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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018.  

 

Aos vintee sete dias do mês de agosto de 2018, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador LOURIVAL 

BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de 

Matos, Luís Carlos dos Passos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Reinaldo 

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter 

Machado de Almeida, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, Reinaldo 

Pereira Júnior,que procedessea chamada nominal dos senhores Vereadores. 

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às 

fls. 68 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. O Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente 

Sessão Ordinária. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 

procedesse a leitura de1. Termo de Posse dos senhores Vereadores Juniel da 

Costa Camilo, Walter Antônio Mirandae Fábio Rogério Barbosa.Após dada 

a posse dos três Vereadores e concluídas as assinaturas de todos os 

Vereadores da Casa de Leis, os Vereadores Juniel da Costa Camilo, Walter 

Antônio Miranda e Fábio Rogério Barbosa foram convidados a ficarem de pé e 

a ouvirema leitura do texto do Presidente da Câmara: “Prometo manter, 

defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado e a Lei Orgânica do município, dignificando e 

exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que foi 

me confiado.”, repetindo, ao final, o seguinte dizer: „Assim prometo‟. Após o 

compromisso regimental, foram empossados pelo Presidente e convidados a 

assumirem suas Cadeiras.2. O senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de agosto 

de 2018. O Nobre Vereador Fernando José Gonçalves requereu a dispensa 

da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do 

Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.3.Leitura do Ofício nº 128/2018 - SMA – PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portaria n° 375 ao 381/2018; *Decreto nº 3.359/2018; Termo Aditivo nº 02 ao 

Contrato n° 041/2017 e o nº 04 ao 101/2014; 4. Ofício nº 073/2018 – BIRITIBA 

PREV - encaminha balancete financeiro de receitas e despesas.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, requeiro de V. 

Ex.ª que seja encaminhado ao gabinete dos Nobres Vereadores o balancete 

financeiro das receitas e despesas do Instituto Biritiba Prev para que os 

Vereadores possam tomar ciência e análise. Obrigado.”. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Senhor Presidente solicitou aos 

Secretários que fizessem a leitura das Indicações nº 136 a 140/2018.1. 

Indicação nº 136/2018 de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima:solicitaao 

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

departamento competente para que o mesmo providencie com a máxima 

urgência possível a instalação de luminárias e iluminação pública em toda a 
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extensão da Rua Maria Consolação Xavier, Bairro Castellano. 2. Indicação nº 

137/2018 de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicitaao Senhor 

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

departamento competente para que o mesmo providencie com a máxima 

urgência possível o reparo do guardrailna ponte sobre o Córrego do Santo, 

conforme foto anexa, situado na Estrada Velha, Biritiba Mirim, próximo à 

Associação Cultural Desportiva de Biritiba Mirim. 3. Indicação nº 138/2018 de 

autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicitaao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal 

de Trânsito e Transportes os estudos necessários para a implantação da 

medida aqui proposta como sendo: a Rua Dr. Deodato Wetheimer, situada na 

área central de Biritiba Mirim, situada no fundo da Igreja São Benedito é 

utilizada pelos veículos como retorno e rotatória de quem vem e trafega pela 

Rua Coronel Silvino de Miranda Melo e a Rua José Oliva Melo, ambas de mão 

única. A sinalização de solo hoje existente no local obriga os motoristas, em 

qualquer das vias que transitarem, a ultrapassar o eixo média da Rua Deodato 

Wetheimerpara, então, efetuar conversão. Essa sinalização atual vem 

causando grandes transtornos a usuários daquela via, com constantes 

reclamações a esses demais Vereadores dessa Casa de Leis, haja vista com 

constante confronto entre condutores e desrespeito à sinalização de solo lá 

existente. Em situações idênticas, como em Mogi das Cruzes, existe algumas 

conversões na rotatória da Rua Deodato Wetheimer, seja no sentido para a 

Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo poderá ser feita pela 

esquerda de conversão do motorista. O exemplo da já existente em outro 

município, alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do condutor 

do veículo garantirá mais segurança aos condutores e fluidez no trânsito, 

colocando fim aos constantes desencontros e discussões de condutores. Esta 

indicação reitera a indicação de nº 116/2018, 061/2018, 094/2018 e 

requerimentos de nº 065/2017, 145/2017, 207/2017, 258/2017, 304/2017, 

338/2017 e 015/2018. 4. Indicação nº 139/2018 de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicitaao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que o mesmo interceda junto à secretaria competente a manutenção e 

expansão da iluminação pública na Estrada Municipal Castellano, na Avenida 

Brasil, em toda a extensão do Bairro Castellano, nesta cidade. Esta indicação 

reitera a indicação de nº 247, 411/2017, 044, 087 e 102/2018. 5. Indicação nº 

140/2018 de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicitaao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda juntoa 

Secretaria a manutenção e expansão da iluminação pública na Rua Quirombo 

Awazu,Vila Márcia, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta indicação reitera 

a indicação de nº 114/2018. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM 

DO DIA.OPresidente solicitou aos Secretários que fizessem a leitura e única 

discussão e votação dos Requerimentos 190 a 192/2018.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única discussão e 

votação Requerimento nº 190/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento competente para seja 

feita a compra e disponibilizado o material esportivo para o projeto „Biritiba 

Paraolímpica‟. APROVADO.2. Em única discussão e votação Requerimento nº 

191/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar providenciar 
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junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências para que seja colocado um abrigo de parada de ônibus, localizado 

na Rua Princesa Leopoldina, Centro, com acesso à Rodovia Alfredo Rolim de 

Moura, entre a base da Polícia Militar e o Autoposto Biritiba Mirim. 

