
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015. 
 

Às vinte horas  do dia 06 de abril   do ano de dois mil e quinze, 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 FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO e 

o Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 1º Secretário e 2ª Secretário, 

respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a 

Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls 06. , do Livro 

nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos 

termos regimentais, declarou abertos os trabalhos.. Passando-se ao material  dado a o 

EXPEDIENTE 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 30 

março de 2015;Leitura do Comunicado do Ministério da Educação; Leitura do Ofício 
nº. 067/2015/SR Penha/SP. Fim ao material  do expediente passa-se as 
INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 01. 

Indicação nº 095/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens 
Municipais, que providencie a manutenção da Rua João Pereira Sobrinho, ao lado 
da rua da feira, com o serviço de asfalto em toda sua extensão e tapamento de 
buracos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 02. Indicação nº 

096/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 
junto ao Órgão Competente, para que tome providências necessárias para a 
efetuação do Serviço de Cascalhamento e Serviços de Motoniveladora, na Rua 
Particular Ito, próximo ao nº. 26, Bairro Vale Verde.AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR JORGE MISHIMA03. Indicação nº 097/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento de Obras, 
para serviço de motoniveladora e cascalhamento, na Rua Rio Turvo, Bairro das 
Vertentes. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 
MELO   04. Indicação nº 098/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, para que providencie 
manutenção nas luminárias da Estrada do Sogo.AUTORIA DOS NOBRES 
VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E FÁBIO FAQUIM DE 
OLIVEIRA 05. Indicação nº 099/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo oficie ao Excelentíssimo Sr. Geraldo Alckmin, 
Governador do Estado de São Paulo, a viabilização de cursos técnicos agrícolas 
especializados em novas técnicas de irrigação, bem como capacitação e melhor 
remuneração aos professores da Rede pública, para que seja criada uma 
disciplina correspondente ao Curso de Educação Ambiental, desde o Ensino 



Básico ao Ensino Médio.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 
FERREIRA DOS SANTOS 06. Indicação nº 100/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome providências quanto ao 
cascalhamento nas estradas do Bairro Vertentes.07. Indicação nº 101/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome 
providências referentes à realização de um trabalho de roçada e limpeza do prédio 
na qual funcionava a Creche Firmina, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.08. 

Indicação nº 102/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 
que providencie a instalação de pontos de iluminação na Estrada dos Barbosa.09. 

Indicação nº 103/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 
que providencie que passem a máquina na Estrada dos Barbosa.   AUTORIA DA 
NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS10. Indicação nº 104/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo interceda junto ao 
Órgão Competente, para que faça uma operação tapa buracos em toda a extensão 
da Estrada do Rio Acima.11. Indicação nº 105/2015, solicita ao Senhor Prefeito 
Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, 
para que seja colocada uma placa de identificação na Rua Padre Lúcio, Bairro 
Centro.12. Indicação nº 106/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 
Junior, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja 
verificado junto com a Secretaria de Saúde, o fato ocorrido com uma gestante na 
Santa Casa de Mogi das Cruzes, na qual o atendimento foi negado, alegando não 
prestarem atendimento às gestante de outros municípios. 13. Indicação nº 
107/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo 
interceda junto ao Órgão Competente, para que faça uma operação tapa buracos 
na Avenida São Judas Tadeus, no Bairro da Nova Biritiba, e também uma limpeza 
da Via. Terminando o expediente passa-se para  PROJETOS EM DELIBERAÇÂO 
AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO01) – Projeto de Resolução Nº 004/2015; 

Dispõe sobre a extinção de cargos em comissão do Quadro de Funcionalismo e 
Servidores da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.02) – 
Projeto de Resolução Nº 005/2015; Dispõe sobre a criação de cargo na Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências) terminando os Projetos em 
Deliberação passa-se para a ORDEM DO DIA  - AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 
ADRIANA RUFO FREITAS01) – Em única discussão e votação Requerimento N° 
030/2015 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 
interceda junto ao Deputado André do Prado, para que seja apresentada uma emenda 
parlamentar para reforma dos campos da Vila Santo Antônio, localizado entre as ruas 
2 (dois) e 4 (quatro); Cruz das Almas, na Rua Golçalves Ledo; Pomar do Carmos, 
entre as ruas Laranjeiro e Limoeiro; Nova Biritiba, na Estrada Velha de Biritiba, e 
Jardim dos Eucaliptos, na Rua Geraldo da Conceição. APROVADO - 02) – Em única 
discussão e votação Requerimento N° 031/2015 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos 
Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que 
seja apresentada uma emenda parlamentar para aquisição de aparelhos para o Centro 
de Referência da Mulher, para os exames de ultrasson, ultrasson transvaginal e 
mamografia. APROVADO .AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 
FREITAS03) – Em única discussão e votação a Moção de Aplausos Nº 005/2015; 

