
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dez de novembro do ano de dois mil e quatorze, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, 

Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os 

Senhores Vereadores em exercício nesta 12ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador JORGE 

MISHIMA, convidou o Vereador FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e a Vereadora 

ADRIANA RUFO FREITAS, 1º Secretário e 2ª Secretária, respectivamente, para 

auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor 

Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos 

Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 88, do Livro nº. 12 de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o 

Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou 

abertos os trabalhos. Passando-se ao material dado ao EXPEDIENTE: 1. Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada dia 03 de novembro de 2014. 

O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez 

que a mesma se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor 

Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação, ficando 

aprovado. O senhor Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. 2. Leitura do Oficio 

N° 076/2014 – SAGP – da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos 

Administrativos do Poder Executivo; 3. Leitura do Oficio N° 078/2014 – SAGP – da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos Administrativos do Poder Executivo; 4. 

Leitura do Oficio CGC. ARC n° 1131/2014 – TC – 503/007//08 – Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 5. Indicação nº 174/2014, solicita ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo juntamente com o 

Departamento de Obras, Serviços e Bens Municipais, providencie a limpeza dos 

entulhos que se encontram na Rua João Pereira Sobrinho, em toda sua extensão.  Não 

havendo Projetos a serem Deliberados passa-se a Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão 

e votação o Requerimento N° 155/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras para que efetue 

o serviço de motoniveladora e cascalhamento da Estrada do Rio Acima, iniciando na 

propriedade do Sr. Durval Kussahara até a chácara do Sr, Gustavo, em um trecho 

aproximado de 800 metros. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 156/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Setor Competente do Munícipio para implantação de 

redutores de velocidade, do tipo lombada, na Rua Campos Sales, altura do n° 20, Bairro 

Jardim Vista Alegre. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 157/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Departamento da Vigilância Sanitária, visando à 

possibilidade da contratação de uma empresa veterinária para a castração de animais, 



principalmente canina. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 158/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras para efetuar o trabalho de 

cascalhamento nas Ruas do Bairro Cruz das Almas. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 5. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 159/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, verificar junto a EDP 

Bandeirantes Energia, a possibilidade de colocar iluminação pública na Rua Via Acesso 

J, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 6. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 160/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, verificar junto a EDP 

Bandeirantes Energia, a possibilidade de colocar iluminação pública na Rua Lauro 

Albano dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 7. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 161/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, verificar 

junto a EDP Bandeirantes Energia, a possibilidade de colocar iluminação pública na 

Rua Luiz Vieira da Silva, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 8. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 162/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, verificar 

junto a EDP Bandeirantes Energia, a possibilidade de colocar iluminação pública na 

Rua Marinalva Silva dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO  9. – 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 163/2014 - Requer para que marque 

uma reunião com os Nobres Pares, para tratarmos do Assunto referente ao 

Estacionamento Rotativo em vias e logradouros públicos do munícipio, denominado 

“Zona Azul”. O senhor Presidente informa ao Vereador que, tão logo, irá marcar a 

reunião para discutir o assunto. Convida toda a Sociedade Civil para participar da 

Audiência Publica que será realizado dia 12 de novembro, quarta-feira, as 

09h30min, para discutir o Projeto de Lei 031/2014, que “Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2.015, e dá outras 

providências” 10. ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA MESA DIRETIVA - 

EXERCÍCIO DE 2015. O senhor Presidente suspende a Sessão por dez minutos para 

apresentação das Chapas para a realização da eleição da Mesa Diretiva - Exercício 

2015. Retornando a Sessão o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça 

a chamada nominal dos senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. 

Havendo “quórum” legal o senhor Presidente solicita a Segunda Secretária Adriana 

Rufo Freitas para apresentar a Chapa 1: CHAPA 1. PRESIDENTE: LOURIVAL 

BISPO DE MATOS – VICE-PRESIDENTE: JOSÉ RODRIGUES LARES – 1º 

SECRETÁRIO: ADRIANA RUFO FREITAS – 2º SECRETÁRIO: JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO. O senhor Presidente solicita a Segunda Secretária Adriana Rufo 

Freitas para apresentar a Chapa 2: CHAPA 2. PRESIDENTE: FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA - VICE-PRESIDENTE: CARLOS DE ARAÚJO – 1º SECRETÁRIO: 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO – 2º SECRETÁRIO: VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS. O Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

faça a chamada nominal dos senhores Vereadores para a votação. 1. Vereadora Adriana 

Rufo Freitas. Votou na chapa 1. 2.Vereador Carlos de Araújo. Votou na Chapa 2. 3. 



Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Votou na Chapa 2. 4. Vereador Fabio Faquim de 

Oliveira. Votou na Chapa 2. 5. Vereador José Pereira da Silva Neto. Votou na Chapa 

1. 6. Vereador José Rodrigues Lares. Votou na Chapa 1. 7. Vereador Jorge Mishima. 

Votou na Chapa 1. 8. Vereador Lourival Bispo de Matos. Votou na Chapa 1. 9. 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. Votou na Chapa 2. 10. Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos. Votou na Chapa 2. 11. Vereador Walter Machado de 

Almeida. Votou na Chapa 2. A Chapa 1, obteve cinco votos e a Chapa 2, obteve seis 

votos. O senhor Presidente declara eleita a CHAPA 2 - PRESIDENTE: FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA – VICE-PRESIDENTE: CARLOS DE ARAÚJO – 1º 

SECRETÁRIO: MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO – 2º SECRETÁRIO: 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, a qual tomará posse, automaticamente, a 

partir de 1º de janeiro de 2015. O Senhor Presidente parabeniza o Vereador Fabio 

Faquim de Oliveira, dizendo que 2015, seja um ano realmente repleto de sabedoria, 

principalmente. Não havendo mais material para Ordem do Dia, o senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da 

tribuna. 1. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: “Senhor Presidente, 

demais Membros da Mesa, senhores Vereadores. Estou aqui apenas para parabenizar o 

Fabio Faquim, por esta conquista que já era almejada. Lembrando que lá atrás, no final 

do mandato anterior, eu já havia convidado Vossa Excelência para que estivesse 

conosco e hoje chegou a sua oportunidade de estar conosco. Desejo boa sorte a você e 

ao Marcelo que vão dirigir à Mesa junto com o Valdivino e que pode contar com a 

gente aqui e que estaremos juntos aí. Obrigado senhor Presidente pela democrática 

durante este ano todo”. 2. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS:  “Boa noite a 

todos. Faço uso da tribuna esta noite para parabenizar Fabio Faquim pela conquista, 

tenho certeza que vai realizar um bom trabalho no ano de 2015, e parabenizar os Nobres 

Vereadores que vão fazer parte da Mesa. Parabéns Fabio”. 3. FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA: “Senhor Presidente, Nobres Pares, a todos os presentes boa noite a todos. 

Essa noite sem dúvidas é um momento muito importante e a responsabilidade eu 

acredito que ela se torna ainda maior como Presidente da Câmara. Eu agradeço, acima 

de tudo, primeiramente a Deus, o autor de tantas coisas e de tantas realizações na minha 

vida. Agradeço também a confiança dos Nobres pares que depositaram na Chapa 2 

(dois) a confiança, e fazer menção aqui do Marcelo, do Carlos de Araújo, afinal também 

é do Partido Progressista e até que enfim estamos juntos, né Carlão, depois de dois anos, 

no terceiro o partido se une, mas tenho certeza que isso vai ser bom e vai dar mais força 

ao Partido Progressista. Agradecer também ao Valdivino, ao Donizeti, ao Walter 

Machado que depositaram na  minha pessoa a confiança para que esse momento se 

tornasse realidade. Eu tenho dito durante esses dias que um curto circuito, é interessante 

porque a gente pega o fato ocorrido aqui na Câmara, que um curto circuito pode 

comprometer toda uma estrutura erguida, principalmente quando esse curto circuito, 

Nobre Vereador José Pereira, ele gera um incêndio e ele pode colocar ao chão tudo 

aquilo que foi erguido, toda uma estrutura que foi construída. A verdade é que um curto 

circuito pode comprometer muita coisa e a realidade é essa, pode colocar ao chão algo 

que foi construído, isso é fato, mas é verdade que nada impede, nada impede, que aquilo 

que foi derrubado não possa ser erguido novamente e tronar a ser o que era ou até 

mesmo melhor, isso também é fato. Estar a frente da Presidência da Câmara, em dois 

mil e quinze, após dois Presidentes que assumiram, conduziram e  representaram esta 