APROVADO.3. Em única discussão e votação Requerimento nº 192/2018, 

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

junto ao Departamento competente para que seja realizada a manutenção e a 

troca de todas as lâmpadas queimadas no trecho da Rodovia Mogi-Salesópolis, 

Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, desde a entrada de Biritiba Mirim 

até a rotatória do Bairro Vista Alegre.APROVADO.O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Solicito de V. Ex.ª, ouvindo o colendo Plenário desta Casa, 

para que seja votado o Requerimento do interessado Marcos Paulo de Almeida 

para, a princípio, efeito de deliberação. Esse é um pedido para suspensão 

liminar de suas funções, conforme inciso 2, parágrafo 1º do art. 25 da Lei 

Orgânica do município. Eu gostaria de V. Ex.ª, ouvindo os Nobres Pares desta 

Casa, para que colocasse em votação a liberação desse Requerimento do 

interessado Marcos Paulo de Almeida. E que fosse lido esse Requerimento 

pela Mesa Diretiva desta Casa. Muito obrigado!”. Acatando o Requerimento 

Verbal do Vereador, o Presidente o coloca em discussão. APROVADO.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito que seja 

encaminhado uma cópia para os Nobres Pares para, eu não sei se V. Ex.ª já 

vai colocar em leitura de imediato ou se tem mais algum Requerimento, mas, 

independente disso, requeiro de V. Ex.ª uma cópia para que todos os 

Vereadores possam apreciar em conjunto.”. O Presidente solicita a leitura do 4. 

Requerimento nº 655/2018. Requer ao senhor Presidente da Câmara dos 

Vereadores Lourival Bispo de Matos a instauração de Comissão Processante 

para apurar faltas gravíssimas do Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar e pedea 

suspensão liminar de suas funções, nos termos do inciso II, § 1º do art. 25 da 

Lei Orgânica do município.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, Nobres Pares, apenas para ilustrar o requerimento do 

Sr. Marcos de Paulo Almeida, inciso X do art. 4º, pelo procedimento do art. 5º, 

todos do Decreto 201/67. O Decreto 201 dispõe justamente sobre a 

responsabilidade de prefeitos e Vereadores e dá outras providências. Então, no 

inciso X, do art. 4º, diz o seguinte: „proceder de modo incompatível com a 

dignidade e o decoro do cargo‟. Os incisos IV e V do art. 32 da Lei Orgânica; o 

art. 32 diz o seguinte: „perderá o mandato o prefeito ou vice-prefeito (...)‟, 

incisos VI e V, inciso IV: „adotar comportamentos que atentem contra a 

integridade moral, aos bons costumes e que forem considerados anormais pelo 

ordenamento jurídico da atualidade‟. 5º: „tomar procedimentos que não 

conduzam com o decoro parlamentar‟. Já no Regimento Interno da Casa, o 

denunciante cita o art. 141, que trata, justamente, na seção 5, do decoro 

parlamentar; art. 141: „são incompatíveis com o decoro parlamentar, entre 

outros (...)‟, no seu inciso III: „a conduta de manchar atividades da Câmara dos 

Vereadores, a respeitabilidade do mandato e a ética parlamentar.‟. Então, Sr. 

Presidente, nós já tivemos a situação que foi na sexta-feira colocada sobre a 

instauração da Comissão Processante, da qual esse Vereador se tornou 

Presidente e, hoje, eu recebi já a Portaria designando o início dos trabalhos. 

Então, nós estaremos já reunidos; eu, o Vereador Marcelo e o Vereador 
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Leonardo, já estivemos hoje pela manhã, a manhã toda reunidos; adotamos 

alguns procedimentos e esses procedimentos serão, pelo menos no primeiro 

momento, serão reservados à Comissão, que é um trabalho inicial; amanhã, 

inclusive, já fica convocado aqui em Plenário a reunião da Comissão também. 

Agora, quanto a esse Requerimento, nós precisamos, caso ele aprovado, se for 

entrar na Ordem do Dia, não sei se os colegas de Plenário entendem assim, 

precisa-se do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, certo? Como nós 

estamos atribulados nesse trabalho, então, aí, eu não sei de V. Ex.ª vai manter 

apenas a deliberação e chamar-se uma Extraordinária para única e 

exclusivamente tratar desse assunto ou se V. Ex.ª, caso algum Vereador 

requeira colocar na Ordem do Dia, „tá‟? Mas, assim, que realmente a Comissão 

hoje, se for colocado e aprovado na Ordem do Dia, eu solicitaria, pelo menos, 

um prazo de 24h para que a Comissão pudesse dar o Parecer, até por que nós 

temos que analisar todo o processo na íntegra do que veio; tanto é que eu pedi 

cópia agora justamente para os Vereadores, porque o inteiro teor eu também 

não tinha ciência, então, para a gente sentar com a Comissão. E se tratando de 

outro Poder, então, solicitaria, se caso aprovado esse Requerimento, que a 

Comissão pudesse ter, pelo menos, 24h para dar o seu Parecer, caso seja 

incluso na Ordem do Dia, caso algum Vereador queira incluir na Ordem do Dia. 

