós fecharmos com cavalete nós vamos estar impedindo o direito de ir e 

vir das pessoas e ali tem moradores que utilizam aquela via que residem ali; inclusive o 

próprio Prefeito, mas, independente de ser o Prefeito ou não, mas, as pessoas utilizam 

aquela via; é uma via de acesso”; ela falou: “ mas qual que é a ideia?”;“a ideia é de nós 

fazermos somente para os alunos que transportam a Van, é uma coisa eu buscar minha 

filha; Vereador Eduardo que a filha dele estuda com a minha filha; Vereador Eduardo 

convive isso praticamente isso no dia a dia; uma coisa é eu buscar um aluno; dentro da 

sala de aula que é meu filho, vou lá com meu guarda chuva quando está chovendo, pego 

minha filha; outra coisa uma tia ou um tio da Van por exemplo que vai pegar 10 alunos; 

e ai quando está chovendo eles param lá do outro lado na saída onde são as crianças 

especiais”; então, o bom senso por parte da Prefeitura, eu gostaria de agradecer o 

Secretário do Transporte e a Secretária Nair; no atendimento nesse sentido, propôs a 

ideia; hoje tivemos uma conversa através do whatssapp com a atual coordenadora que 

está lá hoje, a professora Elaine que está lá hoje na direção do João Cardoso, 

respondendo pela Direção da João Cardoso; ela se prontificou também junto com a 

Secretária fazer esse estudo para que as Vans passassem a atender exclusivamente os 

alunos das Vans passassem atender ali no antigo ponto de taxi; acho que isso não é uma 

vitória desse Vereador; é uma vitória da Câmara Municipal por que eu estou 



representando a Câmara Municipal quando fui solicitar, mas, é uma vitória 

principalmente dos pais e dos profissionais liberais  todos os dias sentem isso na pele. 

Você imagina uma tia que vai buscar 10 alunos com a Van num dia de chuva, sendo que 

a Van está parada no outro quarteirão; ai volta aquela situação do Requerimento do 

Jorge Mishima. Tem vaga para alunos especiais no João Cardoso que é a única unidade 

que nós temos para aluno especial; e vão pessoas que param justamente na vaga onde 

embarca e desembarca os alunos especiais. Então, esse foi o motivo do nosso 

Requerimento senhor Presidente. RequerimentoAPROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 21. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 287/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente para que seja 

passada a máquina motoniveladora na Rua dos Professores e nas Ruas Paraíso, Takao 

Gunji, Suite Meahara e Estrada do Sertãozinho até a divisa de Biritiba Ussu, e que seja 

feito o trabalho de cascalhamento das mesmas ruas, Bairro Sertãozinho. Requerimento 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 22. Em discussão e votação única Projeto de Lei nº 047/2017, que 

obriga os estabelecimentos públicos privados do Município de Biritiba Mirim a colocar 

placa de atendimento prioritário o símbolo da conscientização do transtorno espectro 

autista e dá outras providências. Projeto de Lei APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 23. Em discussão e votação única Projeto de Lei nº 

051/2017 Dispõe sobre o horário de funcionamento dos caixas eletrônicos e das salas de 

terminais de autoatendimento das agencias bancárias situadas no Município de Biritiba 

Mirim e dá outras providências. Projeto de Lei APROVADO. Não havendo mais 

material, o senhor Presidente solicita que seja feita a chamada dos oradores inscritos 

para o uso da Tribuna.Vereador Fernando diz: vou ser bastante breve porque a Sessão 

já se prolongou até demais; eu gostaria de agradecer aos Vereadores que aprovaram o 

Projeto hoje , a questão do atendimento preferencial; as pessoas que tem acompanhantes 

de autismo. Autismo é uma discussão que está muito nova muito recente ainda; ainda 

mais que vem crescendo muito por isso é muito importante a discussão; muitos pais 

nem sabiam que tinham filho autista, hoje, com essa discussão hoje está se entendendo 

da possibilidade de estar procurando meios na saúde para se procurar a orientação, caso 

necessário algum tipo de cuidado médico. Gostaria de parabenizar a academia fitness o 

professor Ricardo, professora Andréia, professora Nathalia que realizaram o Encontro 

de Danças que foi realizado ontem no teatro municipal Vasques em Mogi, onde as 

apresentações e o tema foi nacional; Cultura Brasileira; todas as músicas que foram 

apresentadas desde Maracatú, desde as músicas lá do Rio Grande do Sul, enfim Hip 

Hop; foi uma coisa muito gratificante, então eu gostaria de registrar aqui parabenizá-los 

pela organização do referido evento. Nós vamos entrar depois na questão dos vetos, 

mas, ai é uma coisa que nós vamos na Sessão apropriada estarmos discutindo; mas, eu 

gostaria de novamente agradecer os nobres Vereadores. Muito obrigado. Próximo 

Vereador inscrito Jorge Mishima, eu quero aqui senhor Presidente agradecer meu 

pronto atendimento que o nobre Vereador Eduardo me fez; eu passando anteontem em 

frente a escola João Cardoso e tinha um rapaz da Prefeitura passando a roçadeira na 

frente do João Cardoso sem nenhuma proteção imagine se uma pedra dessa atinge uma 

pessoa; eu fui vítima disso uma vez eu estava curiosamente olhando um rapaz roçando a 

pedra veio e estraçalhou meu ouvido; eu fiquei muito preocupado por que na frente do 