A todos os professores da Rede Estadual de Ensino que estão de greve.APROVADO. 
- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES04) – Em única 
discussão e votação a Moção de Apoio Nº 006/2015; Ao Secretário da Educação e 

ao Governador do Estado Geraldo Alckmin, para que negociem com os professores a 



greve da Rede Pública Estadual. APROVADO. - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
JORGE MISHIMA E LOURIVAL BISPO DE MATOS 05) – Em única discussão e 
votação a Moção de Pesar Nº 007/2015; pelo falecimento do Sr. Thomaz Rodrigues 

Alckmin, filho do Governador Geraldo Alckmin e da Primeira Dama Senhora Maria 
Lúcia Alckmin. APROVADO  -AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO06) – Projeto de 
Lei Complementar Nº 010/2015; Dispõe sobre concessão de benefícios para 

pagamento de débitos fiscais ou não em atraso, estabelece normas para sua cobrança 

e execução fiscal, e dá outras providências..Não havendo mais material da Ordem do 

Dia o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores 

inscritos para o uso da tribuna. TRIBUNA DO POVO. O senhor  Presidente  convidou o 

Vereador José Pereira da Silva Neto para recepcionar o Sr. Sergio de Paula Franco  

representante dos Professores para fazer o uso da Tribuna Com a palavra  o Professor 

Sergio de Pula, Sr. Presidente, Srs. Vereadores Professores e amigos, todos aqui 

presentes pedimos  agradecemos a Vereadora os Vereadores que se colocaram 

favoráveis ao nosso movimento, estamos em greve deste o dia 13 deste mês visando 

melhorias para os nossos alunos que é nosso bem maior. Reivindicamos a unificação 

das categorias, categorias efetiva, Professor concursado, categoria F, categoria O  

contratados. Quando se fala dessas categorias na verdade, a criação dessas categorias na 

verdade a criação dessas categorias foi podando alguns direitos desses Professores Os 

alunos não querem mais serem Professores, a classe está muito desvalorizada. O Ianpe. 

Não atende mais os Professores, as salas de aulas estão super lotadas, sendo fechadas, 

mais de 3000 mil salas sendo fechada no estado, fechamento de salas gera, salas super 

lotadas , Professores que estavam no quadro de funcionários do Estado até o final do 

ano passado não puderam ter suas aulas porque diminuindo nº de salas,, são 30 aulas 

por sala que está sendo retirada então vários Professores estão ficando  desempregados 

por causa disso A equiparação salarial que pedimos  mídia setenta e cinco por cento, 

onde já se viu isso, temos a política de Bônus é dado para alguns Prefesores e não atinge 

a maioria, mas tem a prova mérito e dado dez por cento para vinte por cento daqueles 

que passam na prova então e trabalhando de forma desigual que os Professores vem 

trabalhando não é valorizado como deveria. A situação do vale refeição e vale 

transportes se for um cargo, com sala  e htpc completando quarenta horas, o professor 

que trabalha trinta e duas horas semanas isso se  você tiver  um cargo não tem direito ao 

vale refeição  se tiver dois cargos ai piorou, nós  não temos direito ao vale refeição que 

é um direito do trabalhador. Entre outras reivindicações que temos, então nós 

agradecemos a essa casa pelo apoio obrigado é boa noite. O Sr. Presidente agradeceu as 

orientações do Professor Sergio de Paula, da situação da Educação no Estado de São 

Paulo. O sr. Presidente convidou o Vereador Jorge Mishima para recepcionar o Ex-

Vereador e Professor e Jarbas Ezequiel de Aguiar. Com a palavra o Professor Jarbas,Sr. 