Senão, entra para deliberação e aí a prerrogativa de V. Ex.ª de chamar uma 

Sessão Extraordinária única e exclusivamente para discutir a matéria. Muito 

obrigado.”.O Vereador Sergio de Paula Francosolicita pela ordem: “Como já 

citado anteriormente na Sessão de sexta-feira, contra fatos não há argumentos; 

e os fatos precisam ser apurados. E este Vereador é pautado pela verdade, 

uma vez que já disse aqui por diversas vezes que tudo aquilo que for a verdade 

– e somente ela – conte com meu apoio e meu trabalho e a gente vai atuar em 

cima disso. Este tão bem preparado Requerimento que o Marcos Paulo deve 

ter tido apoio jurídico na sua preparação, ele está eivado de vício e de 

maldade. Eu acredito até que parte dele, é aquilo que a gente já discutiu aqui e 

que pode muito bem ser instaurada a CP para que seja realmente apurado e, 

se o Sr. Prefeito, assim como os Vereadores que já estão afastados provarem 

a sua inocência, estamos aqui para pautar pela verdade, para dar o amplo 

direito de defesa, como o Nobre Vereador Fernando já disse na Sessão 

passada, mas que seja passado realmente de maneira correta. Quando o 

munícipe cita: „a base do prefeito‟, „os vereadores da base‟; eu sou Vereador 

que está no Partido Verde, partido do prefeito, eu nunca me escondi disso; 

portanto, levei o nome de „base do prefeito‟, „os partidos recebem um dinheiro 

mensal‟; „os Vereadores recebem um dinheiro mensal‟, na fala do 

requerimento. Eu não compactuo com essa fala, assim como eu não 

compactuo com a fala de receber dinheiro mensal, nem de prefeito, nem de ex-

prefeito, nem de „Ronaldo Porco‟, porque eu não devo favores a nenhum 

desses senhores. Então, quando o requerente diz que a base, os vereadores 

da então base do prefeito recebem favores mensal, aí tem uma mentira. Então, 

eu digo que,para encher tanto o negócio para querer cassar o prefeito, só fala: 

„vamos instaurar uma CP‟! Votamos agora, aprovamos e vai até o final para 

resolver o caso, custe o que custar, doa a quem doer, independente de quem 

seja. Mas eu convido a situação, a oposição, o prefeito, o Ronaldo Porco, a 

quem quiser, que publique um vídeo do Professor Sergio recebendo dinheiro. 
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Que publique um vídeo do Professor Sergio recebendo mensalidade; e pode 

ser nesse minuto, a qualquer momento; faça isso a qualquer momento, mas 

publique! Prove, para entrar com uma mentira que nem está nesse 

requerimento/”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita um 

aparte: “Eu gostaria, Professor Sergio, de apenas interpelar – a gente sabe do 

seu caráter – ele não falou especificamente; eu acredito que, assim, para 

apurar, os Vereadores que eram da base que estavam recebendo dinheiro, 

entendeu?”. O Vereador Sergio de Paula Francoresponde: “Ele não citou 

nomes, Vereador.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melocontinua: 

“Então, então, mas que estavam recebendo. Eu acredito, sabe, que se o Sr. 

está eivando de vício o denunciante, eu acredito que a gente tem que apurar, o 

Sr. está entendendo? E fica tranquilo, a gente sabe, entendeu? Então, eu acho 

que tirar o crédito de uma investigação mediante as coisas que já foram 

colocadas é tentar já desestabilizar para fazer. V. Ex.ª tem apoiado, e a gente 

sabe, e defendido a verdade, então eu acredito que a gente não precisa; o Sr. 

não precisase atemorizar, como do mesmo jeito que eu também fui citado 

algumas vezes e o Sr. sabe disso, também estou à prova: que traga algum 

vídeo de eu recebendo dinheiro, ou o Fernando, como em alguns casos falou. 

Então, o Sr. fica tranquilo; vamos apurar só; o Sr. vai estar a par da 

investigação, professor. O que a gente não pode é querer sempre é querer 

descredibilizar diante de tantas imagens, sabe? Querer defender o 

indefensável. O Sr. é um cara pautado pela postura que a gente acredita, 

entendeu? Mas talvez esse seja o preço que o Sr. tenha dado até agora com a 

defesa de bastante coisa que está aparecendo aí. É só isso. A gente vai 

apurar, como o Sr. já pediu, ter a satisfação, a gente vai junto, vamos apurar a 

verdade, é só isso. É só a gente ter a certeza, do mesmo jeito que eu, o Sr. 

também não está envolvido nisso daí, entendeu? Então, vamos trazer à luz da 

verdade os fatos, só isso.”.O Vereador Sergio de Paula Francoretoma:“Sem 

problema, Vereador, mas só para finalizar, a fala, quando ela diz que „os 

vereadores da base recebem‟ está colocando uma mentira, e eu preciso 

colocar isso, porque, se alguém tiver alguma prova contra minha pessoa, pode 

publicar.”.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Eu, por 

isso eu solicitei cópia aos demais Nobres, porque, assim, V. Ex.ª prestou bem 

atenção no que foi lido, e tanto é que V. Ex.ª está fazendo esse 

questionamento sobre esse requerimento, e eu acho de grande valia essa 

contribuição de V. Ex.ª. Eu acho que quando, no meu entender, quando o 

denunciante quis citar a questão que V. Ex.ª levantou, foi especificamente aos 

Vereadores da base que assistiram ao vídeo. V. Ex.ª faz parte da base, como o 

Vereador Luís Passos também faz parte da base, a considerada „base‟ do 

prefeito. A considerada „base‟, porque hoje essa questão de base, de oposição, 

de independência, ela ficou meio em turbulência. Mas só para V. Ex.ª tomar 

ciência, o prefeito hoje, nessa Casa, protocolou um processo contra a minha 

pessoa por improbidade administrativa. Protocolou um processo contra o 

Vereador Marcelo por improbidade administrativa. Protocolou um processo de 

improbidade administrativa contra o Vereador Reinaldo, contra o Vereador 

Presidente dessa Casa e contra o Vereador Robério, „tá‟ certo? Na sexta-feira 

passado, enquanto antes de nós estarmos aqui votando a questão dos Nobres 

Pares, que foi muito bem separado isso, porque lá estava tudo num bojo só, 
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naquela primeira denúncia, e nós adotamos na Comissão bastante serenidade 

para separarmos „o joio do trigo‟, apesar de que, nas imagens, está tudo num 

bojo só, mas nós separamos o que era o processo dos Vereadores e os 

processos do prefeito. E todos os dois processos com ampla e total 

transparência e total liberdade de defesa para cada um. Mas eu vou citar um 

exemplo aqui, já que o prefeito entrou com uma ação contra improbidade 

administrativa, nessa própria lei 201, só para citar um exemplo aqui, „tá‟? No 

art. 1º da lei, o art. 1º da lei, no seu inciso XV, eu já poderia pedir improbidade 

do prefeito por deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais 

dentro do prazo estabelecido pela lei. A quanto tempo eu questiono nessa 

Tribuna o descumprimento, a improbidade administrativa do prefeito, „tá‟ certo? 