Casa de Leis muito bem, a falar da Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas no primeiro 

ano e do Nobre Vereador e Presidente desta Casa Jorge Mishima, pelo qual tenho 

respeito, uma admiração muito grande pela sua ética e pela forma que ele conduz os 

trabalhos dentro desta Casa de Leis, representando muito bem os Vereadores e sendo 

também um excelente representante do povo, porque acima de tudo esta Casa é a Casa 

do povo. E em meio a tudo isso a verdade é que se torna mais difícil para mim, mas 

assumo em 2015. Assumo com responsabilidade, assumo com determinação, assumo 

com coragem e assumo acima de tudo com fé em Deus. Meu compromisso junto à 

população e aos Nobres Pares que merecem todo o respeito nesta Casa de Leis, a contar 

de cada um, dando continuação a verdade a uma representatividade que exalte esta Casa 

de Leis e a torne ainda mais conhecida junto aos munícipes da nossa cidade, através dos 

trabalhos realizados por cada Vereador nessa Casa de Leis. O objetivo em dois mil e 

quinze é dar ainda mais além daquilo que já é oferecido por esta Casa, maior 

transparência e informações dos trabalhos realizados, dar as condições e estrutura 

necessárias aos Vereadores de forma a terem condições de exercerem um excelente 

mandato, esse é meu compromisso com esta Casa, meu compromisso com os Nobres 

Pares e é meu compromisso também com a população de Biritiba, de dar a maior 

transparência possível de todos os trabalhos realizados nesta Casa de Leis, a fim de que 

todos tenham a informação devida de todos os acontecimentos que ocorrem dentro desta 

Casa de Leis. Se existe a dificuldade do eleitor, do munícipe se aproximar desta Casa de 

Leis vamos levar esta Casa de Leis ao munícipe, que ele tenha uma participação de 

todos os trabalhos que são realizados neste lugar. Exalto aqui o grupo que firmou 

realmente o seu compromisso comigo, Vice-Presidente Carlos de Araújo, Primeiro 

Secretário Marcelo Batista o qual tenho um respeito muito grande e uma amizade que 

não é de hoje, não é do nosso mandato, do começo do mandato, é uma amizade que já 

vem há muito tempo. A minha admiração ao Valdivino também, ao Donizeti pela sua 

maturidade, a sua experiência, pelo seu quinto mandato nesta Casa de Leis, a 

simplicidade e a presença também do Vereador Walter Machado. Exalto também 

aqueles que sempre tiveram o compromisso comigo, eu quero destacar também o 

Presidente desta Casa de Leis que sempre assumiu o seu compromisso através da sua 

responsabilidade para comigo. A Adriana Rufo que sempre assumiu o seu compromisso 

comigo. O Nobre Vereador José Lares, o “Zé do Brejo” e o José Pereira da Silva Neto 

“Ziza”, duas pessoas que tenho respeito, uma admiração e um carinho também muito 

grande e todo meu respeito também ao Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, mas 

independente das mudanças que ocorrem, o respeito e o compromisso continua, pois 

esta Casa não é formada por um Vereador mais por onze Vereadores. A ética, o 

respeito, o compromisso continua dentro desta Casa como tem continuado e o que nós 

pudermos fazer para melhorar vai ser melhorado. Toda Presidência, todo aquele que 

assume, ele traz as mudanças e as mudanças também ocorrerão dentro de uma medida 

que seja melhor para esta Casa de Leis. Senhor Presidente agradeço a oportunidade à 

Mesa, agradeço aos Nobres Vereadores e agradeço também a todos aqueles que estão 

presentes nesta noite e participa deste momento, meu muito obrigado. Boa noite”. 4. 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Primeiramente gostaria de 

cumprimentar o Presidente Jorge Mishima e demais Vereadores, bem como ao público 

presente. Gostaria de parabenizar ao Vereador Fabio Faquim pela sua conquista, pois 

este Vereador já havia se comprometido com o mesmo em apoia-lo para Presidente, 



diante do compromisso com nosso grupo havia se comprometido, mas devido a 

divergências que houve no grupo fez com que o Vereador Fabio Faquim analisasse 

outras propostas, porém como Presidente, o qual fora respeitado por minha pessoa. 

Agradecendo ainda a consideração do Nobre Vereador Fabio Faquim em me informar 

com antecedência de sua decisão, até mesmo solicitando meu voto em confiança, pois 

lhe relatei que sempre teve meu voto, porém com a sua retirada do grupo, gostaria que o 

mesmo também entendesse a minha posição em manter-me fiel ao grupo, porém lhe 

desejando toda felicidade. Gostaria de deixar registrado em Eclesiastes 3: Que, “Tudo 

tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 

Tempo para nascer, tempo para morrer; Tempo para plantar, tempo para colher. 

