
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015. 

 

Às vinte horas do dia quinze de junho 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. 16, 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 Pai, Filho 

e Espírito Santo, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. Passando para 

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

de junho de dois mil e quinze. O Nobre Vereador Jorge Mishima 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 Ofício CT R*RS – 0293/2015 – Telefônica Vivo.  Terminado 

o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 1. Indicação nº 180/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Departamento 

de Obras do Munícipio, visando possibilidade de instalar redutores de velocidade do 



 

tipo lombada nas seguintes Ruas: Etelvino de Andrade altura do n° 22 - Centro, Campos 

Sales altura do n° 30, Bairro Vista Alegre. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES ADRIANA RUFO FREITAS E JORGE MISHIMA 2. Indicação nº 

181/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja a feita à troca das lâmpadas 

queimadas do KM 06 do Bairro Rio Acima. 3. Indicação nº 182/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja a feita reforma do Campinho na Vila Operária. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 4. Indicação nº 183/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente para que tome providências necessárias para o recapeamento 

asfáltico na Avenida Venceslau Brás em Frente ao boi preto e também ao antigo 

açougue. 5. Indicação nº 184/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que tome 

providências necessárias para a possibilidade de tampar o buraco existente em frente ao 

ponto de ônibus na Avenida Nove de Julho. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO E JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 6. 

Indicação nº 185/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias 

para a colocação da tampa de bueiro que se encontra na calçada em frente à Igreja 

Presbiteriana da Graça, Avenida Jair Leme.  AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO E WALTER MACHADO DE ALMEIDA 

7. Indicação nº 186/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias 

para proceder com urgência à troca de lâmpadas queimadas do Bairro Fazenda Hiroy. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 8. 

Indicação nº 187/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possam ser instalados ponto de 

iluminação na rua Orlando Ardizzone, Bairro KM 18. 9. Indicação nº 188/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao 



 

Órgão Competente para que possa ser feito o tapamento de um buraco que se encontra 

localizado na Rua 10, no Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 10. Indicação nº 189/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que possa realizar estudos visando implantar iluminação pública na 

Rua Vânia Stefen Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 11. Indicação nº 190/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto 

ao Órgão Competente para que possa realizar estudos visando implantar rede secundária 

e instalar 8 (oito) luminárias na Estrada Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 12. Indicação nº 191/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja implantados redutores de velocidade e faixa de pedestres nas 

proximidades da EMEF Maria Tereza de Melo, Rua Laurentino Soares, Bairro Nova 

Biritiba. 13. Indicação nº 192/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja implantadas 

lombadas na Avenida São Judas Tadeu, Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 14. Indicação nº 

193/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, providências para a 

instalação de pontos de iluminação pública da ultima Rua da Vila Operária. 15. 

Indicação nº 194/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Trânsito que faça a colocação de placas de 

sinalização nas Ruas da Cidade. 16. Indicação nº 195/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, providências para a troca de lâmpada na Rua Rodrigues 

Alves. Terminado as Indicações, passa-se a PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Complementar Nº 

014/2015; Dispõe sobre concessão de reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos 

Municipais, e dá outras providências. Com a palavra senhor Presidente, Projeto em 

deliberação, será encaminhado às Comissões Permanentes, à Procuradora Jurídica, e os 

Nobres Vereadores antes de votarem o Projeto vindo do Executivo, estarão se reunindo 

com a Secretaria de finanças para ver se existe a possibilidade de uma mudança em 



 

cima desse Projeto de Lei. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer que seja 

colocado na Ordem do Dia o Projeto de Resolução N.º 004/2015, para que seja votada 

nessa noite ainda porque não se encontra na pauta. Terminado os Projetos em 

Deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA – O senhor Presidente acatando o 

Requerimento do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, conforme sua solicitação, 

o Projeto de Resolução, que já tem tramitado há algum tempo nesta Casa de Leis, e é 

visto nele o parecer contrário. AUTORIA DA MESA - Projeto de Resolução N.º 

004/2015; Dispõe sobre a extinção de cargos em comissão do quadro do funcionalismo 

e servidores da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e dá outras providências. Com a 

palavra, senhor Presidente, conforme a solicitação do Nobre Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira, o Projeto de Resolução, um Projeto que já tem tramitado há algum tempo 

nesta Casa de Leis, e nós vemos nele o parecer contrário, o Projeto de Resolução Nº 

004/2015, dispõe sobre a extinção de cargos em comissão do quadro do funcionalismo e 

servidores da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e dá outras providências. Temos 

aqui o parecer contrário das Comissões, diante do Projeto de Resolução. Parecer 

apartado do senhor Relator da Comissão de Justiça e Redação, e da Comissão de Obras 

Serviços e Bens Municipais. Referência ao Projeto Nº 004/2015 sobre a extinção dos 

cargos. Foi feito a leitura dos pareceres apartados das Comissões. Com a palavra Senhor 

Presidente, as Comissões já deram seu parecer desfavorável quanto ao Projeto. 

