
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia dois de outubro 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 Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS, convidou o Vereador FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES e 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. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.24, do 

Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. São doze vereadores presentes, faltando senhor José Lares, deu-se inicio a 

Sessão. O Presidente solicita a leitura da Ata da Sessão anterior do dia 25 de setembro 

de 20017. Vereador Lourival solicita a dispensa da leitura da Ata, pois as mesmas 

encontram-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- O Presidente inquiriu aos 

Vereadores presentes: Em discussão e votação, aqueles que forem a favor que 

permaneçam sentados. APROVADO. Leitura do Ofício nº 296/2017- SMA-M 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim Atos Administrativos – Portarias nº 448, 450, 

453 ao 457 e 459/2017; Leitura do Decretos nº 3270 a 3274/2017. Leitura do Ofício da 

Secretaria Municipal de Finanças – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – solicitando 

autorização para uso do Auditório do Plenário para a realização da Audiência Pública.  

O Presidente lê material: Visando atender então termos de compromisso de 

ajustamento de Conduta onde foi feita a denúncia de acordo com os autos nº 14 e 341 e 

2.235 de 2017 dos cargos de Assessor Legislativo Financeiro, Diretor-Geral, Assistente 

Técnico Legislativo, Assessor de Relação Parlamentar, Assessor de Imprensa, Assessor 

Parlamentar e seus ocupantes dos cargos de Comissão onde foi pedido também de 

acordo com o Ofício nº 281 de 2.017 da Excelentíssima Doutora Procuradora de Justiça 

Renata Pires Smith da Silva Promotora de Justiça, em solicitação a dar ciência ao 

Plenário e também em publicidade, damos ciência Plenário de acordo com o Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta. Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Pelo presente instrumento na forma do Artigo 5º § 6º e Lei 7.347/1985, alterado pelo 

Artigo nº113 da Lei  nº 8.078/1990, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pela 

Promotora de Justiça substituta em exercício, no cargo do patrimônio público da 



Comarca de Mogi das Cruzes, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado 

compromitente e a Câmara Municipal de Biritiba Mirim com sede nesta cidade neste ato 

representado pelo seu presidente Senhor Marcelo Batista de Miranda Melo, doravante 

denominado compromissário, considerando que de acordo com o que foi apurado, os 

cargos de Diretor Geral, Assistente Legislativo Financeiro e Assistente Técnico 

Legislativo provido pelo comissionamento, são de caráter eminentemente técnico ou 

burocrático, cujos ocupantes desempenham funções típicas de cargos efetivos. Havendo 

afronta as regra de concurso público, conforme disposto no Artigo nº 37, inciso 2º e 5º 

da Constituição Federal. Considerando que a administração pública deve se pautar pelos 

princípios da legalidade, moralidade, eficiência e simetria com as Constituições 

Estadual e Federal, considerando os argumentos lançados em despacho nos autos, 

considerando finalmente que a permanência de tal situação poderá caracterizar ato de 

Improbidade Administrativa, implicando a responsabilização do gestor público e 

daqueles que contribuírem para a ofensa, aos princípios constitucionais, resolve celebrar 

o presente Termo de Ajuste de Conduta, mediante as seguintes cláusulas. 1. A 

compromissária por seu Presidente obriga-se a promover a exoneração, até o dia 1º de 

setembro de 2018 dos funcionários ocupantes dos cargos supra - indicados 

comissionados no Legislativo Municipal. 2. A compromissária por seu Presidente, 

obrigando-se somente a promover, prover os cargos supra - indicados ou outros que 

venham a ser criados para o desempenho das mesmas funções como funcionários 

efetivos, e não mais pelo comissionamento. 3. O descumprimento das obrigações 

assumidas implicará para Presidente da Câmara em exercício na data da caracterização 

do descumprimento, a imposição de multa pessoal e diária, no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) aplicada para cada dia em que os cargos permanecer providos, em desacordo 

com este compromisso. A referida multa corrigida por índice oficial em vigor, será 

revertida em favor do fundo previsto no Artigo nº13 da Lei  nº 7.347/1985, sem prejuízo 

das demais medidas judiciais cabíveis. 4. No prazo estabelecido no item 1 desse 

instrumento o compromissário encaminhar a Promotoria de Justiça do patrimônio 

Público da Comarca de Mogi das Cruzes, a Portaria de Exoneração dos respectivos 

funcionários, no referido prazo a critério do Legislativo, poderão ser providenciados e 

necessárias, alterações legislativas e a realização do concurso público para provimento 

do cargo efetivo necessário à continuidade do serviço público. 5. No último dia de seu 

mandato como Presidente da Câmara Municipal, providenciara o encaminhamento do 

presente Termo para seu sucessor, acompanhado de ofício com relatório das 

providências por ele adotadas, para o cumprimento do TAC, encaminhado cópia da 

Promotoria do Patrimônio Público até o décimo dia útil subsequente, sob pena de incidir 

na multa diária supra – indicada. 6. A compromissária por seu Presidente se 

compromete a dar publicidade a presente termo de ajustamento de Conduta na rede 

mundial de computadores, sobretudo no sítio eletrônico da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, em eventuais outros meios de comunicação que entender pertinentes. 7. 