Presidente , mesa diretiva a todos boa noite, o Professor Sérgio já explicou vários 

motivos, o porque estamos aqui para pedir opoio desta Câmara , agradeço a Professora e 

Vereadora Adriana , Vereador José Lares e todos vocês que ajudaram a aprovar essa 

Moção de Apoio e Aplausos que vai ser encaminhado ao Governador e ao Secretário da 

Educação é de grande importância isso porque  temos apelado para o Governo do 

Estado, está negociando com os Professores, como o Professor Sérgio falou esse ano 

vários professores que iriam aposentar neste ano,  não conseguiram completar a jornada, 

trabalhamos assim quarenta horas semanais, muitos professores não consegue, pela 

redução de salas , que foi mais de três mil no Estado na nossa região foi mais de cento e 



vinte salas, em Biritiba foi dez salas então é muito grave, o Professor que está se 

aposentando agora se ele pega vinte aulas , vai se aposentar com salário prejudicado pró 

resto da sua vida, a média nosso para aposentadoria e dos últimos cinco anos então não 

tem reparação, e a qualidade de vida e péssima , quem  consegue dar aulas para 

cinqüenta alunos numa sala, professor que é antigo de casa tem que pagar aulas em duas 

ou três Escolas, você vai de uma Escola para outra não tem nem tempo para almoçar, 

nos temos outra injustiça, quem tem todas as aulas não tem direito ao vale refeição, 

sobre a categoria O e um processo que o Governo vem fazendo já a algum tempo, na 

verdade é tirar direito do professor. A categoria O na verdade  é sub categoria não tem 

direito a quase nada e um profissional que tem que fazer faculdade, depois de ano tem 

que ficar duzentos dias afastado do Estado, como vai viver uma situação dessa é muito 

grave, para fazer greve se pensa muito vezes ninguém gosta de fazer greve vai ser 

prejudicado no salário porque o salário não é bom, precisamos de mais pessoas 

apoiando a gente o importante para nos e a qualidade de ensino para os alunos, o Estado 

tem que valorizar o profissional dando condições de trabalho, como podemos dar aulas 

para quarenta alunos, o professor fica doente ele não fala para uma sala no dia você fala 

para dez salas, isso não tem condições, no Estado de São Paulo  a muito tempo não tem 

uma  greve tão grande no magistério como essa, fomos nessa quinta feira para a 

Avenida Paulista atrapalhando o trânsito até a vinte e três de maio, véspera  de feriado 

para chamar a tenção do governo, então vocês dando esse apoio aqui,sabemos que o 

documento da casa vai direto para o Governador do Estado, sabe tem uma força muito 

grande, agradecemos o apoio, gostaria de parabenizar a Presidência pelos Projetos dessa 

casa, o requerimento do Vereador Marcelo sobre a Educação Ambiental, Obrigado. O 

Sr. Presidente agradece as palavras do Professor Jarbas pôr nos dar melhores 

orientações junto  com o Professor Sérgio sobre a atual situação da Educação do Estado.  

Gostaria de convidar  também o Nobre Vereador que está conosco Vereador Emerson 

do Posto de Mogi das Cruzes para que deixe  uma saudação , fazer o uso da Tribuna 

com a palavra o Sr. Emerson do Posto,  Boa Noite, Presidente Fábio, a Mesa Diretiva, 

aos demais Vereadores dessa Casa aos Professores aqui presente, gostaria de agradecer 

pelo carinho recebido nessa Casa, sou Mogi das Cruzes onde nas terças e quarta temos 

sesssões e vim aprender um pouco com vocês, quero também parabenizar todos os srs. 

professores  presentes eu não sou tão velho, eu tenho meus quarenta anos me lembro 

que quando alguém entrava em nossa classe nós nos levantava-mos, para esperar o 

professor para se sentar tínhamos o Hino onde cantávamos, então, todos os Educador 

tinham a extensão de nossos pais, eles eram vistos como nossos pais, hoje nós 

percebemos que eles apanham, levam surras, são humilhados pelos próprios pais as 

vezes, acho também que essa casa deveria também convocamos Sr . Deputados para 

estar nesta luta. Acho que não só o Governador mais os Deputados e Estaduais, se 

estamos aqui hoje e pela classe dos Educadores, devemos dar os seus devidos valores. 

Gostaria mais  uma vez agradecer essa casa por me receber com tanto carinho a e 

parabéns aos professores. Boa Noite. Obrigado Nobre Vereador Emerson por 

representar também os Vereadores de Mogi das Cruzes por fazer essa visita nesta noite. 