João Cardoso é paralelepípedo não é; ele passava a roçadeira no meio daquelas pedras é 

muito sério o risco; entrei em contato com o nobre Vereador Eduardo, por que eu na 

verdade quando estava passando, eu tinha ido comprar um remédio para minha nora, e 

eu não pude parar e eu liguei para o Vereador Eduardo que prontamente foi lá e tomou 

as providências cabíveis; é muito perigoso não é senhor Presidente; o senhor usar uma 

roçadeira de lâmina naquele paralelepípedo, naquelas pedras, imagine se uma pedra 

desta bate na vista ou na cabeça de alguém? Realmente é uma situação delicada; então 

eu até solicito mais uma vez, obrigado Vereador Eduardo, mas, que esse acontecimento 

não volte a repetir. Muito obrigado senhor Presidente. Vereador Lourival diz: 

principalmente quando a gente vê passar uma máquina, uma roçadeira beirando o meio 

fio na sarjeta, que tem os capins; porque para muita terra nasce muito capim; e que ali é 

onde realmente acumulam muitas pedras; esses são os momentos mais delicados, o 

momento onde o camaradatá roçando que essas pedras realmente vão voar; já tive 

exemplo disso ai lá no Pomar do Carmo de um caseiro coitado, perdeu a vista por causa 

disto ai, roçando sem proteção e perdeu uma vista; hoje é falecido, então, vossa 

excelência, sei que está tomando esses cuidados também respeito isso ai, todos nós 

preocupamos bastante com toda essa situação; realmente a gente tem ver quais as 

providências que o Prefeito tem que tomar para dar a proteção que esses funcionários 

tem que trabalhar. Muito obrigado. Vereador Eduardo pede um aparte: eu também 

quero dar o mérito; assim que o nobre Vereador Jorge nos relatou, eu estava até com 

meu assessor Mauro e de pronto imediato nós largamos tudo o que estávamos fazendo e 

fomos atender; primeiro porque se trata de crianças e o Vereador Jorge tinha me falado 

da situação e mais preocupante ainda, ai nós nos dirigimos até o local, falamos com os 

funcionários, nos deram toda atenção, falaram que não ia mais haver aquele fato e 

assim, eu acho que nós os treze Vereadores devemos estar a disposição para esse tipo de 

evento; as vezes o nobre Vereador está lá em Mogi e fica sabendo de um fato, tem que 

comunicar por isso que nós temos que ser muito parceiros. Obrigado. Próximo Vereador 

Luiz Carlos quero parabenizar o Projeto 047 do Vereador Jorge Mishima realmente 

interessante a gente presencia isso não só nos mercados mas nos comércios local, 

mesmo lá na Prefeitura as vezes, a gente presencia esse tipo de ação. Desculpa, o 47 que 

é o do Fernando e o do Jorge Mishima que é um Projeto muito interessante; o do 

Fernando com consideração do Transtorno do transporte, como foi citado na esquina 

Avenida Fernando Jungers, é complicado porque um Projeto de ter tirado os carros 

dalifoi pautado nisso daí e até agora não foi usado, pelo ao menos o da Van que saísse e 

entrasse por ali, agente sabe que tem um pessoal com mobilidade mas tem a lateral ali 

para que eles usem esse espaço; os taxis já foram tirados Dalí com esse propósito. 

Vereador Fernando pede um aparte: na realidade a informação que eu obtive não por 

parte dos funcionários da Prefeitura, vindo do Secretário, vindo da Secretária; mas, dos 

beneficiários que seriam os próprios pais de alunos e além dos autônomos que 

trabalham com a Van, é que a atual direção, não a Coordenadora; mas, a atual Diretora 

que hoje está de Licença a Prêmio e férias, não permitia em momento algum que os 

alunos fossem autorizados a sair com a tia da Van por aquele portão; porque ela não 

achava útil, porque ela achava que tinha lá no fundo; era uma posição dela, uma 

imposição dela; essa foi a informação que eu recebi. Então um dos motivos porque eu 

procurei justamente o Secretário de Transportes antes de conversar com a Educação foi 

justamente esse; autorização do Transporte; não adianta a Educação querer fazer e falar- 



não aqui você vai prejudicar o trânsito; foi nesse sentido, vossa excelência tem razão foi 

justamente porque os taxis dali saíram, mas também por causa da reforma do 

atendimento prioritário das crianças que usam o transporte escolar. Muito Obrigado. 