O presente Termo de Ajustamento de Conduta, tem natureza de título executivo 

extrajudicial, nos termos do Artigo  nº5º § 6º da Lei nº 7.347/85, introduzido pela Lei 

nº8.078/90, esse compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado pelo 

Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do § único do Artigo 

nº112 da Lei Complementar nº734 de 26 de novembro de 1993, da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, mas a compromissária compromete desejar 

a implementar o  hora (inaudível). De acordo firma o presente Termo de Ajustamento 

de Conduta que vai assinado pelo Promotor de Justiça pelo Presidente da Câmara 

Municipal. Mogi das Cruzes 28 de setembro de 2017. Renata Pires Smith da Silva 

Promotora de Justiça substituta. Marcelo Batista de Miranda Melo Vereador Presidente 

da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: 

Eu gostaria de antemão, parabenizar a Vossa Excelência pelo Termo de Ajuste assinado 

junto ao Ministério Público, tendo em vista essa é uma demanda da Casa já algum 

tempo, isso foi protelando, foi protelando, protelando até que Vossa Excelência se 

propôs junto no diálogo aberto e de consenso com Ministério Público assinar esse TAC, 

então Vossa Excelência está de parabéns, representando essa Casa, com certeza nós 

temos um tempo aí de 11 meses para ser para ser executado, o futuro Presidente da 

Casa, Vereador Lourival com certeza dará continuidade nesse TAC que foi feito e se 

depender desse nobre Vereador, nós estaremos dando o máximo de ser celeridade 

possível nesse processo, muito obrigado. Vereador Lourival pede pela ordem e diz: 

(inaudível) Vossa Excelência, mas o momento eu acho oportuno porque eu não tomei 

posse ainda com o Presidente, realmente para assumir essa responsabilidade, mas direi a 

essa Casa que realmente tomando posse, como Presidente dessa Casa, realmente a gente 

vai tratar dentro do possível da legalidade, de realmente o Ministério Público está nos 

cobrando. Então pode ter certeza que a gente, a Vossa Excelência está de parabéns 

dando este inicio, este ponta pé e que realmente tomando posse, realmente eu to 

segmentos também a respeito de tudo que realmente há necessidade, muito obrigado. 

Vereador Marcelo diz: só para deixar claro, que foi através daquela denuncia que eu 

acabei sendo acometido né, e que eu fiz questão de ler, assim que eu recebi a denúncia é 

aquele ditado, quem não deve não teme, a gente foi lá e a Promotoria vendo que a gente 

teve o bom senso de atender a denúncia dos cargos comissionados, até por ter, a gente 

foi bem claro, a gente tem parentes que ocupam os cargos, mas ela viu que a linha de 

parentesco de termos não atinge a linha e que também é o cargo comissionado, ela fazia 

questão de que fosse provido em cargos de concurso; então a gente atendeu, não 

queremos aprontar, queremos trabalhar e a gente assinou o presente Termo de Ajuste 

Conduta o que a gente vai, ela pedir pedindo só o prazo por causa do caixa aqui, não há 

não há condições né; mas já estamos tomando a providência e assinamos o presente 

Termo de Ajuste de Conduta; então, deixar bem claro, a gente vai colocar no site 

também e acredito que o Ministério Público quem trabalhou, honesto e pretende andar 

assim, a gente não tem problema nenhum. Ao autor da denúncia fez até um favor a 



gente vai ajustar as coisas na Casa, a gente trabalha sim aqui tá. Então vamos dar 

prosseguimento.  Não havendo mais Expediente, passando para a leitura das Indicações, 

Vereador José Rodrigues Lares pede que seja consignada a presença dele na Sessão. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1. Indicação nº 

422/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao 

órgão competente, para que seja implantada uma luminária no primeiro poste da entrada 

da Rua Antonio José Martins de Miranda- Hiroy. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 2. Indicação nº 423/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que determine ao órgão competente para que 

seja feita trocas das lâmpadas queimadas na Rua Antonio José Martins de Miranda, 

Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 3. 

Indicação nº 424/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Departamento de Rodagem (DER), para que seja implantado um 

“guard-rail” sobre o córrego na SP – 88 Estrada Mogi Salesópolis, na altura do Km 70. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 4. 

Indicação nº 425/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

determine ao órgão competente a expansão da iluminação pública na Rua 31 de 

dezembro, Jardim Yoneda, em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 5. Indicação nº 426/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que determine ao órgão 

competente a manutenção e expansão da iluminação pública em toda sua extensão do 

Bairro Jardim dos Eucaliptos. Não havendo mais Indicações, passamos para PROJETO 

EM DELIBERAÇÃO AUTORIA DO PODER EXECUTIVO1: Projeto de Lei nº 

065/2017, dispõe sobre alteração do Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.757 de 17 de junho 

de 2016 e dá outras providências.  Vereador Fernando pede pela ordem e diz: Senhor 

Presidente, o referido Projeto de Lei na qual esse Nobre Vereador acabou de ler, trata-se 

o valor do subsídio dos Conselheiros Tutelares, que é fixado através de Lei. Na semana 

passada nós vereadores fizemos uma reunião, com os Conselheiros e não só para tratar 

sobre subsídio, mas para tratar sobre o Conselho, e vimos a importância do quanto antes 

essa aprovação dessa Lei ser executada; solicito de Vossa Excelência a inclusão na 

Ordem do Dia o referido Projeto. Vereador Marcelo diz: só para gente referendar aos 

próprios Conselheiros que se encontram aqui, Projeto DELIBERADO. Senhor 

Presidente continua, convido os nobres Vereadores para obter o Parecer, suspendo a 

Sessão por prazo de cinco minutos. Retornando a Sessão o Senhor Presidente solicita a 

chamada nominal para apuração do “quorum” legal. Todos os treze Vereadores estando 

presentes; PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer Jurídico 1. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO referente ao Projeto de Lei nº 065/2017 dispõe 

sobre alteração do Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.757 de 17 de junho de 2016 e dá 

outras providências; qual não foi possível transcrever, pois a leitura foi feita 

rapidamente pelo senhor Primeiro Secretário, impossibilitando a compreensão para a 



fidelidade na transcrição. O Parecer foi favorável bem como o Parecer das Comissões 

que também não foi descrito pelo mesmo impedimento acima mencionado. Para 

discussão e votação única o Projeto de Lei nº 065/2017. Projeto de Lei APROVADO.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 2. Em 

discussão e única votação Requerimento nº 312/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

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

competente, para tomar providências com a reforma do ponto de ônibus localizado na 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura próximo a base da Polícia Militar, e a limpeza local. 

Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 3. Em discussão e única votação Requerimento nº 313/2017, 

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

junto ao Departamento competente para que sejam implantadas lombadas em toda a 

extensão da Rua Nove de Julho, Bairro Jardim Yoneda. Requerimento APROVADO. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA 4. Em discussão e única votação Projeto de 

Resolução nº006/2017, dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação aos 

Servidores Municipais da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e dá outras 

providências. Projeto APROVADO. Presidente solicita que seja feita a chamada para 

os oradores inscritos para o uso da Tribuna. Vereador Fernando cumprimenta a todos 

e diz: Senhor Presidente o que me leva hoje a usar essa Tribuna são basicamente cinco 

tópicos eu gostaria de começar pelo primeiro tópico que se trata sobre a questão das 

rotatórias do DER; é essa semana eu não me recordo se foi no final de semana, eu vi 

uma matéria sobre a (inaudível) do DER, juntamente com deputado da região dizendo 

que o DER está fazendo uma reavaliação das sobras que constam das obras, no geral no 

Estado, para que ela possa implantar as rotatórias na rodovia Alfredo Rolim de Moura. 

Em momento algum foi dito que já existe o projeto da Nova Biritiba e já existe o projeto 

lá na entrada do Pomar do Carmo, com nosso amigo Flávio tá aqui representando 

bairro, em momento algum foi citado, mas foi citada a rotatória em frente à escola 

Sentaro Takaoka. Então essa minha colocação aqui sobre essa questão do DER, serve de 

um alerta para essa Casa para que nós, vereadores desta Casa possamos formar uma 

Comissão para tratarmos especificamente da questão das rotatórias, junto ao DER da 

mesma forma que esse Deputado tá com influência para colocar essa rotatória lá na 

defronte à escola Sentaro Takaoka, não que lá não mereça, não que lá não mereça, 

muito pelo contrário, merece sim, mas nós temos que olhar aqui primeiro pelo nosso 

umbigo, aonde na entrada da Nova Biritiba quase que semanalmente nós encontramos 

notícias de acidente, a onde é a entrada do Pomar do Carmo, quem frequenta Pomar do 

Carmo quase que diariamente, como eu por exemplo tenho familiares lá, vemos o risco 

permanente de acidente; então o que essa Casa Senhor Presidente possa formar uma 

comissão de Vereadores de 3 ou de 5 para que a gente possa agendar uma reunião junto 

aos Deputados, na qual os nobres Vereadores aí representam para que possamos 

também forçar a barra junto com o DER, porque senão vai ocorrer o que; vão se plantar 



uma rotatória em Mogi defronte à escola Sentaro Takaoka e nós aqui por mais um ano e 

por mais uma vez ficaremos órfãos de pai e mãe, então fica esse alerta aos nobres pares, 

eu acho que cada Vereador aqui tem o seu Deputado que representa, que vai pedir voto 

na próxima eleição, mas antes dele pedir voto aqui que ele venha também fazer o defesa 

dos nossos interesses; então é esse é o primeiro ponto, que é a questão do DER. 

Vereador Reinaldo cede seu tempo regimental para uso do Vereador Fernando que 

agradece e continua; um outro ponto que eu gostaria de parabenizar não as pessoas 

porque assim eu não vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria de parabenizar a 

população de Biritiba, por ter conquistado independente da luta que foi travada ao longo 

dos anos na gestão anterior, dessa gestão, terminou se ainda com rescaldo, mas da 

inauguração do posto do INSS na nossa cidade. Era uma luta antiga, uma reivindicação 

antiga da nossa comunidade e hoje se tornou realidade, méritos a todos, todos 

envolvidos nesta operação, de Deputados, de Prefeitos e ex-prefeitos, de Vereadores, de 

ex Vereadores,  de superintendentes, ex superintendentes, a todos os envolvidos, todos 

porque assim, quando a criança bonita todo mundo quer seu pai mas eu acho que o pai 

dessa criança não é A, nem B, nem C, pai dessa criança é a população da nossa cidade; 

então meus parabéns a Biritiba, a nossa comunidade por ter conquistado esse posto do 

INSS. Outro tópico que eu gostaria de colocar Senhor Presidente por mais uma vez, 

lamentavelmente, foi suspenso o processo licitatório referente à iluminação pública; isso 

já tá virando uma novela na nossa cidade; eu sinceramente apesar de não ser técnico na 

área, mas eu não consigo porque assim você faz o edital para quem trabalha com 

licitações no meu caso, eu trabalho com isso e sei como são formulados os editais, mas 

se prepara o edital vai a empresa concorrente se é que é concorrente, vai lá e bloqueia 

no Tribunal, suspende; vai no tribunal suspende, lança de novo, vai lá no Tribunal e 

suspende de novo, e vai lançar novamente, se está com erros então vamos tentar 

corrigir, quais são os erros estão sendo apontados, questionados no Tribunal e vamos 

tirar. Vamos tentar corrigir esses erros, porque infelizmente a população não aguenta 

mais, não aguenta mais, ficar na escuridão que tá a nossa cidade. Se nós formos ver o 

nosso Parque de iluminação pública hoje ela deve tá com uma capacidade de 40%; de 