Não havendo mais material para a ORDEM DO DIA – passa-se para solicito ao 

Primeiro secretário que faça a chamada mominal dos senhores  oradores para uso da 

Tribuna  Vereadora Adriana Rufo Freitas, Boa Noite a todos quero cumprimentar a 

Mesa Diretiva, Nobre pares com muito carinho cumprimentar meus colegas Professores 



aqui nessa noite, Nobre Vereadores  de Mogi das Cruzes Emerson do Posto, quero 

agradecer aos Nobre Vereadores pela aprovação da Moção de Aplausos, muito obrigado 

pela colaboração de todos, parabenizar também o Vereador José Rodrigues Lares pela 

Moção de Apoio, porque nesse momento é isso que precisamos, o apoio de todos essa 

Moção de Aplausos é um justo reconhecimento da luta de todos os professores isso e 

em busca de seus direitos e ideais,nos sabemos que só a Educação pode mudar o mundo 

por isso estamos juntos nesta batalha e estaremos juntos sempre, se Deus quiser nós 

vamos chegar lá. Quero cumprimentar em nome do meu marido Gilson Freitas, a 

presença de todos e Boa Noite.  Com a palavra o Vereador José Pereira da Silva Neto 

Exmo. Sr Presidente Fábio Faquim, nobres pares onde cumprimento os Srs. e senhoras 

presente, primeiramente gostaria de parabenizar a Mesa Diretiva pelo projeto de 

resolução 004/15sobre a extinção de cargos em comissão do quadro de funcionários e 

servidores da Câmara Municipal isto é a solicitação do MP, parabenizar pela iniciativa e 

e o Projeto de Lei Complementar nº 010/15   que dispõe sobre a concessão para 

beneficio para o pagamento de débitos fiscais ou não em atraso do Município nesta 

forma horando a população de Biritiba Mirim , aproveitando o ensejo gostaria não só o 

Sr. Como demais pares que pudéssemos fazer oficio solicitando ao Exmo .Prefeito 

Municipal que extendesse o prazo do pagamento do imposto tendo em  vista , que hoje 

estive no correio que está sendo feita a entrega dos carne, pelo correios e fui informado 

que a gráfica está entregando cerca de duzentos carne somente por dia, então não há 

tempo hábil para que todos recebam e possam estar pagando até  o dia quinze de abril 

gostaria que o Sr. Providencie  e que todos aprovassem a prorrogação desse prazo. E 

parabenizar também a Vereadora Adriana Rufo de Freitas pela Moção de Aplausos 

005/15, a todos  os Professores da rede Estadual de Ensino que estão em greve e pelo 

requerimento nº 031/15 para aquisição de aparelhos para o Centro de Referencia da 

Mulher, parabéns pela iniciativa é necessária .parabenizar também o Vereador José 

Rodrigues Lares pela Moção de Apoio  o qual muito me orgulho por poder assinar junto 

com o mesmo, encaminhar ao Secretário  da Educação e ao Governo  Geraldo Alkimim 

e parabenizar também o Vereador Emerson do Posto que muito nós honra com sua 

presença Precisamos  sim do apoio dos nossos Deputados de todos os pais, parabenizar 

também o Vereador Jorge Mishima e Lourival Bispo de  Matos pela Moção de Pesar,  

referente ao falecimento do filho do Governador Sr. Thomaz isso realmente e uma 

tragédia  uma perda muito grande que temos que reconhecer. Muito me orgulho em 

fazer parte dessa casa pois temos que trabalhar dentro de uma moralidade e legalidade 

dentro da justiça e bem comum para nossa população, por isso parabenizo a todos 

Obrigado.Vereador José Rodrigues Lares, Agradeço e dispenso. Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Boa Noite a todos Presidente Nobre Pares, gostaria de 

agradecer demais  presença do Vereador e amigo Emerson do Posto, parabenizar o 

trabalho que você faz e Mogi na área da saúde, ajudando até nós em Biritiba com  os 

problemas que levamos lá, abrindo caminho para a gente, gabinete itinerante sabemos 

do seu trabalho espetacular tenho orgulho de ter o Sr. Como colega de classe e partido 

também e ao seu assessor Wander ( Batata  , e aos Professores da rede pública peço até 

autorização para falar  no caso da mobilização de vocês e muito importante eu sei o grau 