E eu não o fiz. Não o fiz para não dizer – e não sou omisso nisso – para não 

dizer: „olha, está perseguindo o prefeito‟, „é isso o que vocês querem‟, porque 

pagar de santo para a comunidade é fácil, como pagava: „não, estão me 

perseguindo, a oposição está me perseguindo‟; agora, tem outros, tem outros. 

Eu vou lá, tem uma série, sabe? Vou lá no art. 4º, §4º: „retardar a publicação ou 

deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade.‟. Quantas e 

quantas vezes não saiu a publicação do Sr. Prefeito? Quantas vezes? Então, 

tem alguns lapsos administrativos que são compreensíveis; o próprio Tribunal 

de Contas, o próprio Tribunal de Justiça às vezes releva, mas entende-se 

determinadas situações. Se nós formos levar a ferro e fogo, o prefeito já estava 

cassado no começo do mandato, na primeira semana, quando ele não mandou 

o ato administração da nomeação do Sr. „Ronaldo Porco‟, que não chegou a 

tempo. Mas nós entendemos que, por início de administração, e esses lapsos 

administrativos ocorrem, nós entendemos que não deveríamos provocar esse 

tipo de situação. Nós, por exemplo, poderíamos, na época, quando o Vereador 

Eduardo foi nomeado membro da Comissão de Festas da Prefeitura sem 

consultar o Legislativo. E o Sr. Prefeito, num ato, nomeou um Vereador para 

fazer parte da Comissão de Festas. E nós orientamos o Vereador Eduardo: 

„olha, isso é improbidade administrativa‟. Mas tem determinadas coisas que até 

se releva, porque não causa prejuízo ao erário. Causa prejuízo, assim, 

administrativo de, às vezes, de a Câmara não estar se informando no tempo 

devido, mas nós temos outros meios para buscar as informações. Então, da 

mesma forma que eu estou citando esses lapsos que existem por parte da 

administração, eu estou citando para V. Ex.ª, mas de que o entendimento que 

eu tive – e eu tenho certeza e tenho muita convicção da sua conduta, da sua 

ética de que, quando o autor colocou a questão da „base‟, não foi no intuito de 

atingir diretamente a sua pessoa; pode ter sido, dentro da interpretação de V. 

Ex.ª, infeliz, tentando induzir essa situação, „tá‟ certo? Mas eu acredito que; 

depois, com mais calma eu vou ler; é no intuito de dizer: „olha, aqueles três que 

estavam no vídeo recebendo recursos em espécie do Sr. Prefeito Municipal é 

que...‟, enfim. Eu gostaria só que V. Ex.ª relevasse nesse sentido do 

requerimento, e é o que nós falamos: se nós vamos apurar, nós temos que 

apurar, sim. Nós temos que dar resposta para a sociedade! A sociedade nos 

cobra, porque nós aqui, Vereadores, os três Nobres Pares que estão entrando 

agora, nós estamos todos no mesmo bojo; quer dizer, a população acabou 

colocando como se todos; a política, de modo geral. E nós temos que separar o 

joio do trigo; olha, quem está errado que pague pelos seus erros, seja A, B ou 
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C, entendeu? Bom, então, Sr. Presidente, não queria me estender muito, mas 

obrigado, Vereador Sergio, pelo aparte.”.O Vereador Sergio de Paula 

Francoretoma: “Então, só para finalizar, concordo com tudo isso que você 

disse, Nobre Vereador, com relação aos erros do Executivo, porque já 

conversamos várias vezes sobre isso: „isso está errado‟, „isso precisa ser/‟ e 

tantas outras coisas. Reunimos tantas vezes para tratar de assuntos 

pertinentes a isso e já conversamos, comungamos da mesma ideia nesse 

sentido. Só que eu vejo que o requerente não precisa de advogado, porque, 

quando ele fala que „a base recebe valores‟, ele não está dizendo „Vereadores 

A, B e C recebem valores‟, ele está dizendo „a base recebe valores‟, e uma vez 

que eu sou chamado de „base do Prefeito‟, eu me sinto no direito de fazer a 

minha defesa, que eu sou Vereador dessa Casa e tenho convicção dos meus 

atos. Então, se precisa ser apurado, pode apurar, pode verificar minha vida, 

não tem problema nenhum, só que eu não posso ser arrolado numa situação 

de alguém que pensa que tem alguma coisa que ainda vai ser revelada; de 

alguém que pensa que pode ser....Não! Vamos falar de fatos: existe o fato e o 

fato precisa ser analisados, e eu estou aqui para contribuir da melhor maneira; 

mas não vai arrolar uma pessoa em denúncia infundada, achando que está 

correto, pois não está. Muito obrigado, Sr. Presidente”.O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melosolicita um aparte: Pela ordem, Professor Sergio, só 