40% para cada rua que tem a dez poste com luminária, quatro estão acesas, o restante  

estão apagadas; vão se dizer: mas isso já vem lá de trás;  tudo bem, já vem lá de trás, 

mas vamos tentar corrigir agora, não é porque o outro errou que nós vamos continuar 

errando,  nós temos que procurar uma forma de corrigir isso, porque isso é uma 

urgência e uma das maiores reivindicações da nossa população, a população de Biritiba 

hoje ela clama, não só por iluminação pública, para simplesmente para ter a luz acesa, 

mas principalmente por questão de segurança, quem pega a Estrada do Sogo como 

Vereador  Waltinho, Vereador Zé do Brejo, residem lá no bairro; quem pega a Estrada 

do Pomar do Carmo como Vereador Lourival, nosso amigo César que tá lá; quem pega 

a Estrada do Nirvana; quem pega a Estrada de Santa Catarina, enfim, a Estrada do 

Castelano, enfim, onde muitas pessoas utilizam o trajeto a pé, porque não tem o 



transporte público ainda para poder ser atendido aquela necessidade; além de você não 

ter o transporte público, ainda você obrigado andar no escuro; então que a Prefeitura 

tente de uma forma mais técnica se mobilizar para que possa fazer com que essa 

licitação, por que é engraçado, tem licitações que voam assim, igual um sabonete, 

pumba ah tá pronto, já tá feito; e tem licitações que travam; eu sei que às vezes não é 

culpa da Prefeitura, mas está travando primeira, segunda, terceira, alguma coisa está 

errada no edital. Então vamos procurar corrigir para quê a nossa população não fiquem 

as escuras. Vereador Lourival pede um aparte e diz: quando a Vossa Excelência fala a 

respeito da escuridão dos bairros do nosso município, realmente eu não sei até quando a 

gente vai ter que clamar, por que é o dia a dia que nós estamos na rua, é realmente a voz 

do povo inteiro cobrando iluminação; até por que, como Vossa Excelência falou que a 

iluminação é segurança, e realmente é segurança, quando a rua está clara, dificilmente o 

individuo chega atacar alguém por que as vezes alguém pode estar vendo;a gente fica 

analisando todos esses processos que tem sido feito e hoje  e amanhã, e  hoje e amanhã, 

contrataram ai um carro cesto pelo ao menos trocar as lâmpadas que estão hoje 

queimadas; eu fico analisando assim: gente, a população não aguenta mais de ver, a 

população dessa rua aqui, quem estiver duvidando vem nessa rua a noite para ver o que 

nós estamos, nós estamos no centro aqui, vejam aqui como é a escuridão desta rua. 

Então, pelo amor de Jesus, precisa ter uma solução, o pessoal não aguenta mais, o 

pessoal ali da entrada do Pomar do Carmo eu me sinto envergonhado desde 1997, eu 

não falo desta gestão agora não; eu falo de 1997 do finado Freitas; houve um estupro, e 

terminaram desovando essa moça lá em Mogi das Cruzes. Eu tenho guardado dentro da 

minha pasta, na minha residência, desde 1997 que eu brigo por nova iluminação ali, por 

falta de extensão de rede, até hoje nunca, nunca teve um Prefeito para chegar e 

conseguir, eu tenho vários, só esse ano eu devo ter nada, nada, uns quatro ou cinco 

pedidos, do ano passado nem conto mais quantos tenho. Então, não é possível, a 

Bandeirantes, será que o um dos Prefeitos não tem acesso a Bandeirante para chegar 

para chegar dizer: olha, (inaudível), vamos trocar esta iluminação, então realmente para 

mim, eu me sinto envergonhado por ser cobrado, eu tenho isso desde 1997, então a 

gente deixa o passado, olhando sempre o presente, por que nós esperamos sempre o 

melhor, não esperamos o pior, e acho que a população precisa, cobra e merece é isso, é 

ver nossa cidade com segurança, com iluminação pública e saúde. Obrigado. Vereador 

Leonardo cede seu tempo regimental para o Vereador Fernando que retoma a palavra 

e diz: infelizmente Vereador Lourival, nobres pares, é assim, a questão da iluminação 

pública até então até um período atrás, ela era de responsabilidade da EDP Bandeirantes 

Eletropaulo, depois virou EDP Bandeirantes quando privatizou, só que o Governo 

Federal já vinha alguns anos, tentando empurrar essa batata quente, na mão dos 

Municípios; os municípios menores como é o nosso caso de pouca arrecadação, eles não 

tinham condições de arcar com a despesa do parque de iluminação, e foi protelando, 

protelando, até protelando, até que no final do ano passado, mais ou menos lá para julho 



agosto, setembro, o Governo Federal decidiu pronto, agora a competência é dos 

Municípios para fazer a manutenção do parque público. Então, até então se cobrava esse 

cobra até hoje, aquela o CIP, a taxa de contribuição de iluminação contribuição pública, 

que muita das vezes as pessoas falam: eu pago, mas eu não tenho bico de luz na porta de 

casa, aquela, o CIP não é só para pagar o bico de luz, é para que ela chegue à rede de 

energia também até sua casa, então às vezes você não tem um bico de luz mas está 

pagando por que porque você tem a rede que está sendo beneficiado o seu imóvel está 

sendo atendido. Só que até numa conversa com Vereador Luis Passos a um tempo atrás, 

nós tivemos a curiosidade e fazemos levantamento qual era a previsão de arrecadação, 

no ano, e até então a Prefeitura já havia arrecadado 365.000 (trezentos e sessenta e cinco 

mil)  não é vereador Luis Passos? Se não me falhe a memória, o mês passado, mês 

retrasado, já havia arrecadado 365.000(trezentos e sessenta e cinco mil) para iluminação 

pública, só com essa taxa, só com essa taxa, então recurso para fazer a manutenção tem; 

ou pelo menos que não tenha para atender toda a cidade é claro, que isso ai não vai fazer 

tudo numa vez, nós temos ciência disso, será parcelado, mas temos o recurso; e, 

infelizmente fica se travado no edital de licitação, tão assim como vereador falou, nós 

temos demandas na área da Saúde, na área da Educação, na área de Transporte, mais 

hoje a grande maioria das pessoas que nos procuram, não é só a manutenção da estrada, 

antes da manutenção da estrada é a iluminação pública. Então acho que tem que ser tudo 

tem tudo é prioridade, porém nós vemos uma reivindicação na questão da iluminação 

pública muito mais forte do que nas outras áreas, bom encerrando esse ponto da 

iluminação pública, eu juntamente com o Vereador Paulo, Paulinho da Júlio, há um mês 

e meio atrás nós começamos um trabalho de campo da qual nós temos aquela linha 210 

que ela termina ali no restaurante do Mineiro; essa linha antigamente ela ia até a 

