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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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, 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 procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 79 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. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de Outubro de 2018. O Nobre 

Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da Ata. O 

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente solicita 

a leitura do Ofício nº. 157/2018. 2.Leitura do Ofício n.º 157/2018 - SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portaria n° 509 ao 532/2018; *Termo Aditivo nº 001 ao 

Contrato n° 031/2017.Terminado o Expediente, o Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista, por 

decisão de vossa excelência e dos membros da Mesa, serem retirados dos 

trabalhos de hoje as proposituras: requerimentos e indicações, até porque 

temos assunto de suma importância pra ser tratado, e, antes de adentrarmos 

na questão principal, que eu acho que deve ser o foco hoje dessa Sessão, eu 

gostaria, em nome da Comissão Processante, realizar a leitura de um ofício à 

vossa excelência pra que possamos dar prosseguimento.”. O Presidente 

concede que seja feita a leitura. O Vereador Fernando José Gonçalves inicia: 

“Senhor Presidente, Nobres Pares, a todos presentes, antes de dar início à 

leitura desse ofício encaminhado pela Comissão Processante dos Vereadores, 

eu gostaria de solicitar à plateia, aos presentes que, por se tratar de um 

assunto bastante delicado dos trabalhos dessa Comissão, eu gostaria de 

bastante atenção e que, se houvesse qualquer tipo de manifestação, que fosse 

ao final, para que não possamos ser mal interpretados na condução da nossa 

leitura. De antemão, eu agradeço.”. Após essa explanação, o Vereador faz a 
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leitura do Ofício de Protocolo nº 783/2018 - referente à Comissão 

Processante que apura possíveis irregulares contra os Vereadores, que 

solicita, na data de hoje, sorteio para composição e formação de nova 

Comissão Processante. Após a leitura, o Vereador prossegue com a palavra: 

“Senhor Presidente, Nobres Pares, no artigo 5º da lei 201, ela fala em sorteio e, 

naquela Sessão, vossa excelência denominou três Vereadores. Já na 

Comissão Processante daquela Sessão do Prefeito, vossa excelência colocou 

no Plenário quais os membros dos nobres que iriam fazer parte da Comissão a 

pedido do Vereador Reinaldo Júnior, e todos os membros abdicaram de 

participar da Comissão, sobrando apenas três membros: eu, o Vereador 

Marcelo e o Vereador Leonardo. Porém, na primeira Sessão, vossa excelência 

indicou; então, para que a gente possa corrigir esse equívoco, para que não 

eive de vício o trabalho da Comissão, por isso nós estamos fazendo esse 

requerimento, solicitando de vossa excelência novamente a eleição de três 

membros pra nova Comissão. Muito obrigado.”. Já em seu assento, o Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Eu acho assim... O correto é 

o sorteio; vossa excelência poderia, através da Mesa, solicitar ao conhecimento 

de todos que estão presentes na Sessão, se existe um interesse ou não, tendo 

em vista os três Vereadores já não poder fazer parte da Comissão, somente 

com a ausência do Vereador Luís Passos, que até anteriormente poderia ter o 

direito a participar, então vossa excelência teria a opção ou suspender a 

Sessão para que a gente possa fazer o sorteio, ou vossa excelência pode, se 

proceder, pelo Plenário ser soberano, do mesmo procedimento quando foi 

adotado na solicitação anterior do Vereador Reinaldo Júnior, na Comissão de 

investigação do prefeito, questionando quais Vereadores têm interesse em 

participar, pra depois, sim, mais de três, fazer o sorteio. Muito obrigado.”. Em 

resposta ao pedido do Vereador, o Presidente Lourival Bispo de Matos 

solicita: “Então, nesse momento, eu peço ao Primeiro Secretário realmente que 

seja colocado em votação e chamada nominal.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Eu só gostaria que fosse aprovado em 

plenário o documento lido, para que não paire nenhuma dúvida. Nominalmente, 

por gentileza.”. Acatando o pedido do Vereador, o Presidente coloca em única 

discussão e votação o Requerimento de Protocolo nº 783. APROVADO.O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Solicito 

chamada nominal pra ver se há interessados em participar do novo sorteio.”. O 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

senhores Vereadores que desejem fazer parte da Comissão: Eduardo Melo 

[Impedido], Fernando José Gonçalves [Sim], Jorge Mishima [Não], José 

Rodrigues Lares [Impedido], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Luís Carlos dos 

Passos [Impedido], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Paulo Rogério dos 
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Santos [Impedido], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida Silva 

[Não], Sergio de Paula Franco [Não], e Walter Machado de Almeida [Não]. 

Constatou-se a existência de três Vereadores interessados, os mesmos que já 

compõem a Comissão Processante. Os demais Vereadores se recusaram a 

fazer parte da composição para não prejudicar os trabalhos da Comissão já em 

andamento. Após a chamada, o Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, mediante a aprovação do Plenário e os 

demais pares terem declinado de participar da Comissão, e eu agradeço, como 

até então Presidente dessa Comissão, posterior à Sessão, eu, o Vereador 

Marcelo e o Vereador Leonardo vamos nos reunir para ver se mantemos a 

mesma formação, até para não perdermos a continuidade dos trabalhos que 

estão sendo feitos. Eu agradeço pela atenção de vossa excelência.”. O 

Presidente decide suspender a Sessão para que seja feito o parecer da 

Comissão, no entanto, o Vereador Fernando José Gonçalves intervém: 

“Sobre a questão da Presidência da Comissão, referente a esse ofício que foi 

lido, a Comissão Processante, ela manter os mesmos membros, então, após a 

Sessão, os três membros da Comissão vamos rediscutir se manteremos a 

presidência, a relatoria e como membro quais são. Mas a tendência, acredito 

eu, tanto como o Vereador Marcelo e o Vereador Leonardo, que a composição 

continua a mesma. Aí agora é darmos continuidade nos trabalhos da Casa. 

Muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Gostaria de fazer a leitura do processo nº 782/2018, de 22 de outubro 

de 2018.”. O Presidente concede que seja feita a leitura. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo faz então a leitura do Processo nº 782/2018, de sua 

autoria, que oferece denúncia e requer instauração de Comissão 

Processante para apurar falta gravíssima do senhor Vereador Luís Carlos dos 

Passos; do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação ao Processo nº 782/2018, que decidiram por sua normal 

tramitação.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, duas situações: primeiro, a Comissão, ela já tem um 

parecer prévio, porém, ela falta formalizar a sua assinatura. Tem o parecer 

jurídico que foi dado, o Vereador Marcelo acabou lendo assim o Parecer da 

Comissão, porque nós fizemos uma reunião até para nós agilizarmos os 

nossos trabalhos, porém, estamos aguardando primeiro a aprovação do 

colhimento do Plenário pra que a gente possa... Do Requerimento, pra que a 

gente possa fazer a sacramentação da reunião da Comissão. E, segundo, eu 

gostaria de solicitar ao Vereador Marcelo a possibilidade de eu ser coautor com 

vossa excelência nesse requerimento.”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo responde e solicita: “Concedido. Eu gostaria apenas de que 

vossa excelência, pra colocar todo o teor, pra não ficar faltando, colocasse o 
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pen drive que eu recebi, pra que todos tenham ciência do conteúdo.”. O 

Presidente acata o pedido do Vereador e solicita a exibição do conteúdo 

presente no pen drive.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

pela ordem: “Enquanto ele ajeita o pen drive, que a gente possa colocar em 

votação o meu pedido primeiro.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Não concordo, Nobre Vereador. Eu acho importante que a gente 

tenha... Porque o pen drive faz parte do requerimento. Eu gostaria que 

passasse primeiro e posteriormente fizesse a votação. Muito obrigado.”. 

[Exibição de conteúdo audiovisual anexo ao requerimento]. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria que fosse 

colocado em votação então agora que foi todo o conteúdo.”. Acatando o pedido 

do Vereador o Presidente coloca em discussão e votação o Requerimento para 

acolhimento de denúncia e instauração de CP. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito votação nominal.”. Votação: Eduardo 

Melo [Ausente], Fernando José Gonçalves [Favorável], Jorge Mishima 

[Favorável], José Rodrigues Lares [Ausente], Leonardo Venâncio Molina 

[Favorável], Luís Carlos dos Passos [Ausente], Marcelo Batista de Miranda 

Melo [Favorável], Paulo Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 

[Favorável], Robério de Almeida Silva [Favorável], Sergio de Paula Franco 

[Favorável], e Walter Machado de Almeida [Favorável].Ainda no Expediente de 

votação, o Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Primeiro eu gostaria 

de ressaltar que as Comissões Permanentes e o parecer jurídico foram 

favoráveis ao requerimento do nobre Vereador.”. O Requerimento foi 

APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Tendo em vista o mesmo ter sido deliberado e todos terem aprovado, apenas 

pra título de homologação da comissão, solicitamos, antes da suspensão da 

Sessão, para que a... Como o Plenário já optou e o Plenário é soberano ao 

parecer da comissão, inclusive, solicito então de vossa excelência o sorteio 

então, conforme o artigo 201, parágrafo 5º, que realize o sorteio dos membros 

para a comissão. Solicito de vossa excelência que possamos, se for em 

comum acordo do Plenário, de que possamos adotar o procedimento da 

chamada individual de cada Vereador com interesse em fazer parte da 

Comissão. Caso haja mais de três membros, solicito então que seja realizado o 

sorteio dos referidos membros.”. O Presidente solicita então ao Primeiro 

Secretário que faça a chamada nominal dos senhores Vereadores que desejem 

fazer parte da Comissão: Eduardo Melo [Ausente], Fernando José Gonçalves 

[Não. Justificativa: “Senhor Presidente, Nobres Pares, tendo em vista nós já 

estarmos na Comissão tanto da do prefeito quanto da dos Vereadores, e essa 

seria uma nova CP, regimentalmente, já estaríamos impedidos, mas eu declino 

até pelo volume de trabalho que nós estamos tendo nas duas CPs, então eu 
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declino da participação dessa votação específica. Muito obrigado”], Jorge 

Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Ausente], Leonardo Venâncio Molina 

[Não. Justificativa: “Como eu já faço parte de duas Comissões processantes, a 

qual uma eu sou relator e a outra eu sou membro, então eu deixo essa 

Comissão para os Nobres Pares.”], Luís Carlos dos Passos [Impedido], 

Marcelo Batista de Miranda Melo [Não. Justificativa: “Como signatário 

requerente desta, eu me sinto proibido, então gostaria de declinar e dar chance 

aos outros.”], Paulo Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 

[Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], e Walter 

Machado de Almeida [Sim].O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista cinco dos nobres Vereadores 

aceitarem fazer parte da Comissão, e se vossa excelência e a Mesa assim 

decidir que seja três os membros, aí, sim, nós teremos que cumprir o artigo 5º 

do Decreto de Lei 201 para que possamos realizar o sorteio. Solicito já de 

vossa excelência, existe na Casa, na Mesa, a solicitação também do Vereador 

Luís dos Passos, requerendo o seu afastamento por 45 dias. Eu solicito de 

vossa excelência, até porque esse parecer, essa solicitação terá que ser 

aprovada em Plenário, conforme o requerente solicitou, e, por aprovação em 

Plenário, é necessário o Parecer Jurídico e o Parecer da Comissão; eu solicito 

de vossa excelência pra que possamos suspender a Sessão após lido o 

requerimento do Vereador Luís, para que tenhamos o Parecer Jurídico e o 

Parecer da Comissão desse requerimento do Vereador Luís, bem como o 

sorteio da Comissão. Muito obrigado.”. O Presidente solicita então a leitura 

doProtocolo nº 781/2018.Ofício nº 047/2018, Protocolo nº 781/2018 do 

Gabinete do Vereador Luís Carlos dos Passos, que solicita licença. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito a 