para mim poder refletir: eu acredito na idoneidade do senhor, acredito na 

postura do senhor, mas talvez o senhor não pagasse o preço por permanecer 

na base e se o senhor tivesse requerido essa investigação diante desses fatos, 

ok, entendeu? Eu sei que evitaria até o teor que o senhor não gostou. Se o 

senhor, diante desses fatos, tivesse falado assim: „olha, deixa eu ser o 

requerente dessa investigação‟, porque são imagens robustas, eu acredito que, 

entendeu? Aqui, ninguém duvida do senhor, mas o senhor está entendendo o 

que eu estou querendo dizer? É o preço que, às vezes, o senhor pague por 

permanecer na base e fazer exatamente a defesa às vezes, entendeu?”.O 

Vereador Jorge Mishimasolicita pela ordem: “Sr. Presidente, desculpa, mas eu 

acho que não é o tema dessa discussão „tá‟ certo? Eu gostaria que a gente 

fosse mais objetivo, „tá‟ certo? Eu não quero entrar no mérito quem está certo, 

quem está errado; não é essa a questão. Eu gostaria que V. Ex.ª, Presidente, 

colocasse em votação o meu pedido para que fosse deliberado. Eu imagino 

também que as Comissões, não foram feitos os Pareceres, eu acho que não 

adianta a gente atropelar os fatos, embora a imprensa esteja aí para prestigiar, 

nossos agradecimentos, mas eu acho conveniente que o Nobre Presidente 

convoque uma Extraordinária dentro de 48h ou mais, quer dizer no mínimo 

dentro de 48h para que a gente possa aprovar ou não esse requerimento e, 

posteriormente, nós criarmos uma Comissão Processante para apurar os fatos 

do Sr. Prefeito, que são claros, mas nós não somos os donos da verdade, 

precisamos apurar os fatos para não cometer injustiça. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.”.O Vereador Sergio de Paula Francosolicita pela ordem: “Como o 

Nobre Vereador Marcelo havia colocado, que eu tenho que pagar um preço por 

eu ser da base do prefeito, eu acredito o seguinte: eu sou do partido do 

prefeito; eu não vou mudar, se alguém vai mudar, se alguém vai mudar de 

partido, eu sou do PV. Pode ser que amanhã, o prefeito cassado, não seja nem 

do partido mais. Só que: „ah, porque você estava na base, você tem que pagar 
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o preço‟, não! Cada um tem a sua conduta. Então, cada um tem a sua conduta 

e cada um responde por ela. Então, o que eu disse aqui no começo e o que eu 

não quero ser confundido na minha fala é que eu sou favorável a instaurar a 

CP seja hoje, seja daqui 48h, eu sou favorável. O que eu não concordo é de 

colocar o nome de um Vereador que nem sequer foi citado em algum 

documento, nem sequer foi visto em alguma imagem e eu tenho certeza que 

não tem.”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Meloresponde: “Espera aí. 

Eu entendi, Sr./”O VereadorRobério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, me desculpa, mas eu estou vendo queestá partindo para um outro 

lado isso aí. Eu gostaria muito que o Sr. atendesse, se possível, o pedido do 

Nobre Vereador Jorge Mishima, e quem quiser defender o prefeito ou se 

defender, que no momento oportuno, no momento certo que se defenda diante 

da Tribuna, porque, senão fica complicado e a gente não consegue levar a 

diante essa Sessão que é de extrema importância para toda a população, que 

está aguardando uma resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O 

VereadorLeonardo Venâncio Molinasolicita pela ordem: “Eu gostaria de 

deixar bem claro ao Nobre Vereador Sergio de Paula Franco o que o 

requerente, na sétima página, ele deixa bem claro que os Vereadores Paulo 

Rogério dos Santos, José Rodrigues Lares e Eduardo Melo são citados que 

recebem dinheiro, nem outro mais. Então, o Sr. leia; não sei se o Sr. leu o 

fundamento, ele não cita; o único Vereador da base são esses três, então, ele 

não cita nome de mais nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu acho que é 

assim, ficou bastante claro o posicionamento no questionamento que nós 

colocamos. Eu acho que é assim: se está em deliberação, nenhum Vereador 

se propôs a solicitar a inclusão na Ordem do Dia, então está em deliberação e 

V. Ex.ª convoque uma Extraordinária na data pertinente e aí „tocamos o barco‟, 

vamos tocar o trabalho.”. O PresidenteLourival Bispo de Matos toma a 

palavra e diz: “Então, eu tenho que colocar em votação o Requerimento do 

Nobre Vereador Jorge Mishima, não é?”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Não, não existe a necessidade, tendo em vista 

que ele já foi deliberado, não é isso, Vereador Jorge? Já foi deliberado e já foi 

lido. Então, quer dizer, se não houve nenhum requerimento para a inclusão na 

Ordem do Dia, aí fica a critério de V. Ex.ª: ou entra na próxima Sessão para 

votação ou chama-se uma Extraordinária para tratar exclusivamente do caso. 

Eu gostaria que V. Ex.ª, caso fosse tomar esse procedimento, que chamasse 

uma Sessão Extraordinária para que a gente possa tratar única e 

exclusivamente desse caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.”.O Vereador Jorge 

Mishimasolicita pela ordem: “Eu, independente da aprovação ou não, mas 

para que fique consignado nos anais dessa Casa, eu gostaria que V. Ex.ª 

colocasse em votação para deliberação a matéria que foi lida. Só isso, muito 

obrigado.”. O Presidente, acatando o requerimento do Nobre Vereador, coloca-

o em votação. APROVADO. O Presidente convoca uma Sessão Extraordinária 

para o dia 30 deste mesmo mês, às 15h, com o objetivo de tratar 

exclusivamente da matéria.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem:“Então, fica convocado então, eu, como Presidente da Comissão 

de Justiça e Redação, quarta-feira, às 15h, reunião da Comissão de Justiça e 

Redação para dar o parecer. Caso aprovado o requerimento em Plenário, 
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passa-se pela Comissão de Justiça e Redação, então nós já faremos, na 

quarta-feira, uma prévia caso aprovado em Plenário, já temos o parecer, uma 

prévia para poder ser célere a Sessão de quinta-feira. Obrigado.”.O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melosolicita pela ordem: “Só para encerrar, eu 

gostaria de saber quê horário o Presidente da Comissão processante vai 

chamar a reunião para amanhã.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

responde: “Amanhã às 10h da manhã.”.O Vereador Sergio de Paula 

Francosolicita pela ordem: “Com o afastamento dos três Vereadores e a 

nomeação dos Nobres Pares que iniciam hoje, eles assumem naturalmente as 

Comissões permanentes ou vai ter uma nova composição as Comissões 

Permanentes?”.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem:“Como membro da Comissão de Justiça e Redação, para responder o 

requerimento de V. Ex.ª, eles se tornam membros substitutos, Vereador Sergio. 