Terceira, a EMTU foi cancelando, foi cancelando, foi cancelando, vai fatiando e ela vai 

até ali o Rancho do Mineiro, no Restaurante do Mineiro ali na divisa da entrada de 

Casagrande. O quê que ocorre; essa linha faz ela faz o mesmo trajeto que as outras 

linhas fazem, com exceção de que quando ela deixa os passageiros dela daqui ela faz o 

ponto fina dela lá; ela não faz  Jardim dos Eucaliptos; e o vereador Paulinho o Paulinho 

nos procurou para fazermos o trabalho em conjunto, para que pudéssemos atender 

através dessa linha 210 o bairro do Jardim Castelano e nós somos a campo juntamente 

com os representantes da empresa, para fazermos levantamento técnico para depois 

começamos um trabalho político junto dessa Casa, junto a EMTU para que se possa 

fazer o ponto final; a princípio a ideia era do ponto final onde será inaugurado o CSF da 

família, só que na visita técnica juntamente com os técnicos da empresa, nós 

percebemos que não só aquela região ser atendida, mas como nós poderíamos esticar 

essa linha fazendo dela o ponto final defronte ao Ginásio Esportes, que nós 

atenderíamos  o bairro da Vertentes, que passaria pegar um ônibus para Mogi ali 

próximo do ginásio, nós atenderemos parte do Castelano do lado de cá da rodovia da 

Casagrande; nós atendemos parte do Jardim Real, atenderemos toda aquela comunidade 



atenderemos ali da Chácara Costa ela saindo a linha saindo por Casa Grande e 

retornando.  Para minha surpresa eu vi uma postagem do secretário Diretor de Turismo, 

já com a Empresa Radial, fazendo trabalho para isso ocorrer então eu acho que é assim 

antes de você fazer qualquer coisa; e méritos dele também que correu atrás e que acho 

que vai ser uma colaboração sabe, de colocar o Executivo, mas eu acho que antes você 

tem que ver o que o Legislativo está fazendo; porque nós estamos puxando a corda no 

sentido de atender uma demanda aqui e de repente ele vai puxar corda para atender uma 

demanda e de repente nem sempre atendera, ou nem sempre tecnicamente seria viável é 

meu amigo particular não conversei com ele pessoalmente, vou conversar, mas eu tomo 

a liberdade de falar na Tribuna e comentei isso com vereador Paulinho, só para encerrar 

Senhor Presidente, comentei isso com vereador Paulinho que ia falar na Tribuna até 

porque esse é um trabalho que nós estamos fazendo já no decorrer do nosso mandato, 

muito sério que depois dessa Casa com certeza provara uma Moção para que a gente 

possa encaminhar a EMTU um trabalho político com a EMTU. Só para encerrar Senhor 

Presidente, me permita, ocorreu um fato e eu Vereador Eduardo tivemos a oportunidade 

na quinta-feira ou na sexta, estivemos na Escola João Cardoso, quinta-feira, na qual ou 

três vezes por 3 vezes foi agendado um veículo, que é isso mesmo ônibus, para levar os 

alunos para o Jardim Botânico quero um projeto uma professora havia montado; por 3 

vezes esse ônibus foi cancelado;e a informação que nós tivemos foi de que; do próprio 

Prefeito, de que se o ônibus quebrou um dia antes para levar o grupo de apoio que tá 

dando apoio do suporte ao turismo ao plano de turismo para educação, Vereador 

Marcelo cede seu tempo regimental para o Vereador Fernando. O ônibus é locado com 

os recursos da Educação para Educação, porque foram levar a utilizar na pasta de 

Turismo para levar os alunos da UMG para Guarulhos; quero uma atividade da pasta de 

Turismo não era uma atividade da pasta da Educação. Então essa questão dos carros nós 

vamos dar uma reavaliada e acompanhar um pouco mais de perto; Senhor Prefeito teve 

lá, nós deixamos bastante claro, que não concordamos com o tipo de situação, porém o 

que me deixou mais ainda preocupado foi;você está utilizando o recurso da Educação 

para transportar atividades de pasta de Turismo porque quando faziam isso lá atrás, o 

Conselho Municipal de Educação era o primeiro a descer o porrete, era o primeiro a vir 

“não pode usar no Esporte, não pode usar no Turismo não pode usar”; e cadê o 

Conselho Municipal de Educação que não vê isso agora? É fácil o Conselho Municipal 

de Educação quando era oposição atira pedra; porque que não atira agora que é 

situação? Então fica aqui a minha indignação, não só pelos com o que os alunos 

passaram, o Vereador Eduardo sabe muito bem disto, a filha dele estuda na minha sala, 

na sala da minha filha também; e coincidente ainda foi justamente na sala da filha de 

dois Vereadores, coincidentemente, o Prefeito (inaudível), justo na sala dos dois 

Vereadores ainda? O que fica mais grave não é só o fato de não atender, é de não 

atender porque atendeu a outra pasta e sendo pago com o recurso da Educação; então 

fica aqui a minha indignação, meu protesto principalmente a quem fiscaliza as verbas da 



Educação que antes atirava pedra e hoje são omissos e ficam quietos, subordinados esse 

governo Muito obrigado, desculpa Senhor Presidente. Próximo orador inscrito 

Vereador Jorge Mishima, diz: (inaudível os primeiros segundos), dia 29, sábado, e 

também não poderia deixar de agradecer o Deputado Márcio Alvino e batalhou muito 

para que se tornar a cidade a inauguração. Ao ex Prefeito Inho, os Vereadores que 

autorizaram a doação do terreno para que fosse feito a inauguração do INSS; 

parabenizar e agradecer Nobre Vereador Luis Passos, eu sei que Vossa Excelência 

também batalhou muito para que esse os projeto fosse avante; na verdade nós temos que 

reconhecer essa sua qualidade que conhece pelo que eu sei muito bem, de administração 

parabéns a Vossa Excelência, e ganha com isso nós. Parabenizando Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar por que ele é o nosso Prefeito atual, parabenizar ainda o professor 