dentro da classe porque a gente sabe quem  dá cara a tapa e pede benefícios, são 

concedidos a todos a luta de vocês é super justa, me formei  também na rede pública o 

professor Edson e o Professor Osvaldo lecionaram para mim aos demais amigos meus 



crescemos juntos na cidade, vocês podem contar com certeza com todos os Vereadores  

com a Mesa e com o Presidente  no que for possível faremos para ajudar,  sabemos que 

vocês são mobilizadores e formadores de opiniões. Lembro-me que a pouco tempo 

tivemos uma crise hídrica e devemos aprender com os agricultores maioria deles 

japoneses decendentes, que a união faz a força , de chegamos lá    rapidamente, 

mobiizamos através  do nosso Deputado juntos todos juntos percebemos  que nossa 

cidade é oitenta por cento de agricultura e conseguimos a conciência  do Governador ele 

voltou atas, não só voltou atas que pedimos de contra partida quer que economizamos 

água no sistema de irrigação, hoje o Governo do Estado, gostaria que ficasse registrado 

que o Engenheiro Mauricio da barragem me  informou que o CATE , colocou a 

disposição dos agricultores, José Lares, Walter Machado , e até o Jorge Mishima que 

representa grande parte da colônia japonesa  colocou  um crédito de juros zero  para que 

seja implantado  o sistema de gotejamento e irrigação da lavoura, está concedendo agora 

o crédito aonde venho através  dessa indicação, a nossa cidade e coberta por uma área 

de mananciais,  mas nós não sabemos, agora a pouco tempo ouvi falar  de mananciais e 

dos recursos naturais como você quer cobrar de um povo que não teve essa  cultura, 

então eu gostaria de também que o Governo abrisse esse parâmetro, também fortalecer 

os professores sabemos que o professor melhor renumerado não  precisa  fazer muito 

esforço está indo de lá prá  cá preparando aulas, qualidade, sou formado na Rede 

pública, então com certeza em nome dos meus nobres pares, vocês  podem contar, a 

casa se na união na campanha da crise hídrica a de vocês não será diferente pois vocês 

cuidam do futuro de nós. Quero agradecer também a presença do professor Anésio que 

faz um trabalho maravilhoso na área do esportes, cuidado das crianças afastando  das 

ruas, sabem do que o apoio e pouco. Deus que abençoe o Sr. E aos demais professores, 

Mariuza não vou numerar pelo  carinho que tenho a classe. Parabenizar o Vereador   

Jorge Mishima e Lourival Bispo de Matos pela Moção de Pesar a dor que ficamos 

sabendo que o Governador tinha perdido um filho, prá quem e pai sabemos a 

importância  que é um filho é para n´s um amigo meu que é segurança do Governador, 

ele disse nunca vi uma pessoa tão caída, um homem que tão forte, envolvido de poder. 

Marcelo lembrei daquela novela os ricos também choram, não e a sequência natural um 

pai enterrar um filho. Gostaria de parabenizar o Jorge e o Lourival . Sabemos que 

abrimos mão de tudo por um filho.Mais um pesar para nossa companheira Adriana falar 

do Wilson Camargo,que e tio dela, que foi o primeiro treinador de futebol que eu tive, o 

Wilsão como chamávamos. Adrian desejar para vocês meus pesar, fiquei sabendo a 

tarde do falecimento  dele Wilson era uma pessoa muito boa de coração    tinha também 

o time dos irmãos  Camargo ,, desejo a você meus sentimentos pela perda de mais um 

da família, estamos ficando sozinhos, estamos perdendo a referência das pessoas  

antigas  daqui vamos ver se conseguimos nos juntar, unir . Obrigado Sr. Presidente  

gostaria  de convidar para fazer uso da Tribuna o Vereador Jorge Mishima. Exmo. 

Presidente dessa Casa, nobre Vereadores, quero agradecer  mais uma vez o Sr. 