Por gentileza, vamos continuar os trabalhos, tendo em vista que, respeitando o 

munícipe presente, mas não houve uma inscrição, então, para se falar na 

Tribuna, existe o Regimento Interno a ser cumprido o registro da solicitação.”.E 

não havendo mais material para a Ordem do Dia, o Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores Vereadores 

inscritos para uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é inscrito é 

oVereadorJorge Mishimaque, com apalavra, diz:“Sr. Presidente, Srs. 

membros da Mesa Diretiva, Srs. Vereadores, pessoal da imprensa, senhoras e 

senhores presentes! Como todo mundo sabe, foi vastamente difundido pela 

imprensa a respeito dos Vereadores envolvidos, ou possível envolvimento com 

respeito à propina dada pelo Sr. Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar. Embora 

nós sabemos da idoneidade da família de todos eles, infelizmente, as provas 

são consistentes. Os eleitores que foram ludibriados até o presente momento 

ficaram realmente decepcionados com essa situação. A Comissão Processante 

criada e presidida pelo Nobre Vereador Fernando Gondim com certeza irá 

apurar os fatos com extrema necessidade e urgência. Nós que fomos eleitos 

pelo povo – aqui não vai nenhuma demagogia e nem campanha eleitoral, 

mesmo porque eu não sou candidato a Vereador nas próximas eleições – mas 

é lamentável o município com tanta carência; estradas, principalmente 

remédios, educação, termos o Legislativo com essa situação que se encontra. 

Direito à defesa, com certeza, todos eles terão. Mas, ao meu ponto de vista, a 

simples imagem é assustadora. Eu estou aqui desde 1964, portanto, há 54 

anos. Estou no sexto mandato, cumprindo 26 anos de Legislativo. Graças a 

Deus eu tive uma educação muito severa nesse sentido. Não vou dizer que os 

pais dos que estão envolvidos não deram a sua contribuição para que criassem 

um grande homem; mas, infelizmente, para alguns, a vantagem é importante. É 

lamentável que tenha acontecido isso, é lamentável. E se comprovarem, com 

certeza, essa Câmara irá tirá-los definitivamente do cenário político de Biritiba 

Mirim. Muito obrigado.”. O Presidente solicita que seja chamado o próximo 

inscrito para a Tribuna, ao que o Vereador Jorge Mishima pede pela ordem, 

dizendo: “Eu cometi um equívoco; deixei de parabenizar e deixar as boas-

vindas ao nosso querido amigo Fábio, que a gente já conhece há muito tempo, 

ao Walter, famoso Walter da Sabesp, e ao Juniel, que foi Vereador substituindo 

o ex-secretário da Agricultura, o José, ex-vereador, vereador ainda, José 

Rodrigues Lares. Seja bem-vindo a esta Casa, muito obrigado!”. O próximo 
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Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com apalavra, 

diz:“Sr. Presidente, Mesa Diretiva, todos os Nobres Pares, uma boa tarde a 

todos, à imprensa presente, a todos os munícipes. Hoje aqui, nesta Casa, 

retorno aqui; no início do mandato estive aqui presente, assumindo a cadeira 

quando o Sr. José Rodrigues Lares assume a Secretaria de Agricultura da 

cidade. Achei estranho porque em pouco tempo ele pediu a cadeira de volta, 

mas o pouco tempo que passei nessa Casa, sempre fui transparente, sempre 

estive ao lado do povo e sempre estarei ao lado do povo. hoje, retorno aqui a 

essa Casa e deixo bem claro que não estou ao lado A e nem lado B. Eu estou 

ao lado do povo. E quem deve, que pague. Eu não devo nada a ninguém. 

Agradeço a todos! Fico muito triste com tudo isso que está acontecendo com o 

nosso município, porque amo Biritiba de paixão e é lamentável você ver, você 

ligar a TV e ver passar umas imagens dessas falando da nossa cidade. 

Gostaria que minha cidade aparecesse falando bem, desenvolvimento, de 

emprego, mas não nessa situação que se encontra. Então, estou aqui deixando 

bem claro a todos os Nobres Pares: estou aqui a favor do povo. Agradeço e 

desejo uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos.”. O próximo 

Vereador inscrito é o VereadorLeonardo Venâncio Molinaque, com a palavra, 

diz: “Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde à Mesa Diretiva, boa tarde Nobres 

Pares! Uma boa tarde também, quero agradecer, em nome do Márcio do 

Povão, toda a imprensa! Em nome do Luiz Paraíba, quero agradecer aos 

munícipes aqui presentes! Quero agradecer, em nome da Dra. Marina, todos 

os funcionários desta Casa. Quero parabenizar o Vereador Juniel, parabenizo 

também o nosso amigo „Fábio Muhammed‟, Vereador, e o Walter „da água‟. 