suspensão da Sessão, tendo em vista as Comissões analisarem e para que 

possamos realizar o sorteio. Muito obrigado.”. O Presidente então suspende a 

Sessão. Retornando o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O 

Presidente coloca em votação o Parecer das Comissões ao Requerimento do 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito votação nominal.”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior questiona: “Já foi lido o Parecer Jurídico?”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Pra que não paire 

dúvida, a Comissão já havia feito uma discussão antes e elaboramos o 

Parecer, né? Se caso mantivesse a decisão do Plenário, favorável, nós já 

teríamos o parecer pronto, até para economizarmos tempo. Então, o Vereador 

Marcelo já havia lido, porém não havia sido assinado pelos membros da 

Comissão. Mas realmente já foi lido, só pra constar isso em Ata, para que não 



6 
 

haja nenhum tipo de vício processual.”. Em discussão e votação o Parecer das 

Comissões ao Requerimento do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: 

Eduardo Melo [Ausente], Fernando José Gonçalves [Favorável], Jorge Mishima 

[Favorável], José Rodrigues Lares [Ausente], Leonardo Venâncio Molina 

[Favorável], Luís Carlos dos Passos [Ausente], Marcelo Batista de Miranda 

Melo [Favorável], Paulo Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 

[Favorável], Robério de Almeida Silva [Favorável], Sergio de Paula Franco 

[Favorável], e Walter Machado de Almeida [Favorável]. APROVADO. Após a 

aprovação, o Presidente anuncia o resultado do sorteio dos integrantes da 

Comissão Processante a ser formada, cuja formação fica: Presidente: 

Vereador Jorge Mishima; Relator: Robério de Almeida Silva e Membro: Sergio 

de Paula Franco. Após o anúncio, o Presidente solicita a leitura do 

Requerimento de afastamento do Vereador Luís Carlos dos Passos, 

juntamente com o Parecer Jurídico e o Parecer das Comissões. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Tendo em vista que já ter sido 

realizada a leitura do Requerimento pelo Nobre Vereador Reinaldo, solicito a 

leitura apenas do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões, pra que a 

gente possa colocar em votação depois, posterior ao Parecer das Comissões e 

o Requerimento em si.”. É lido então o Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação ao Protocolo nº 781, Requerimento do Vereador Luís Carlos dos 

Passos. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito 

também a leitura do Parecer Jurídico, tendo em vista o Vereador já ter ido 

direto na leitura do Parecer das Comissões, mas solicito também a leitura do 

Parecer Jurídico, pra que não possamos incorrer...”. O Segundo Secretário faz 

a leitura do Parecer Jurídico ao Protocolo nº 781, Requerimento do Vereador 

Luís Carlos dos Passos. Em discussão e votação o Parecer das Comissões. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito voto 

nominal.”. Eduardo Melo [Ausente], Fernando José Gonçalves [Favorável. 

Justificativa: Senhor Presidente, Nobres Pares, como Presidente da Comissão 

de Justiça e Redação, realmente, no Regimento Interno da Casa, tem o 

autorizativo, o direito o Vereador pleitear o seu afastamento sem remuneração 

e, em algumas situações, com remuneração. Só que, no nosso entendimento, 

nós percebemos que houve uma certa manobra do Nobre Vereador ao solicitar 

o seu afastamento, mesmo que seja sem remuneração, no intuito de não ser 

notificado de uma possível CP da qual foi instalada hoje. Solicitou-se 45 dias; 

45 dias, final do ano, praticamente, voltaria no final do ano, a gente já em 

recesso. Então... Como o Plenário e a Comissão é soberana, a Comissão 

decidiu por não aprovar o requerimento, acatando não o afastamento do 

Vereador Luís Passos, para que ele possa também estar presente nas 

Sessões e discutir junto à CP toda essa situação. Então, por isso, meu voto é 



7 
 

favorável ao Parecer da Comissão.”.]. Jorge Mishima [Favorável. Justificativa: 

“Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do Parecer das 

Comissões. O Parecer Jurídico foi a favor pela legalidade, né? Embora eu 

reconheça a competência da nossa jurídica, há um conflito entre a Lei 

Orgânica, no seu artigo 53, 54, com o Regimento Interno, no seu artigo 140. 

Portanto, eu sou contrário o Parecer Jurídico; sou favorável ao Parecer das 

Comissões. Muito obrigado!”], José Rodrigues Lares [Ausente], Leonardo 

Venâncio Molina [Favorável ao Parecer das Comissões; Contrário ao Parecer 

Jurídico], Luís Carlos dos Passos [Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo 

[Favorável ao Parecer das Comissões; Abstém-se do Parecer Jurídico], Paulo 

Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Favorável], Robério de 

Almeida Silva [Favorável], Sergio de Paula Franco [Favorável], e Walter 

Machado de Almeida [Favorável]. APROVADO.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Tendo em vista ter sido aprovado por 

unanimidade dos presentes o Parecer das Comissões, gostaria que vossa 

excelência colocasse o requerimento do Nobre Vereador Luís pra que a gente 

possa, nominalmente, colocar em votação o Requerimento do Vereador.”. O 

Presidente acata o pedido e coloca em votação nominal o Requerimento nº 

781/2018: Eduardo Melo [Ausente], Fernando José Gonçalves [Contrário], 

Jorge Mishima [Contrário], José Rodrigues Lares [Ausente], Leonardo 

Venâncio Molina [Contrário], Luís Carlos dos Passos [Ausente], Marcelo Batista 

de Miranda Melo [Contrário], Paulo Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo 