Jarbas e ainda reconhecer uma obra iniciada por ex Prefeito e ele concluiu, ele foi muito 

feliz e aqui eu rendo a minha homenagem ao Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, mais 

conhecido como professor Jarbas. Obrigado. Próximo orador inscrito Vereador 

Lourival cumprimenta a todos e diz: eu nesse momento faço uso dessa Tribuna nessa 

tarde, realmente para agradecer também, ao grande Deputado Marcio Alvino e também 

André do Prado; são dois Deputados que realmente não deixa a desejar ninguém, em 

todos os momentos sempre estão presentes na nossa cidade, realmente procurando dar o 

melhor, até porque os dois deputados que foram grande eleito, aqui dentro deste 

Município como nenhum dos Deputados Estadual e Federal tiveram a votação que eles 

tiveram. Então realmente eles estão de parabéns de fazer, de procurar realmente recurso 

para nosso Município e tenho certeza, que eles vão buscar para nossa cidade muitas 

melhorias. Então a gente tem que agradecer. Agradecer também o ex-prefeito Inho 

nosso parceiro do dia a dia, eu jamais podia deixar de falar em nome dele, porque é meu 

irmão é a pessoa que realmente dentro do meu trabalho, quatro anos, eu graças a Deus 

pude construir muito serviço ajudando realmente a ele, a Prefeitura; está aqui o 

Vereador Leonardo, que junto comigo, a gente trabalhou muito realmente para a gente 

conseguir fazer muitas coisas pelo nosso município; então àquilo que eu já tinha falado 

a respeito, pedir a palavra para o Vereador Fernando, respeito de falar a respeito desse 

descaso quanto a população é a coisa que eu fico pensando: na nossa vida até quando, 

até quando nós vamos clamar? Até quando, eu só queria saber até quando? Por que eu 

sempre tenho que dizer, esqueça o passado gente, vamos viver o presente; vamos 

trabalhar; para isso que foi dito em todas as campanhas,a mudança, agora, o que dessa 

mudança, estamos indo para nove meses e eu não estou vendo ainda esta mudança 

ainda. É aquilo que eu sei, e já foi falado também, não se dá para fazer tudo não; mas, 

existem as prioridades e nós temos que olhar pela as prioridades e sabemos que não dá 

para nós fazer tudo, mas existem as prioridades; então gente vamos olhar o pequeno 

recurso que tem e como aplicar nas prioridades. É onde o pessoal precisa, onde  o 

pessoal clama e chora; que quem não anda não sabe o que realmente a nossa população 

sente; mas para nós que andamos, o dia a dia aí nós sabemos o clamor da nossa 



população; e também não podia deixar de parabenizar realmente a nossa população de 

Biritiba Mirim, parabéns eu só desejo que essa gestão e outras que vierem, não se 

esqueça que foi uma luta para se ter esse posto do INSS; e que realmente ele merece ser 

cuidado porque é uma luta muito grande; e a nossa população hoje recebe esse presente 

e que realmente eles têm que realmente abraçar; agora, eu falei isso, mas para algum 

Vereador lá dentro do posto do INSS, não esqueça que, o posto do INSS está entregue e 

inaugurado, mas ainda falta muita coisa para se ver lá, até em área de documentação; 

para com que amanhã ou depois aconteça a qualquer fato, e a primeira coisa que vai 

procurar:-deixa eu ver se realmente a documentação está toda em dias. Então é um 

alerta; tudo que realmente faltar, procure legalizar para com que a depois não sofra as 

consequências; mas eu só quero dizer que a população de Biritiba tá de parabéns; hoje o 

Prefeito está de parabéns, porque na gestão dele recebendo um prédio desse ai, para o 

atendimento à população de nosso de Biritiba Mirim, ele tem que tá de parabéns. Muito 

obrigado e obrigado a todos. Próximo inscrito Vereador Luis dos Passos, cumprimenta 

a todos e diz: boa tarde a todos, boa tarde a Mesa, boa tarde os Nobres Pares, boa tarde a 

plateia; Senhor Presidente realmente fazendo o uso da palavra agora, agradecer e 

parabenizar realmente, agradecer as autorizados e parabenizar cidade por ter recebido 

esse essas instalações hoje do INSS; que se iniciou em 2009 realmente eu tive uma 

contribuição muito grande com Prefeito na situação ruim que já o INSS teve o 

desinteresse de ser implantado em Biritiba por a gente não ter conseguido alocar o local 

que atendesse o objetivo do INSS centrado; quatro meses depois eu fui até o a unidade 

de Guarulhos a central, e apresentamos uma área ali do lado do Pronto Atendimento, foi 

desafetado uma área de 1.000 metros quadrados. Eles aceitaram, a gente provou que o 

bairro Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, mais os outros, eram maior número, o 

bairro mais populoso da nossa da nossa região, houve aceite e foi encaminhado o 

projeto para Câmara né, para doação em favor do INSS; eles aceitaram até foi provado 

que vai ser implantado a UPA, e o futuro até instalações da Prefeitura como hoje se 

encontra lá; realmente foi uma batalha muito grande para chegar; aí que começou 

realmente a correria dos Deputados, do Prefeito para recurso e obra, e acabamos agora 

por inaugurar no dia 29. Obrigado Mishima pelo elogio até pelo trabalho da gente, fui 

até citado lá pelo Márcio Alvino, acho e deve ter comentado com ele pelo compromisso 

da gente; parabenizo o Prefeito de ele realmente tem recebido, junto com a população e 

as autoridades presente, o prédio e as instalações, logo acredito que esse mês começa a 

funcionar realmente; aproveitamos também Senhor Presidente, fazer um comentário, e 

até você me fez logo em seguida depois, a placa lá eu recebi do Superintendente, o 

protocolo do dia e a placa que contaria simplesmente com Presidentes do INSS; o 

Superintendente o Prefeito e mais algumas autoridades, e não citou por incrível que 

pareça, o nome dos Vereadores né na placa, na outra placa, que não é a mesma placa do 