Há tempo para vencer, tempo para derrota”. Porém Deus está no controle de tudo. 

Eu creio. Felicidades Faquim”. 5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: “Boa noite a todos. Boa noite Presidente Jorge Mishima, à Mesa 

Adriana, Fabio, todos os funcionários da Casa, Nobres Pares. Queria em primeiro lugar 

agradecer e parabenizar o Presidente e à Mesa em toda a sua gestão e conduções dos 

trabalhos da Casa, aos conselhos que o Presidente tem me dado também, a gente tem 

ouvido e aprendido muito com o senhor, como com o Doni, com o Valdivino, com o 

Lourival, os mais experientes, os amigos que a gente tem tido na Casa e a relação tem 

sido muito boa, então quero dar os parabéns pela conduta do senhor nos trabalhos na 

Presidência. Quero parabenizar o Presidente Fabio Faquim, porque tenho certeza que 

agora chegou a sua vez e a sua hora de mostrar, você que já se destaca muito como 

Vereador, têm sido uma conduta e uma postura excelente, falar da amizade que a gente 

tem. Parabenizar os companheiros do nosso grupo que despertaram, Carlos de Araújo – 

Vice Presidente, Valdivino – Segundo Secretário, o Vereador Doni e o Walter Machado 

e parabenizar também ao Zé do Brejo, Ziza, a Adriana, o Lourival por terem na 

competição e aceitado o resultado da democracia. Faz parte, no ano passado nos 

perdemos também, e que estamos aqui agora unidos como um time, com a união das 

pessoas e os Vereadores para representar a Câmara e aceitar as demandas da sociedade, 

tentar abrir este canal que o Fabio falou e tenho certeza que ele com a juventude e a 

vontade dele também, vamos abrir mais os anais desta Casa para que sejam atendidas da 

maneira como são atendidas e tentar chegar mais ao povo. Então gostaria aqui de 

cumprimentar a todos os presentes e em nome da minha colega Rita faço um 

cumprimento especial a todos vocês e dizer que estaremos à disposição, e aos demais 

experientes continuarmos seguindo os conselhos para não errar e também os anseios de 

vocês, sempre com Deus como monitor. Aproveitar também para dar ao Assessor 

Juninho, os parabéns pelo aniversário que faz hoje, Assessor do Vereador Donizeti 

Assis. Obrigado e fiquem com Deus. Boa noite”. 6. VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS: “Boa noite Presidente, à Mesa. Cumprimento os Nobres 

Vereadores, aos presentes, minha esposa aqui presente e em nome dela cumprimento 

todas as mulheres e a todos os participantes desta Sessão, que Graças a Deus ocorreu 

tudo bem hoje. Parabenizar o nosso grupo que mantem unido e parabenizar também o 

grupo adversário nesta eleição que permaneceram unidos também, o qual o Nobre 

Vereador Lourival levou sua chapa até a eleição, isso é muito importante, parabéns. 

Igual à palavra do Fabio Faquim, nosso Presidente, em dois mil e quinze, nada está 

perdido tudo pode acontecer e a vida continua, então só quero parabenizar o Vereador, 

sucesso, que faça melhor dos que os novos Presidentes tem feito para essa Casa, é para 



o bem do povo, é para o bem de nós Vereadores mesmos. Muito obrigado”.  Não 

havendo mais oradores a fazerem uso da palavra, o senhor Presidente diz: Antes de 

terminar nossa Sessão, eu gostaria mais uma vez Vereador Fabio, pela Presidência, que 

lá atrás, não vou dizer que foi grupo contra ou a favor, mas o nosso partido, na verdade, 

chama-se “Inho”, nosso partido é “Inho”, então, na verdade, estamos aqui festejando 

nesta data Presidente e que Vossa Senhoria possa fazer um trabalho dedicado ao povo 

principalmente, mas valorizando acima de tudo os nossos Vereadores, tá certo. Nesses 

vinte anos que milito na vida pública, nós temos essa obrigação de defender a todo 

custo o nome, a Casa da vereança, então parabenizo a Vossa Excelência pela conquista. 