Pereira Júnior [Contrário], Robério de Almeida Silva [Contrário], Sergio de 

Paula Franco [Contrário], e Walter Machado de Almeida [Contrário]. O 

Requerimento foi REJEITADO. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista que foi rejeitado o 

Requerimento do Nobre Vereador, eu solicito que esta Casa notifique o mesmo 

o mais urgente possível, tendo em vista que já se iniciou uma Comissão 

Processante contra o mesmo. Muito obrigado.”. Terminadas as deliberações, o 

Senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a chamada dos 

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

Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa 

Diretiva, Nobres Pares, a imprensa, todos presentes aqui, uma boa tarde!Mais 

uma vez infelizmente estamos nessa Casa de Leis discutindo situações 

totalmente atípicas do que deveríamos estar discutindo. Nós deveríamos estar 

discutindo aqui a questão da saúde do município, os projetos de lei, mas nós 

estamos discutindo infelizmente mais uma situação deplorável como essa. 

Senhor Presidente, Nobres Pares, muito tem se ouvido aí pelas redes sociais e 

até nos comentários no dia-a-dia de que possivelmente poderia existir mais um 

ou outros membros dessa Casa envolvidos nessa mesma situação. Eu... Eu 
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particularmente, eu respondo pelos meus atos, não posso responder pelos 

nobres pares,cada um tema sua responsabilidade perante à população da 

cidade, eu estou bastante tranquilo quanto a isso. Esse tipo de acusação, ela, 

para mim, não serve. A minha consciência está tranquila. Quem tem 

acompanhado os trabalhos da Comissão, mais especificamente o Vereador 

Leonardo e o Vereador Marcelo, essa semana nós tivemos junto ao Ministério 

Público conversando com o doutor Kleber, né, até no intuito de afunilarmos a 

apuração desses fatos, tendo em vista que o próprio MP também tramita um 

processo dos mesmos moldes que tramita aqui na Câmara. E nessa visita ao 

MP que nós fizemos, né, já apresentando inclusive a própria denúncia desse 

vídeo que chegou até a Casa, portanto o MP também estará instaurando o 

inquérito civil sobre essa situação, para caminhar junto agora com a nova 

comissão formada com o Vereador Jorge, Vereador Sérgio e Vereador 

Robério, que será um novo procedimento. Nós poderíamos, nós da comissão, 

poderíamos até absorvemos esse vídeo para a comissão dos vereadores e aí 

as pessoas perguntam:“porque que não absorveu?”. Porque nós estamos 

numa fase mais avançada desse processo; apesar de ser moroso e, às vezes, 

as pessoas não entenderem o trâmite jurídico, o trâmite administrativo que tem, 

mas nós entendemos que, por isso o vereador Marcelo também fez o 

requerimento, ele, como presidente e relator da outra comissão, de uma nova 

CP, por quê? Se nós trazemos mais esse material para a comissão, nós íamos 

ainda atrasar um pouco mais os trabalhos do que nós estamos realizando na 

comissão. Pra deixar bastante claro de que esse Vereador não tem 

preocupação nenhuma quando as pessoas apontam de que vai aparecer mais 

vídeos, que vai aparecer mais integrantes, integrantes da oposição, integrantes 

da situação. Quanto à minha questão, eu tô tranquilo, coloco minha cabeça no 

travesseiro e durmo sossegado. Agora o que me atentou nesse novo vídeo que 

foi apresentado hoje a todos não foi somente a questão da entrega de um 

pacote de recurso financeiro ao Vereador Luís dos Passos. Eu vou um pouco 

mais além e eu gostaria de alertar a Presidência da comissão, aos membros 

dessa comissão instaurada, eu tive a oportunidade de ver o vídeo com calma 

antes de ser apresentado aqui, que,além da apresentação da entrega de 

recurso, já chegando os outros dois vereadores, o José Lares e o Eduardo com 

aquela fala irônica, que „se você está com um sorriso ou não‟, né? Um fato 

muito grave que depois eu gostaria que vossas excelências apontassem isso 

com bastante... Prestassem bastante atenção nisso, que foi o fato de uma 

ingerência direta,direta de um vereador na nomeação de cargos contratados 

por empresas, por uma determinada empresa do projeto período integral, 

aonde o vereador cita e o prefeito, ex-prefeito, prefeito afastado, cita de que 

„fulana é bom continuar‟„não, sicrano é bom‟,„são 10 vagas, nós vamos dividir 
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dois ou três para cada, de que forma que nós vamos fazer‟. Além do ato imoral 

da questão financeira que, por si só, já é motivo suficiente para instalação da 

CP, essa CP ela tem ainda também esse outro agravante, aonde eu não estou 

desqualificando ou qualificando as pessoas que estão sendo indicadas por 

vereadores para trabalhar nesse projeto período integral, mas como que pode 

a empresa está sendo contratada ali há 2, 3 dias para ser contratada e o 

prefeito, numa tremenda cara de pau,„Olha, nós vamos ceder dois cargos para 

cada Vereador‟,„eu to pensando em indicar...‟ Só para concluir, senhor 

Presidente, uma tremenda cara de pau, numa tremenda negociata suja, sabe? 