INSS; o Marcelo fez o comentário depois que é verdade; tudo bem que o recurso é 

Federal, não é Municipal, e não é do Governo do Estado, mas vale lembrar que quem 



doou o terreno lá foi o Município, INSS não comprou, então eu acho que precisa sim, 

fiz essa tratativa com Prefeito, da gente está vendo a possibilidade de colocar lá placa 

com os vereadores hoje que participaram tanto; acho que o Jorge e Lourival já estava 

em 2009, e hoje como nós que seremos o que recebemos o prédio;  eu acredito que essa 

placa vai ser feita deve fazer um termo simples de coisa;  para que seja colocado lá, para 

que seja lembrado o trabalho também de que já estava antes, e hoje acabou participando. 

Obrigado Senhor Presidente. Próximo orador inscrito, Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo; pela ordem Senhor Presidente diz Vereador Robério: eu gostaria de 

parabenizar o senhor embora o Nobre vereador Fernando já tinha estourado tempo, o 

senhor passou o tempo para ele, eu gostaria de passar o meu tempo para que o senhor 

pudesse estar falando. Vereador Fernando diz: só para esclarecer, até então entendi 

que eu ainda estava na tentativa de terminar e o Senhor Presidente, se eu continuasse 

Presidente ele cedeu o tempo, então por isso eu chamei agora, desculpe. Vereador 

Marcelo diz: eu vou receber o tempo, eu só fiz isso que eu não posso cobrar dos outros 

uma coisa que né, eu vou aceitar o tempo Robério, agradeço sua postura, e por que eu 

preciso fazer uns comentários rapidamente. Solicito o nosso futuro Presidente que tome 

lugar de Presidente, Lourival. Presidente Lourival diz: Vereador Marcelo, Vossa 

Excelência agora pode fazer uso da Tribuna. Vereador Marcelo diz: prometo fazer 

breve uso da Tribuna, até porque não tem mais ninguém para do tempo para mim, vou 

ser o mais breve, essa Sessão está bem curta, mas prometo que eu não quero tempo. 

Cumprimentou a todos os presentes, gostaria de saudar em nome do Vicente que está 

sempre presente aqui e mais pessoas da plateia. Gostaria de comentar, fazer um breve 

comentário a respeito, a gente vai pegando um pouco mais de corpo né, de um pouco 

mais de canja quando a gente tá saindo, tanto da Presidência aí da própria vereança, e 

quando a gente já está para sair para terminar o mandato, a questão da vida pública sim, 

e a gente vai falando assim que a gente tem que tomar um pouco mais de cautela 

quando você vai falar de promessa política; mas em termos de promessa de Deputado de 

político, se tem duas pessoas que a gente tem que enaltecer, tem tido um compromisso 

com a região, que não tem tido assim oportunismo de só vem na época de política, que a 

gente tem até se impressionado, de esses dois políticos o André do Prado e o Márcio 

Alvino né; os Deputados realmente, tem se movimentado bastante, o André do Prado 

ele tem concedido aquela verba que nós fomos a São Paulo, que a ambulância né a 

emenda de 150.000 (cento e cinquenta mil), está presente conhece os problemas da e o 

Márcio Alvino também tem destinada recurso; que conhece problema são Prefeitos, eles 

foram Prefeitos de cidades pequenas, e conhece Biritiba muito bem; mas vamos lá, tem 

também o Bondinho, Estevão né, Bondinho um cara que tá aqui talvez também não 

conhecia na área da Saúde ele ajuda, ajudou muito né o Reinaldinho, Jorge, alguns mais 

Vereadores aqui sabe do que eu tô falando; o Estevão também, tem outros Deputados, 

mas o que no caso aqui que o Fernando colocou da rotatória, eu tinha um combinado 

aqui com o Flávio de fazer uma agenda com o pessoal do DER, eu tenho dado de 



satisfação nos bastidores né, porque hoje em dia é o político a gente vive de promessa, 

mas eu prometi para ele que eu ia a hora que eu agendasse uma agenda com o deputado 

André do Prado, no DER, eu iria combinar né; eu já falei com o André no dia da 

inauguração da agência do INSS, informalmente ele já teve uma agenda na agência 

passada, e já falou onde já está contemplada a rotatória do Nova Biritiba; que saiu sim 

Fernando, só que eu tô tomando o cuidado sabe, de falar porque você sabe, aquela coisa 

que não é oficial a gente vai ficando um pouco mais experiente, eu tenho medo, que 

você tem visto um monte de emenda que os caras às vezes contempla, sabe Flávio, a 

gente assina o papel tirar foto,os políticos mais experientes e não sai a gente fica com 

um cara no chão; então eu prefiro uma agenda específica. Eu solicitei para ele viu o 

Flávio, porque vai sair, segundo o Deputado, ele vai ter esse crédito comigo pelo 

menos, sabe vai sair já do Nova Biritiba, do Pomar do Carmo vai demorar mais um 

pouco; ele falou que não ainda não tem esse recurso; mas eu pedi para ele uma agenda 

específica sabe para a gente está celebrando e documentando, por isso que eu não te 

procurei porque eu não quero tratar esse assunto com você na informalidade. Mas o 

André do Prado eu peço e se ele tem essa reserva um pouco moral política, ainda 

exatamente por que eu preciso documento, então eu quero ir com você a hora que sair 

agenda sabe, quero ir com os demais vereadores, a todos aqui isso é uma questão 

suprapartidária, ela extrapola, é necessidade viu nobres pares, convida a todos, 

Vereador Fernando pede um a parte e diz:  o que me preocupou foi justamente o que, 