Presidente, embora não esteja inscrito, como sempre, estou solicitando a palavra, sei que 

é ante regimental, quero aqui parabenizar a nobre Vereadora Adriana Rufo e o Vereador 

José Rodrigues Lares, dando apoio total a classe  Educadora do nosso Municipio, quero 

agradecer também a presença do nosso ex-Vereador Jarbas e o nosso ex- Vereador 

Gilson Freitas agradecer também o Vereador Emerson do Posto essa pessoa simpática, 

essa pessoa enorme de coração nos somos sempre bem recebido na Câmara de Mogi 



Das Cruzes e a vossa presença aqui  só nos alegra, nos agradecemos a sua presença.Só 

uma esplanada  com respeito da água , a maioria dos Vereadores não vou citar nomes, 

mas compareceram e apoiaram ´ a classe agrícola do nosso Município e como disse o 

Vereador Marcelo , o Governador do Estado decretou  uma Verba de seiscentos milhões 

de reais, para a região do alto Tietê, incluindo, Salesópolis., Biritiba e Mogi das Cruzes, 

será distribuindo aos agricultores que tenham o Ato Declaratório ou a Otorga são 

duzentos e quarenta mil reais , o máximo a ser financiado como diz o Vereador Marcelo 

o prazo de pagamento e de seis anos, com um ano de carência com juro zero , acho que 

é o momento que a agricultura possa dar um passo para a economia então é importante  

que os agricultores que tem o Ato Declaratório ou a Otorga procure o CATI de Mogi o 

prazo realmente e muito curto e do dia sete á dezessete de abril, então o prazo de dez 

dias,mas eu creio que nesta situação tão caótica embora nosso  o nosso são pedro  tem 

colaborado muito co a gente o prazo e muito curto , mais por outro lado a CATI através 

de seus órgão competente vai agilizar,esse processo, então não vai ser tão burocrático 

penso eu, acho que é a hora de modernizar e trazer benefício, o  custo com certeza , 

dando esse investimento, de contra partida , vão cobrar também, certo s você tem aquele 

cano ultrapassado ou com vazamento, eu acho importante que nós que somos 

pertencente a classe a maioria agrícola que levamos esse conhecimento, da minha parte 

como sócio da Associação de Biritiba Mirim , da Colônia Japonesa está distribuindo 

folhetos in formativo , estamos sempre a disposição coloquei o numero do telefone para 

aqueles que precisarem de maiores informação obrigado. Sr. Presidente quero fazer 

agradecimentos finais, ao Nobre Vereador Emerson do Posto que nós visita nesta noite, 

quero saudar e parabenizar todos os Vereadores desta asa Legislativa que a cada sessão 

te apresentado diversos requerimentos, indicações moções e projetos, quero 

parabenizara todos pelo excelente trabalho que os nobres Vereadores   tem 

desenvolvendo a frente do Legislativo Municipal de nossa cidade, quero saudar também 

nessa noite o Ex-Vereador  Gilson Freitas  que está conosco nessa noite, sempre 

presente nas sessões, o Ex-Vereador Jarbas  e Professor que está conosco, eu gostaria de 

dizer aos Professores, como Presidente dessa Casa nos estaremos  encaminhando um 

ofício ao Governador Geraldo Alkimim reforçando melhorias, que os Professores tem 

lutado, após realizarmos, esse ofício será encaminhado. Eu peço uma concordância da 

classe dos Professores aqui presente, vamos elaborar um ofício e encaminhar aos 

senhores Professores para que possam assinar, juntamente com os senhores vereadores , 

fico muito triste, porque infelizmente no Brasil, nos obtemos respostas e resultados de 

algumas coisas mediante a  manifestações, gritos e muito desinteresse por parte dos 

atuais   Governantes , isso não abrange só o Estado , mas as questões Municipais 

também , eu acredito que falta   sensibilidade , falta respeito com o próximo, falta 

realmente atender a classe nas mais variadas, falta mais humanidade, eu   quero dizer 

que nós, essa Casa Legislativa somamos com os Professores, estaremos realizando  uma 

minuta para que os Senhores possam assinar com a  gente, em nome da Professora 

Mariuza eu quero saudar a todos e agradecer a presença de todos. Comunica aos Nobres 

Pares que teremos reunião das Comissões para análise dos Projetos apresentados em 

Deliberação na quarta feira  as quinze horas, nos estaremos analisando aos Projetos, 

gostaria de saudar o Professor Anésio, Professor que foi meu primeiro professor de 

futebol também São Paulino como eu , eu fico triste Anésio, não está sofrendo apenas 

co a classe dos Professores, mas também com o time, estamos juntos  nas duas causas, 



mas tenho certeza que Deus vai nos dar a Vitória. Não havendo mais oradores. 

Concluindo, o senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, 

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

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 23 de Março de 2015.  
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