Traiçoeira, onde as pessoas, onde a empresa não tem a liberdade de contratar 

os melhores profissionais da cidade. Não que os profissionais que estejam lá 

não sejam os melhores que foram indicados, mas partir do princípio de que já 

sai a empresa contratada com a carta marcada com quem ela tem contratar, aí 

é inadmissível. Inadmissível mais ainda quando se trata da educação dos 

nossos filhos, quando se trata da educação infantil na nossa escola. Nós temos 

o projeto Segundo Tempo na Pedro Henrique, Gorete?Como é que chama a 

Nova Biritiba?A Escola da Nova Biritiba? Maria Teresa e no Sandra Regina. 

Então, quer dizer, a empresa, ela já veio já travada dela não poder escolher os 

profissionais que ela gostaria que fizesse a composição para prestar uma 

qualidade de serviço. É o que eu disse: não estou desmerecendo os 

profissionais que estão lá, mas o que eu gostaria de colocar é, além da questão 

financeira, da entrega da questão financeira, essa negociata suja, sórdida de 

indicação de profissionais para educar os nossos filhos. Então acho que essa 

comissão, ela tem um fator a mais do que simplesmente a remessa ou a 

entrega dos recursos financeiros ao Vereador Luís dos Passos, que aí cabe o 

direito de defesa dele aqui, depois ele vai fazer a sua defesa, mas também 

essa apuração junto a questão da Educação. Então, senhor Presidente, só 

para finalizar, a comissão dos vereadores, ela tá com trabalho adiantado. Na 

sessão passada, nós apresentamos um relatório parcial, as pessoas cobram 

agilidade, mas nem sempre nós podemos ser tão ágeis assim, porque nós 

temos um trâmite administrativo para ser cumprido E aí, como a defesa dos 

vereadores apontaram alguns vícios, que era a questão do sorteio que foi 

sanada hoje com a votação que nós fizemos aqui, que foi a questão da falta da 

data na certidão, que foi também uma situação já resolvida pela comissão. 

Então, às vezes, a comissão, não é que ela não está trabalhando, ela está 

trabalhando, sim, é que nós temos duas comissões com os três membros e nós 

temos que caminhar as duas no mesmo sentido. A população pode ter certeza 

de uma coisa: essa comissão, ela está trabalhando com afinco e com a maior 

transparência possível, doa a quem doer, nós não temos compromisso 

nenhum, não é porque é colega de legislativo que nós vamos ter o rabo preso 
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de absorver. Mas também não é porque é colega administrativo que nós vamos 

ter por obrigação condená-los; nós temos que fazermos toda a parte, que nós 

não podemos gerar provas, mas podemos apurar, o que é diferente. Então, às 

vezes, as pessoas citam algumas situações, de que tem mais Vereador 

envolvido, tal. Acho que cada Vereador aqui tem sua consciência. Eu coloco a 

minha no meu travesseiro e durmo sossegado. Muito obrigado, senhor 

Presidente. [aplausos]”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge 

Mishima que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente desta Casa, Nobres 

Pares, vereadores, a imprensa e a população que vieram prestigiar mais uma 

vez o nosso trabalho. Primeiramente, Presidente, eu quero agradecer aos 

vereadores por ter indicado o meu nome para Presidente dessa comissão e 

vamos trabalhar muito, né, na Vereador Robério, que é nosso relator, e 

professor Sérgio, grande professor Sérgio,que faz parte como membro. Eu 

gostaria, senhor Presidente, de tecer um comentário mais de coração. É 

vergonhoso realmente o que tem acontecido em nosso município. A mais de 

um ano atrás eu até pedi para o senhor Prefeito deixar o cargo, não por 

improbidade, mas por competência dele. isso está gravado nos anais dessa 

Casa. É lamentável que mais um fato aparece à tona em nosso município;o 

Vereador Luís Carlos dos Passos. Ouvi atentamente quando passou o vídeo 

aqui alguns comentários da plateia, que não pode ser, mas ouvi, dizendo que 

ele não precisava disso. Aliás, mesmo que precisasse, isso é uma índole, isso 

não pode ser comparado à necessidade de uma pessoa; isso é uma índole não 

é que precisa ou não precisa que essa pessoa tem que fazer isso. Eu me sinto 

envergonhado, envergonhado de todos que estão presentes. Na vida política 

de Biritiba eu posso bater no peito e dizer, senhor Presidente, que sou das 

pessoas que mais viveu a política em Biritiba Mirim. Não só votei no primeiro 

prefeito do nosso município, mas demais prefeitos, eu tive o prazer de votar. 

Errei algumas vezes, com certeza, mas essa nossa legislatura denigre a 

imagem do povo biritibano, denigre!  É vergonhoso nós sentarmos aqui e 

vermos vídeo dessa natureza. Não posso condenar sem ter provas, mas são 

provas suficientes, ao meu ver, nós precisamos afastá-lo imediatamente,senhor 

Presidente! Estudarei uma possibilidade juntamente com o vereador Robério e 

o professor Sérgio, para que procuremos uma brecha para afastá-lo. Isso é um 

câncer da sociedade, um câncer! São não um, dois, são três, quatro! E se 

aparecer mais alguns, com certeza esse Vereador não vai ver o lado partidário 

nem o lado da amizade, senhor Presidente. Nós vamos colocar tudo na 

transferência possível. É um prazer que todos vêm aqui para prestigiar o nosso 

trabalho. Nós estamos criticados. Nós somos criticados, porque não é um, dois 

vereadores, é a Câmara Municipal de Biritiba Mirim que está em jogo e nós, de 

momento algum, nós devemos fechar os olhos para essa barbaridade que tem 



11 
 

acontecido no nosso município. Se lá atrás, se nós tivéssemos afastado o 

prefeito, talvez nós não tivéssemos essa situação, senhor Presidente. Mas na 

calada da noite aconteceu tudo isso. Que bom seria se esse vereadores 

envolvidos nessas propinas tivessem que repor 10, 20 vezes mais do que 

foram, mas como não temos os valores exatos, que pela imagem são alguns 

milhares de reais, né, seria bom que o Ministério Público determinasse a 

penhora dos bens desses vereadores. Esse é o mínimo que nós poderíamos 

fazer e o Ministério Público poderia fazer para reparar um pouco o dano 

causado por esses vereadores.Como disse o Vereador Luís, embora ele esteja 

ainda como Vereador, eu não tive coragem de falar „Nobre Vereador‟ para ele. 