Parabéns a esta Casa, senhores Vereadores. Quero agradecer também, em 

nome do povo, quero agradecer a todos aqui presentes e dizer, mais uma vez, 

como relator da Comissão Processante, vou estar sempre dando 

esclarecimentos a todos vocês. Muito obrigado! Obrigado e fiquem com Deus a 

todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Meloque, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, Nobres Pares, população 

aqui, imprensa! Eu gostaria apenas de – não vou falar a respeito – só vou falar 

do caso particular do prefeito ter ingressado com uma ação em protocolo aqui 

de requerimento de improbidade; o que ele está querendo fazer com isso é 

desbotar imagem da gente, do caráter; está querendo fazer isso agora; 

protocolou hoje; a gente vai ficar tranquilo, vou responder, qualquer coisa. 

Quero dizer aqui que, como relator da Comissão Processante, vou lutar para vir 

a luz dos fatos à tona, sem corporativismo, como já falei, sem nenhum tipo de 

medo, nem nada. Vou afrontar o que for para trazer à luz dos fatos, à luz da lei. 

Pode ficar tranquilo que a gente vai conduzir da melhor maneira possível e 

esses processos que vêm agora são naturais de quem está querendo desbotar 

a imagem dessa Câmara e daqueles que têm tido caráter e postura. Muito 

obrigado.”.O Presidente solicita que seja chamado o próximo inscrito para a 

Tribuna, ao que o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pede pela 

ordem, dizendo: “Gostaria também, no calor dos acontecimentos, apenas de 

agradecer e desejar as boas-vindas aos Nobres Pares aí que ocupam essa 

cadeira aí. Desejar boa sorte a todos aí.”. O próximo Vereador inscrito é o 

VereadorFábio RogérioBarbosa que, com a palavra, diz:“Boa tarde, 

Presidente, Secretariado, todos os Nobres Vereadores, ao público presente! 
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Situação chata que nos vem agora a gente ser chamado por uma situação 

dessa, uma situação que deixa em prova todo mundo aqui dentro, a índole de 

todas as pessoas. Mas, quanto a isso aí, vai ser feita uma justiça. Há vinte 

anos aí, eu corri atrás de vagabundo, de bandido e hoje o inimigo é outro. Hoje 

o inimigo é outro e a gente vai fazer o que tem que ser feito junto com os 

Nobres Vereadores. Justiça vai ser feita em nome de vocês, aí embaixo; para 

vocês que querem uma Biritiba melhor. Eu estou ciente que, como suplente 

escolhido, eu tenho que assegurar o compromisso de estar nesta Câmara aqui 

e com a nossa cidade. Meus sinceros agradecimentos aos meus amigos, aos 

membros dessa Casa, aos meus eleitores e também àqueles que não 

elegeram a mim, porque eu vou ter que representá-los também. Estou ciente 

da minha obrigação enquanto Vereador para trabalhar em prol do cidadão de 

Biritiba Mirim. E farei uma gestão transparente e tudo o que venha couber para 

limpar o nome dessa cidade, junto aos Nobres Vereadores, sério, esse é meu 

compromisso aqui assumindo essa nova ocupação aqui. Digo a todos os 

Vereadores: estarei à disposição para o que der e vier aí para a gente achar 

uma solução rápida e possível para esse povo. Outra: sou „uma pedra do 

sapato‟ de muita gente aí. Muitos não me queriam aqui, agora aguentem, 

certo? Horas antes disso aqui já teve pessoas na porta da minha casa 

fotografando algumas coisas lá. Gente, comigo é diferente. Aqui não tem leigo; 

aqui ninguém é leigo, não. Aqui a gente vai trabalhar dentro da lei, certo? O 

recado é esse. Eu não aceito nada de ninguém e acredito que nem tentem a 

sorte comigo. Além de Vereador, eu sou Policial Militar, certo? E estamos aí 

para tirar a prova. Farei de tudo possível para ajudar a todos dessa cidade, 

bem como a todos os meus amigos Vereadores, juntamente com o Ministério 

Público e seja quem for. Eu não temo nada; é vida limpa. Então, quem quiser 

procurar lá de cima, quiser me procurar, estou à vontade; estou à disposição lá. 

Minha vida está lá, é um livro aberto. Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Me desculpe até não 

ter parabenizado a V. Ex.ª, ao Vereador Walter, que está assumindo, ao 

Vereador Juniel; que vocês sejam bem-vindos. Eu até me inscrevi para falar, 

mas a cabeça está tão a mil que gostaria que V. Ex.ªsrelevassem; mas que a 

gente possa fazer um trabalho em conjunto para a população de Biritiba. Muito 

obrigado.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa responde: “Conte com a 

minha pessoa e acredito que com a do Juca e a do Walter também e de todos 

os membros aqui, ok? Muito obrigado a todos!”. O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz:“Mais uma vez 

gostaria de frisar que se veio o requerimento para ser instaurada uma CP, já 

antecipo aqui o meu voto: sou favorável à instauração da CP. Não sou 

favorável a colocar pessoas que não estão arroladas no processo. Agora, se 

quiser investigar minha vida também, pode perguntar na família, na escola, 

pode perguntar na rua, pode perguntar dentro e fora da cidade; pode procurar. 

E, se tiver algum vídeo, que publique-se! Se tiver alguma prova, que faça. Mas 

não que tente induzir, como eu disse, o requerente não precisa de advogado. 

Se ele quis dizer os três, então especificasse o nome de três. Como ele 

colocou „base‟, ele falou com todos e é óbvio, é evidente que todos sabem do 

meu comportamento dentro dessa Casa e fora dela, que eu sempre pautei pela 

verdade e não pela base ou pela oposição. Sempre falei aquilo que realmente 
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tem que ser. E ao Nobre Juniel que volta a essa Casa, seja muito bem-vindo! 