Próximo Vereador Róberiocumprimenta a todos e diz: eu gostaria de fazer um pedido 

até para o nobre Vereador Sérgio como ele é que vai ser agora o portador dessa Casa de 

Lei foi dito na última reunião; não é mais o Luiz Passos; ou continua sendo o Luiz 

Passos não foi baixara uma Portaria? Não? Então continua sendo Luiz Passos; nobre 

Vereador gostaria que o senhor reportasse ao senhor Prefeito em relação ao 

Requerimento 270 que já houve algumas reiterações sobre a falta de transporte não só 

no Bairro do Nirvana como no Bairro de Santa Catarina, Itaguaçu, Rio Acima, acredito 

que hoje a maioria de vocês sabem da reportagem até da TV Diário em relação aos 

transportes; os vereadores não tem culpa nenhuma; tanto é que está feito o 

Requerimento eu gostaria que cobrasse ao Prefeito o nobre Vereador; é para que se tem 

alguma posição, teve até a última reunião que foi feito no bairro do Nirvana ele até 

falou que estava tomando as devidas providências em relação ao transporte do Bairro do 

Nirvana; eu estendi no Requerimento 270 inclusive os outros bairros afastados também 

que está sem este transporte onde os munícipes sofrem bastante com essa situação. 

Também os Requerimentos de vários Vereadores desta Casa aqui; em relação a 

iluminação dos Bairros onde os munícipes correm-se um sério risco principalmente as 

crianças que estudam no período noturno; chegam um pouco mais tarde, correm o risco 

de ser assaltados ou até mesmo de passar por alguma maldade; eu gostaria de possível o 

senhor falasse com o excelentíssimo senhor Prefeito. Quanto ao Requerimento 271, a 

falta de iluminação no campo dos Jardins dos Eucaliptos; é justamente porque tem 

algumas mães, eu acredito que deve estar cobram vocês também, ali no Jardim dos 

Eucaliptos porque eles querem fazer atividades físicas fora do horário normal; porque 

que eles fazem a noite? Justamente porque ao decorrer do dia eles tem que trabalhar, 

tem os afazeres que precisa ser feito; outra coisa também é a reforma da cancha de 

bocha que está no Centro Esportivo; quem usa mais aquele espaço ali? É o pessoal do 

paradisporto; mesma coisa eu digo; não sei se para vocês tem bastante cobrança mas, o 

paradisporto eles usam bastante ali, até mesmo porque os eventos eles fazem 

competição fora do município; então se possível eu gostaria também de uma atenção 

melhor, conversa com o Prefeito direitinho, quem sabe não dá uma perspectiva assim: 

fazer o ano que vem, só pra gente poder estar conversando com os munícipes e também 

para não estar acontecendo aquela cobrança excessiva. Só para finalizar, eu gostaria de 

aproveitar a oportunidade também para parabenizar o Requerimento do Jorge; esse 

Requerimento 284 que é muito importante nobre Vereador; então parabéns; não só pelo 

Requerimento 284 mas também pelo Projeto de Lei 51onde eu acredito e tenho certeza 

que vai dar tudo certo e mais uma vez parabéns, realmente o Projeto é muito bom, e é de 

grande valia que fosse realmente aprovado que não fosse vetado na realidade, mais uma 

vez parabéns. Obrigado excelentíssimo senhor Presidente. Não há mais oradores 

inscritos, o senhor Presidente comunica a Sessão Extraordinária dia 30/08, quarta feira 

às 10 horas sobre os Vetos e o Projeto do Parcelamento do Débito da Previdência 

Social. Nós temos que convocar por que a gente tem Projetos pendentes, se deixarmos 

para frente vai ser amontoado. Antes de terminar queria muito agradecer a todos da 

compreensão agora dessa reunião passada que nós tivemos, entramos todos no bom 

senso de aprovar aqueles Projetos que a gente sabia que estavam pendentes e agradecer 



muito porque acho que essa compreensão de todos nos avalia muito para com o que a 

sociedade seja beneficiada naqueles Projetos que realmente eles são determinados para 

o benefício da nossa população. Quero agradecer todos os funcionários, meu assessor 

que está ali presente, senhor Eduardo, e, não havendo mais nada, agradeço os presentes, 

muito obrigado. Concluindo os trabalhos, o senhorPresidente 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, 28 de agosto de 2017. 
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