Então realmente, presidente, são posições que nós devemos tomar. Machuca, 

às vezes, eu tenho uns amigos que estão envolvidos nesse caso; como nós 

falamos que a índole vem de casa, e aí com certeza em parte é verdade, mas 

não podemos condenar os pais pessoas que devem estar envergonhado por 

essas atitudes. Obrigado, senhor Presidente! [aplausos]”. O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com a palavra, diz: 

“Boa tarde, senhor Presidente, os nobres, os demais da Mesa, os nobres 

pares! Quero agradecer também em nome da doutora Marina todos os 

funcionários dessa Casa, agradecer à TV Diário, Março do Jornal do Povão, 

jornal Acontece o Expresso Brasil. Em nome da professora Gorete, quero 

agradecer também a presença de todos os munícipes aqui nessa Casa. Não 

poderia deixar também de parabenizar o vereador a qual eu tenho a honra de 

chamar de Nobre Vereador Jorge Mishima, que eu tive o maior prazer de fazer 

parte de uma CEI, a qual nós deveríamos... Por um voto nós não conseguimos 

caçar o fracasso desse Prefeito senhor Jarbas Raquel de Aguiar. Também... 

Também eu tenho que parabenizar o relator dessa comissão, Robério de 

Almeida Silva; o mais novo membro que vai fazer parte dessa comissão 

processante, Vereador Sérgio de Paula Franco! Vai ser um prazer trabalhar 

paralelo junto com vocês, a qual eu tenho certeza que eu, Vereador Marcelo, 

vereador Fernando José Gonçalves vamos dar um maior esclarecimento 

possível desse afastamento, dessa comissão processante contra o Prefeito e 

contra os vereadores que têm que pagar pelos seus erros. Desde já, agradeço 

a oportunidade, senhor Presidente e agradeço a presença de todos vocês! 

Fiquem com Deus! O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Presidente Lourival, Primeiro e 

Segundo Secretário, Vice-Presidente, nobres pares, todos da imprensa local e 

regional, gostaria aqui em nome da Luciana agradecer a presença de todos 

aqui presentes e dizer que quero comentar apenas uma coisa: parabenizar a 

todos aqueles que aprovaram meu pedido da criação da CP para apuração dos 

fatos envolvendo o Vereador Luís Carlos dos Passos. Quero dizer a todos aqui 
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que eu não sou santo e nem seminarista, mas eu desafio que apareça um pen 

drive ou um vídeo no meu nome. Este vereador aqui recebendo propina,tá? A 

título de propina. Porém, apesar de eu ter minha consciência tranquila, limpa, 

eu tenho família e tenho vários amigos que estão sendo abordados, falando 

que há de vir um vídeo, que apresentaram Marcelo Vereador. Só quero dizer 

uma coisa: para quem fala e não tem prova, vai ser desse jeitinho; vai ser 

assim, ó, boletim de ocorrência, calúnia e difamação,tá bom? Só quero dizer 

isso para vocês porque a gente tá se matando aqui para tentar fazer as coisas 

da melhor maneira possível, tá? Então tomem cuidado aqueles que estão 

ouvindo, que estão semeando a discórdia aí, querendo colocar todo mundo 

aqui no mesmo bojo. Aqui não,tá? Esse Vereador não vai aparecer em vídeo, 

não. Esse Vereador vai honrar cada voto que teve. Queria dizer a vocês aí que 

vocês podem contar com o trabalho das comissões, comoo Fernando falou, a 

gente está fazendo da melhor maneira possível, estamos fazendo agora com 

as correções para tirar os vícios; do prefeito, mesma coisa. Só para mim 

notificar o prefeito, eu não consegui ainda, porque ele vive se escondendo, 

entendeu? Vocês não sabe o que é isso! Ficamos lá horas, ficamos de 

campana, falamos com mãe e falamos com o pai, tentamos citar uma esquiva. 

Vocês não encontram! Fala para mim quem viu o Prefeito por aí? Então,gente, 

entendeu? A gente tem que fazer a coisa de maneira legal, tem que citar ele, 

tem que pedir a defesa dele, então é por isso que às vezes as coisas não anda 

como vocês querem. Não existe negociação, não existe negociata com 

ninguém aqui; aqui existe a resposta para o povo. Só que vai ter essa resposta 

com trabalho, entendeu? A gente está para honrar, que são vocês que pagam 

a gente, então vocês pode ficar tranquilo desse vereador que vocês não vão 

ver vídeo com propina, não. Muito obrigado”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Robério de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo 

senhor presidente. boa tarde! Primeiro e Segundo Secretário, nobres pares, 

boa tarde! A imprensa toda, meio de comunicação, imprensa aqui presente, 

boa tarde Thiago Freire, o munícipe aqui do município também, em seu nome, 

eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por ter vindo até aqui essa 

Sessão Ordinária desta data. Nobres Pares, excelentíssimo senhor Presidente, 

gostaria de deixar claro aqui e parabenizar essa nova CP que foi instaurada 

hoje ao Nobre Vereador Jorge Mishima como presidente,tá? Tenho certeza que 

nós vamos fazer de tudo para fazer um bom trabalho e com a maior clareza 

possível para que não fique dúvida para nenhuma... Para nenhum munícipe. E 

outra: informações que vocês precisar, pode solicitar, que eu tenho certeza que 

com o nome Vereador Presidente Jorge Mishima à frente, vai estar tudo às 

claras para que todos fiquem informados. Outra coisa que eu gostaria de dizer 

também é que é inadmissível o que acontece hoje dentro do nosso 
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município.Um município hoje com pouco menos de 32 mil habitantes,um 

município que hoje deveria ter uma boa gestão e, infelizmente, não tivemos 

uma boa gestão. É por isso que Nobre Vereador Jorge Mishima, Nobre 

Vereador Raposão, Leonardo Venâncio Molina, falou: se tivéssemos afastado o 

prefeito lá atrás, nada disso teria acontecido. E por um voto só que faltou. 