Ao Nobre policial Fábio, amigo também, sejam muito bem-vindo; e Walter, seja 

muito bem-vindo a essa Casa. Que possamos, todos juntos, fazer um trabalho 

realmente com coerência, com verdade, pautado na justiça e não importa quem 

é ou quem não é. Que os culpados assumam a consequência e paguem pelos 

seus atos. Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o 

VereadorRobério de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Exmo. Sr. 

Presidente, boa tarde! Mesa Diretiva, boa tarde! Nobres Pares, boa tarde! 

Imprensa aqui presente, boa tarde! População também aqui presente, boa 

tarde! Eu gostaria, nesse momento, desejar as boas-vindas para o Juniel, 

Walter e Fábio. Tenho certeza que vocês farão um bom trabalho. Isso é o que 

desejo para vocês. Exmo. Sr. Presidente e Nobres Pares, em relação ao 

requerimento do munícipe Marcos Paulo de Almeida, gostaria de parabenizar 

esse munícipe pela coragem e dedicação que eu tenho certeza que tem pelo 

município. Gostaria também, Sr. Presidente, Nobres Pares, população aqui 

presente, tenho certeza que essa Comissão Processante vai ser sempre 

pautada com a verdade, não só essa que já está instaurada para com os 

Vereadores, para também com essa do prefeito, onde o requerente foi feliz de 

não citar nome dos Vereadores que não estão envolvidos nas imagens, 

conforme já está divulgado na rede nacional de televisão e também aí na rede 

social, onde todos já estão cientes disso. Então, ele foi feliz de não citar nome 

de alguém. Tenho certeza que todos têm o pleno direito de defesa, então, 

como diz o meu pai lá atrás, ele falava assim: „quem não deve não teme‟. 

Então, todos nós, esse Legislativo, sim, tem que dar uma resposta à população 

de Biritiba; munícipes, esses, carentes, precisando de muitas coisas, não só na 

saúde, mas também na educação, no esporte, em todas as Secretarias, e 

vendo, de repente, dinheiro sendo jogado no ralo. Então, sim, se a pessoa for 

culpada, tem que pagar pela culpa. É só isso, Sr. Presidente, Nobres Pares. 

Muito obrigado! Desejo a todos uma boa tarde!”. O Vereador Luís Carlos dos 

Passos solicita pela ordem: “Só fazer um comentário, eu não me inscrevi, mas 

eu queria dar boas-vindas aos pares; ao Nobre Par „Fábio Mohammad‟, Juca e 

o Walter; boas-vindas aos trabalhos com a Casa. Obrigado, Sr. Presidente.”. E 

não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o PresidenteLourival 

Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Bom, essa Presidência, como 

já tinha falado a respeito da convocação da Extraordinária quinta-feira às 15h, 

quero deixar aqui um apelo: que nós vamos, realmente, quinta-feira, a gente 

tomar todas as providências necessárias, que forem cabíveis, com os „pés no 

chão‟, porque, às vezes, não podemos passar „o pé pelas mãos‟. Mas só digo à 

população de Biritiba Mirim: eu tenho certeza absoluta – falei isso na sexta-

feira passada – que, talvez, a população não acreditasse nessa Casa, que 

pudéssemos tomar as devidas providências. Mas aqui nós não passamos a 

„mão na cabeça‟ de ninguém. Aquele que errou, realmente, me desculpe, tem 

que pagar pelo seu erro. Também, professor, eu quero dizer a V. Ex.ª que os 

citados dentro desse Requerimento, quando se fala „o grupo do prefeito‟ ou „a 

base‟, a „base do prefeito‟, mas citou o nome dos três Vereadores. Então, V. 

Ex.ª pode estar tranquilo, porque acredito, tenho certeza que aqui nós 

acreditamos na V. Ex.ª, que não é amanhã que vai chegar, às vezes, „o 

Vereador está envolvido‟; eu tenho certeza, v Ex.ª está se dirigindo já e se 
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prontificando que qualquer um possa fazer um levantamento, realmente, sobre 

a sua pessoa. Então, eu quero só dizer a V. Ex.ª: fique tranquilo, que eu tenho 

certeza que vai ser apurado todos os fatos. Não tem nada que a gente não vá 

apurar, porque a Comissão que foi instaurada, ela é dignamente para isso, 

para realmente dar esse respaldo a nossa população, que tanto eles desejam.”. 

O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu sei que não cabe 

um aparte nesse momento, mas, quando o requerente cita: „além disso, sabem 

todos os senhores Vereadores dessa Casa que o denunciado Jarbas, desde 

que formou sua base aliada de Vereadores, inicialmente com seis Vereadores, 

sempre utilizou-se de recursos públicos indevidos na estrutura administrativa 

municipal.‟. Quando ele fala „a sua base‟, „os seis‟, ele não está dizendo nomes, 

mas ele está colocando todos os seis. Então, foi infeliz o requerente ao tratar 

todos mundo numa mesma medida. Ele poderia colocar: „os citados no 

processo‟. Como ele foi infeliz, daí eu fiz minha defesa, porque „quem não 

deve, não teme‟, mas „quem cala também consente‟, e esse Vereador, que não 

deve, está se posicionando para dizer que não me incluo nesse meio. Muito 

obrigado, Sr. Presidente.”. O Presidente Lourival Bispo de Matos encerra 

dizendo: “Eu vou apenas agradecer a presença de todos! Muito obrigado pela 

presença de todos! À imprensa que veio aqui fazer essa cobertura, eu quero 

agradecer muito, especialmente a todos da imprensa e aos munícipes aqui 

sempre presentes, acreditando, realmente, na verdade. Terminada a Ordem do 

Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e declaro 

encerrada a Sessão Ordinária do dia 27. Muito obrigado a todos e que Deus 

abençoe!”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 27 de agosto de 2018.      
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