é uma palavra do Superintendente do DER dizendo como estava para liberar os 

recursos, e não Deputado que não é o André do Prado, mas do próprio PR Deputado 

Marcos Damásio, pleiteando lá, então falei, então alguma coisa mas se Vossa 

Excelência  está fazendo essa tratativa meus parabéns. Vereador Marcelo diz: mas eu 

não quero é ficar mal falado, falado ele vai escrito e permanece, eu quero oficializar 

com documento, então desde já eu convido a todos os Nobres, é uma causa 

suprapartidária. E, quando se fala da agência do INSS, rapidamente para a gente falar, 

quero dar Glória a todos os políticos que participaram cada um com seu quinhão de 

importância, seja Deputado, ex Prefeito, mas o que eu queria falar que eu falei para o 

Luís lá, o nosso Presidente do INSS, Leonardo Gadelha, primeira coisa que ele falou  

foi a importância dos Vereadores, que se os Vereadores não assinassem a Lei que o 

Executivo mandou da concessão do terreno, não sairia, não seria, mas ai me estranha ele 

não faz a concessão, e cá para nós, eu como Vereador Presidente dessa Casa que eu 

estou aqui sendo, não havia menção e nem que não fosse da gente, viu Jorge, mas que 

fosse da legislatura de 2009; que eles fizeram a coisa mais importante para aquela 

época, que foi doar o terreno, então cabe já que lá não houve esse reconhecimento, pois 

então que se faça justiça, (Vereador Jorge falou algo inaudível); se lá não citaram eu 

posso citar nominalmente aqui os vereadores que compuseram a Legislatura, que foi a 

décima primeira legislatura o Caetano falecido Caetano Pereira da Silva, Donizete Assis 

Siqueira, Everaldo da Silva, Francisco Pacheco de Vasconcelos, José Francisco 



Marques Garcia o Kiko do Bar, José Maria de Siqueira Júnior Pezão, Julio Cesar Leite 

da Silva Júlio da imobiliária, Márcio Francisco da Silva, Valdivino Ferreira dos Santos, 

que na época era o Presidente da Câmara, a eles cabem o louro que fizeram a Lei que 

doaram; que não fosse para a gente por fato e oportunismo que a ele coubesse então 

pelo menos a homenagem. Por que o cara fala que a Câmera, então que citados e será 

citado pela gente; então eu gostaria de citar e essa questão, e dar os parabéns ao Prefeito 

Jarbas ao ex-prefeito Inho, ao Luis Passos que fez essa interface também, tanto agora 

como naquela época; aos Vereadores da época ao Deputado Estadual na época, o 

Márcio que era Prefeito; a todos os envolvidos que fizeram essa obra que vai sim 

equilibrar a balança da Justiça. Hoje uma segurado do INSS não precisa mais pegar o 

ônibus, quantas pessoas vem aqui em Mogi sejam os gestantes, sejam doentes, seja o 

que precisa ir para Mogi às vezes não tem o dinheiro da passagem; que vem aqui atrás 

de Assessores para vocês: po preciso do dinheiro da passagem para pegar, passar numa 

perícia e não consegue. É verdade é fato, hoje eles vão até ali vão pedir, isso aí gente. 

Então é parabéns para as pessoas; hoje a gente tem que parabenizar essa obra que um 

legado que vai ficar para todos. Meu muito obrigado. Presidente Lourival devolve o 

cargo para o Vereador Marcelo. Não havendo mais oradores inscritos, minha fla 

como Presidente é só para comentar mais uma coisa,  é uma questão de grandeza para 

fazer mais um reforço; eu tava numa parte lá que tava eu, Deputado André do Prado, ele 

chamou o Prefeito Jarbas isso eu quero deixar aqui para vocês também; e falou o 

Prefeito Jarbas a gente tá conseguindo que a Unesp, gostaria de deixar bem claro, que 

eu comentei com alguns vereadores, gostaria deixar que a Unesp ela pediu para mim 

que se eu conseguisse classe aqui em Biritiba, uma sala com computadores com 30 

computadores eu conseguiria 30 vagas de aula digital da Unicamp, curso superior, isso é 

um legado extraordinário para vocês que são professores, para professor Jarbas, então 

eu gostaria que você fosse lá com o Marcelo que Presidente da Câmara, que é do partido 

também para a gente está celebrando isso ai também, foi aonde eu falei não professor, 

eu gostaria de convidar a todos, oh Deputado, do né todos os Vereadores para a gente tá 

indo na Assembleia, quando o Senhor conseguisse. Então eu estou aguardando uma 

agenda isso também é suprapartidário por que é um ganho extraordinário, o Prefeito 

Jarbas se comprometeu arrumar isso no João Cardoso, um convênio ou uma sala de 30 

ou 60 vagas, eu gostaria de estender esse convite do Deputado para todos os Vereadores 

tá, se ele conseguir convidar todos que queiram ir para a gente está celebrando. Isso é 

uma vitória para cidade, gente curso superior de engenharia, o que for para Biritiba 30 e 

60 vagas extraordinário, com padrão Unicamp. Eu acho que isso daí mostra aqui a 

política ela tem que extrapolar os campos partidários e trazer benefícios para a cidade, 

então eu gostaria de deixar isso daí para todos, a grandeza né e é quando a gente fala 

que é política ela tem que vir em prol da população, e demonstra isso através de atitudes 

como esta não é? Mais uma vez, eu gostaria de apenas comunicar a vocês que quinta-

feira dia 5 de outubro, é o dia do nosso Padroeiro São Benedito, dia 6 de outubro é 



ponto facultativo; então não haverá expediente né conforme previsto no Decreto 

Municipal 3.198/2017 e Portaria da Câmara Municipal 018/2017 não haverá expediente. 

Então gostaria de deixar este comunicado a todos né e desejar a vocês uma boa semana 

um bom feriado que Deus abençoe acompanhe a todos. Meu muito obrigado. O 

Presidente declara encerrada a Sessão Ordinária. De tudo o que, para constar foi 

preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, 

vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 02 de outubro de 2017. 
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