Então, que acontece? Eu gostaria de deixar registrado nesta Casa, assim, que 

existem várias formas de se ganhar dinheiro, mas a forma de se ganhar 

dinheiro que eu conheço é trabalhando, então você fazer uso de um dinheiro 

público e deixar em decadência uma saúde, uma educação, então quem vai 

sofrer somos nós! Então realmente é inadmissível! Outra coisa que eu gostaria 

de deixar registrado aqui, excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, 

população aqui presente, é que não devemos generalizar, porque, da mesma 

forma que tem alguns vereadores aqui tendo que ir na delegacia fazer B.O., 

que é o caso do Nobre Vereador Marcelo, o meu caso, nós inclusive a semana 

passada fomos à Seccional de Mogi das Cruzes para prestar alguns 

esclarecimentos, que é inadmissível também. Eu acho uma falta de vergonha 

isso, a pessoa tá lá no vídeo claramente vendo ele pegar o dinheiro e ele fazer 

um B.O. contra uma Mesa Diretiva, a qual eu não assino nenhum ato.Eu não 

assino nenhum ato da Mesa Diretiva, mas faltou um pouco de informação para 

esse tipo de gente que quis denegrir a imagem da Mesa,tá? Eu estou sentado 

nessa Mesa porque o Presidente desta Casa resolveu me prestigiar, mas o 

vice-presidente não assina ato nenhum da Mesa, só para que fique claro aqui. 

Então, assim como eu já parabenizei o Nobre Vereador Jorge Mishima, o novo 

membro da CP, Professor Sérgio; já falei para ele, já foi conversado que a 

gente vai trabalhar com transparência, seriedade e em conjunto,tá? Para que 

seja o mais breve possível seja resolvido esse problema dessa CP. Não 

dizendo, não que essa CP que está instaurada, que é o vereador Fernando 

José Gonçalves, Leonardo Venâncio Molina e o Marcelo, Vereador Marcelo, 

não que não estejam andando, está andando sim, mas só que está andando 

dentro da legalidade. Então é dessa forma que vai ser feito os trabalhos e eu 

espero que assim seja. Mas diante de todo esse problema do nosso município, 

eu dou a razão para vocês que estão aqui hoje, inclusive, porque nota-se, é 

notório que toda a população de Biritiba Mirim está preocupado com essa 

situação, pois hoje o que é que nós deveríamos estar fazendo aqui? É tratando 

de requerimento, de projeto, de assuntos que beneficiam o nosso município. 

Mas infelizmente, devido algumas pessoas que não têm uma boa índole, 

estamos tratando de assunto aqui de CP,tá? Aproveito que a oportunidade 

para desejar a todos uma boa tarde e que fiquem todos com Deus! Muito 

obrigado, senhor Presidente. [aplausos]”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor 
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Presidente, nobres pares, a população comportada aqui, boa tarde a todos! 

Senhor Presidente, nesta tarde estamos assumindo o nosso trabalho na CP, 

primeira vez que eu participo da CP, juntamente com o Nobre Vereador Jorge 

Mishima e o vereador Robério. É com tristeza que a nossa cidade vê momento; 