Ao nosso querido amigo, o artista como diz nosso Prefeito, Vice-Presidente Carlos 

Araújo, o nosso Marcelo Batista, querido amigo Marcelo, que tive algumas conversas 

com respeito da Presidência, ao Segundo Secretário Valdivino, do qual tenho uma 

admiração enorme por ser um dos primeiros negros a ser Vereador na nossa Casa e o 

primeiro negro a ser Presidente desta Casa, isso é muito orgulhoso para nós, sabemos da 

Vossa Excelência que vem lá de baixo, nós conhecemos a sua história e galgou com 

garra, perseverança, semianalfabeto estudou  para que um dia fosse respeitado como 

Vossa Excelência é. Quem sabe um dia seja o primeiro Prefeito negro neste município, 

eu torço muito por Vossa Excelência. Eu quero aqui mais uma vez, embora não seja a 

última Sessão Ordinária, agradecer de todo coração a todos vocês, aos mais experientes, 

aos novatos calouros que estão iniciando na vida pública, mas já com conhecimento. 

Quando nós adentramos nesta Casa, em mil novecentos e oitenta e dois, quando fui o 

Vereador mais votado com duzentos e cinquenta e cinco votos, em mil novecentos e 

oitenta e dois, fui Presidente, graças ao nosso querido amigo Benedito Freitas. Claro eu 

era calouro na época, contava com vinte e oito anos e fui Presidente desta Casa, 

assessorado pelo nosso grande amigo coronel, que deu toda nossa assistência. Ele não 

precisava vir todos os dias era um telefonema e ele passava todas às coordenadas para 

nós. Quero mais uma vez agradecer ao Doni, o Waltinho, o Ziza, o Zé do Brejo, Carlão, 

Marcelo, Valdivino, Lourival, Faquim, nossa Segunda Secretária que batalhou 

enormemente para que nós alcançássemos, não digo o sucesso, mas beirássemos a 

perfeição. Eu quero em especial, me permita Nobres Pares, saudar meu grande amigo 

Lourival, essa pessoa que tem política na veia, é uma pessoa que admiro muito sabe é o 

senhor Lourival, sua palavra é muito importante aqui no modo que sua expressão talvez 

um tanto diferente das outras pessoas, mas que Vossa Excelência lhe transmite uma 

confiança e lealdade muito grande. Nós não podemos neste momento dizer em lealdade 

ou que faltou com a ética, a política nós temos que trabalhar neste meio, nós não 

estamos numa ditadura militar, nós estamos num país democrático até prova em 

contrário, então nada mais justo que Vossa Excelência assuma esta Presidência e como 

disse o Nobre Vereador Valdivino que seja melhor do que nós, tá certo, isso é como um 

aprendizado, é com os erros dos antecessores que dá para aperfeiçoar, com as vitórias 

nós não percebemos os erros, mas nos erros a gente temos que espelhar para aperfeiçoar 

mais e mais. Quero agradecer mais uma vez a presença principalmente de todos vocês”. 

O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte ao senhor Presidente, 

que o concede, e diz: “Neste momento me sinto muito feliz de ser respeitado dentro 

desta Casa, vamos dizer pela maioria, porque graças a Deus estou no terceiro mandato e 

fico muito grato pelas vossas palavras dirigidas a mim, respeito. Eu posso não ter 

honrado uma palavra devido um combinado, mas estou honrando no momento aqui e 



agradecendo Vossa Excelência, a você meu caro muito obrigado pela força, à coragem 

de ter conduzido as palavras comigo, agradeço muito isso dai. A nossa Segunda 

Secretária Adriana Rufo, muito obrigado por confiar ainda neste grupo. Eu jamais 

deixaria de lançar minha chapa porque o Vereador Fabio Faquim foi pra outro lado, não, 

aqui é democracia. Agora jamais deixaria de lançar a chapa para concorrer, jamais até 

porque seria fazer a maior desfeita para nosso grupo que está junto conosco. Agradecer 

Vossa Excelência Presidente por tudo e por suas palavras”. Retornando a palavra o 

senhor Presidente diz: “Já ferindo o Regimento Interno mais uma vez, mas Vossa 

Excelência tem toda essa autoridade e meu respeito para que possa apartar o Presidente 

a hora que o senhor quiser”. O senhor Presidente agradece a presença de todos e 

comunica que a posse será automática, em primeiro de janeiro de dois mil e quinze, com 

o Presidente Fabio Faquim. Parabéns e felicidades a Vossa Excelência. Não havendo 

mais nada a tratar, declara encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para 

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

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de novembro de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             

                   1º Secretário                                                                        2ª Secretária 
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