não é com alegria, é com tristeza, mas como no dia primeiro de janeiro de 

2017, muitos dos presentes estavam aqui, e eu disse que eu entrei nesta 

Câmara pela porta da frente e é por ela que eu vou sair. Eu entrei pela porta da 

frente pautado pela verdade e para trabalhar para o bem comum e é nisso que 

eu tenho trabalhado nesse um ano e 10 meses e vou terminar meu mandato, 

porque, assim como os nobres vereadores colocaram aqui, cada um tem a sua 

consciência e, por vezes, você pode ver fotos e ver vídeos da minha pessoa do 

lado dos vereadores que aqui estavam, do prefeito ou de qualquer membro 

desta Casa. Ao lado, principalmente em reuniões, em conversas, de repente, 

numa pizzaria, batendo papo, em qualquer lugar, mas você não vai ver um 

centavo saindo da mão de ninguém deles e vindo parar no meu bolso. Isso é a 

minha palavra, e a verdade não é relativa, a verdade, ela permanece, ela é 

absoluta. Então o que eu venho colocar aqui é que já se vão 62 dias, se não 

me falha a memória, da exibição do primeiro vídeo, e algumas pessoas que eu 

já conversei a respeito nesses 62 dias, o senhor perfeito, o senhor Prefeito 

afastado, o meu colega de trabalho, que trabalhávamos juntos na escola 

durante muitos anos e, até então, eu não tinha nada para falar a respeito de 

denegrir a imagem do professor Jarbas, porque ele sempre trabalhou com 

dignidade na escola, e desses 62 dias, o senhor Jarbas deixou de existir no 

momento em que ele não me ligou, não me mandou uma mensagem sequer 

para dizer:„eu errei e peço desculpas‟ ou„eu não errei, eu sou inocente e vou 

provar a verdade‟. Então, no momento em que o prefeito deixa de conversar 

com um daqueles que forma sua base, ele começa a assumir aí um problema 

do qual eu não faço parte. E digo aqui para vocês: continuo trabalhando pela 

verdade e pelo bem comum. Os nobres pares citados também passaram 50 

dias e não falaram comigo a respeito; conversávamos aqui nesta mesa no 

momento da sessão. Semana passada, me chamaram para conversar sobre o 

que eles pegaram da comissão, como que foi, não me explicaram 

absolutamente nada: origem de dinheiro, destino de dinheiro, para que serve e 

o senhor Luís Passos também, que foi hoje entrado esse pedido de CP, 

também, em momento algum, veio falar para mim de algo que poderia ter a sua 

participação. Então, se nesses 60 e poucos dias isso não aconteceu, eu 

acredito que não será nos próximos dias que eles vão me procurar, porque 

agora eu faço parte da comissão processante e eu quero tranquilidade para 

trabalhar pautado pela verdade e pelo bem comum. E digo ao Vereador Jorge 

que é com muita alegria que faço parte dessa comissão, porque é uma pessoa 
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que eu admiro eu sei que vai conduzir muito bem os trabalhos, assim como 

vem sendo feito o trabalho nas outras duas comissões, nós estaremos juntos 

trabalhando pautado pela verdade, para fazer aquilo que realmente tem que 

ser feito. Como o Nobre Vereador Fernando colocou, não criando provas, mas 

apurando os fatos, analisando com calma, com tranquilidade, mas também 

dentro do prazo legal, para que a coisa possa se resolver da melhor maneira. 

Então, assim como eu não tinha rabo preso nem com o ex-prefeito da gestão 

anterior, nem com o prefeito afastado e nem com o atual prefeito, a todos eles, 

eu mandava os meus requerimentos, os meus pedidos. antes de ser Vereador, 

eu ia pessoalmente na Prefeitura e também era pouco atendido; então, a todos 

esses prefeitos, eu não devo absolutamente nada.E aos outros, que estavam 

por trás, por perto, ajudando, atrapalhando, também não devo. Eu devo sim à 

população, que é aquela que, no dia primeiro de janeiro, eu disse:„eu estou 

aqui não pelos meus votos, mas por todos os munícipes da cidade‟. E é em 

nome de todos que nós vamos levar esse trabalho até o final, doa a quem doer, 

custe o que custar, mas que a verdade prevaleça e que o bem comum para 

todos, não para um grupo só, para todos,na nossa cidade prevaleça. Muito 

obrigado a todos.”. Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Bom, 

esse momento muito difícil que nós estamos passando, ele é lamentável, mas 

estamos aqui trabalhando, realmente; essas comissões se dirigindo, a todo 

momento aparece um fato novo, eles, tenham certeza que vão apresentar, 

porque aqui o Vereador Robério falou uma coisa: eu falo por mim e digo: a hora 

que um político e um munícipe, já vou tratar assim, levantar qualquer vídeo que 

diga: „Esse Vereador Lourival tava coligado com A, B ou C‟, eu vou dizer: „Vai 

ter que provar essa realidade.‟. Porque eu vou contar uma coisa aqui pra 

vocês, eu já falei e torno a falar cinquenta mil vezes: essas mãos aqui podem 

ser sujas, mas é do cabo de um facão, do cabo de uma enxada ou do cabo de 

uma foice ou de um machado! Mas não de dinheiro sujo! [aplausos] Isso aqui 

nunca viu! E não estou aqui também pra passar manteiga no bigode do gato, 

não! Essa é a realidade! Estou aqui pra verdade, pra prestar o trabalho da 

confiança que as pessoas me deram! É pra isso que eu estou aqui! Me 

colocaram aqui, tô no quarto mandato e, graças a Deus, até hoje e acredito que 

até o meu último dia do meu mandato, não vai ter um que venha manchar a 

minha honra. Só vou dizer só isso pra cada um daqueles que estão presentes 

nesse momento nessa Sessão, certo? Se rolar mais um, vai ser, montamos 

mais uma CP também; aqui não passa a mão na cabeça de ninguém! Essa é a 

verdade! Aqui não tem... Às vezes, eu até concordo com as pessoas de 

pensar: „poxa, mas por que essas pessoas não estão sendo afastadas? Já não 

foram cassadas?‟. Só que a gente, existe um trâmite que a gente não pode 
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passar o pé diante da mão. Infelizmente, são os trâmites legais, pra que até se 

possa ter a realização da nossa Lei Orgânica do nosso município; então, ele 

não fornece essa segurança pra com que nós possamos realmente já cassar o 

mandato de um Vereador. Então, mas tenho certeza que mais tarde ou mais 

cedo, vocês vão ter o resultado feito por essa Casa e também o Ministério 

Público, tá? Então, nesse momento, só quero agradecer a imprensa e 

agradecer a presença de vocês todos! Vocês fortalecem toda... São vocês a 

voz do povo, que é a voz de Deus! Então são vocês que fortalecem cada vez 

mais pra com que nós tenhamos ânimo pra tratar desses assuntos tão delicado 

que nem nós estamos tratando aqui dentro dessa Casa, coisas que eu estou 

aqui por quatro mandatos e nunca vi uma situação que nós estamos passando, 

porque isso é vergonhoso, isso nos deixa envergonhados, que nem o Jorge 

Mishima falou. Pra nós todos, eu tenho certeza que cada um de vocês que 

prestaram um voto em cada um dos Vereadores ou em cada Prefeito, se sente 

envergonhado hoje! Então, só isso que eu queria dizer a vocês. E terminada a 

Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço os presentes e 

declaro encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 22 de outubro de 2018. 

Muito obrigado a todos e que Deus abençoe!”. Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 22 de Outubro de 2018. 
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