Colocando na Ordem do Dia, aqueles que forem desfavoráveis. Com a palavra, Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, antes de colocar em votação na discussão eu 

peço aos Nobres Pares que votem contra a rejeição desse Projeto porque os cargos de 

assessores são muito importantes, tanto para o Vereador, e importante para a população 

na base da fiscalização. No futuro pode ser importante para os Nobres companheiros 

que podem assumir, porque nós aqui não somos permanentes, tudo pode mudar e vai ser 

importante pois futuramente para quem permanecer nesta Casa e quem vier para esta 

Casa, então peço aos meus Nobres Pares, aos meus Nobres colegas, que levante para, 

que na votação levante para que este cargo não possa ser extinto. Com a palavra, Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, eu acho que vai ser votado o parecer, não o 

Projeto. Se for votado o parecer, o Valdivino orientou errado. Com a palavra, Nobre 



 

Vereador Jorge Mishima, eu acho ainda que ainda não se determinou o que vai ser 

votado, não é verdade, o parecer ou o Projeto. Não, mas na verdade não haveria nem a 

necessidade de votação desse Projeto, mesmo porque os pareceres são contrários então 

eles automaticamente seriam arquivados, mas se Vossa Excelência quiser, nós 

estaremos propícios a votar, eu também concordo com, permito mais alguns segundos 

Senhor Presidente, eu também concordo com o Nobre Vereador Valdivino visto que, 

não só no Legislativo, embora o Tribunal Regional recomende a extinção de cargos, 

mas simplesmente a pessoa está lá e não conhece a realidade do nosso município, tendo 

um parâmetro, só para ter um ideia, para aqueles que talvez desconheçam, o carro 

oficial, nós Vereadores, até usamos eventualmente transportando alguns pacientes. O 

Tribunal é taxativo, é proibido. Eu questionei um do pessoal do Tribunal de Contas se 

não era omissão de socorro você não socorrer uma pessoa numa fase terminal, e ele 

ficou sem resposta. Então na medida do possível, o que pudermos ajudar a população 

biritibana, nós temos que ajudar. E essa Comissão do Tribunal que Vossa Excelência 

tem sabiamente colocado, é a função da Vossa Excelência, agora aguardando o 

pronunciamento de Vossa Excelência, qual será a votação, a do parecer, ou do Projeto 

em si. Com a palavra, Senhor Presidente, nós vamos realizar nesse momento a votação 

do parecer das Comissões. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos 

Santos, como vai votar o parecer, eu peço aos Nobres colegas que nós permanecemos 

sentados para não rejeitar o parecer. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira, ou seja, que seja a favor ao parecer. Com a palavra, Senhor Presidente, aqueles 

que forem a favor do parecer permaneçam sentados. Com a palavra, Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira, não, Senhor Presidente, não está sendo votada. Com a 

palavra, Senhor Presidente, estamos na Ordem do Dia, nós vamos votar agora, o parecer 

das Comissões já foi contrário ao Projeto, nós vamos votar agora, eu como Presidente, 

eu estendi ao Plenário, até porque o Plenário ele é soberano, podemos votar contrário, 

muitas vezes, ao parecer. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Sequeira, 

antes de colocar em votação, eu preciso esclarecer o meu voto. Eu sou a favor ao 

Projeto, e eu quero que deixe registrado em ATA para que não caiba a dúvida. Sou a 

favor ao Projeto e contra o parecer que foi emitido pelos Senhores Vereadores em suas 



 

respectivas Comissões. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, eu 

também sou contrário, tendo em vista orientação do Tribunal de Contas, nada impediria 

que fossem os cargos extintos, e posteriormente e novamente reativados. Então eu 

mantenho meu posicionamento contrário ao parecer. Com a palavra, Nobre Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, no primeiro ano da vereança e dessa nova Legislatura, eu recebi 

uma recomendação do Tribunal de Contas, e sendo uma recomendação do Tribunal eu 

também sou a favor da extinção dos cargos. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, gostaria de nominar também meu voto, em favor do Projeto 

de Vossa Excelência e também contra o parecer, para que fique consignado em ATA, a 

favor da extinção dos cargos. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira, só para lembrar que não está votando ainda, só está colocando a posição. Com 

a palavra, Senhor Presidente, vou colocar agora em votação, aqueles que forem 

contrários ao parecer, permaneçam sentados. Permaneçam sentados os que forem 

contrários ao parecer. Aqueles que forem favoráveis ao parecer, se coloquem de pé. 

Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, Senhor Presidente, eu sou 

contrário ao parecer. Com a palavra, Senhor Presidente, aqueles que forem favoráveis 

ao parecer, permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Foi então 

em votação o parecer das Comissões, foi aprovado o parecer então das Comissões 

contrário ao cargo de extinção. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, gostaria que consignasse meu voto em favor ao Projeto e contra o 

parecer. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, gostaria que fosse 

consignado o meu posicionamento em favor ao Projeto de extinção. Com a palavra, 

Nobre Vereador Jorge Mishima, gostaria, já aproveitando também esta deixa, gostaria 

que fosse consignado meu voto contrário ao Projeto, obrigado. Com a palavra, Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, gostaria que se encontrasse em ATA também 

meu voto. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, agora já 

terminou a votação, são quatro contrários só. É que o Jorge se manifestou contrário ao 

Projeto, mas Vossa Excelência permaneceu sentado. Com a palavra, Nobre Vereador 

Jorge Mishima, ao Projeto, favor às Comissões e contra o Projeto. O parecer é contrário 

ao Projeto, e eu sou contra o Projeto. Com a palavra, Senhor Presidente, o Jorge votou a 



 

favor da Comissão, do parecer da Comissão contrário ao Projeto. Foram seis votos a 

favor do parecer das Comissões contrário ao Projeto, e quatro votos contra o parecer das 

Comissões que eram favoráveis ao Projeto. O Projeto, enfim, foi rejeitado, prevaleceu o 

parecer das Comissões. Encerrado a discussão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 065/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto à Secretaria da Saúde de Biritiba Mirim, através do Sr. 

Pablo, para que a mesma nos informe a real situação da estatística do n° de pessoas com 

HIV em nosso Munícipio. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES WALTER MACHADO DE ALMEIDA E CARLOS DE ARAÚJO 

2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 066/2015 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto à Secretaria da 

Competente, para que possa ser solicitado ao CIRETRAN de Biritiba Mirim a 

contratação de um funcionário do estado para a função de Vistoriador de carros.  

APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 3. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 067/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que possa interceder junto à Secretaria de Cultura do Estado 

de São Paulo e o demais Órgão que se fizer necessário, para que tenha em nosso 

Município o Programa Fábrica de Cultura. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 068/2015 - Requer 

ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo encaminhe ao Setor 

Competente que se fizer necessário, para que seja feita a isenção do IPTU a qualquer 

Organização Religiosa que possua sede própria no Munícipio. APROVADO.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 5. 

– Em única discussão e votação a Moção de Apelo N° 013/2015. Retirado de pauta pelo 

autor para melhor análise. Não havendo mais material da Ordem do Dia o Senhor 

Presidente solicito ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores 

Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra Nobre Vereador José 



 

Pereira da Silva Neto, Excelentíssimo Presidente Fábio Faquim de Oliveira, onde 

cumprimento os Nobres Pares, bem como aos senhores e senhoras presentes. O que me 

traz aqui no momento é para dar uma satisfação à população de Biritiba Mirim. Pois em 

seis de maio de dois mil e quinze, em Sessão Ordinária, na Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, fora aprovado o Requerimento n.º 040/2015 de autoria deste Nobre 

Vereador, para a formação de uma Comissão Especial de Investigação, visando apurar 

as denúncias publicadas no Jornal Acontece referente a fraudes nos pagamentos da 

Frente Municipal do Trabalho de Biritiba Mirim, pois é de conhecimento da população 

que o Dr. Marcos Aparecido Melo instaurou processo administrativo n.º 773/2015, onde 

estaria envolvido nas fraudes a concunhada do Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto 

Taino Junior, tendo também mais envolvidos. Pois este Nobre Vereador estava 

aguardando o Presidente da Câmara Municipal, instaurar o Projeto de Resolução para 

dar início aos trabalhos, porém após o Prefeito Municipal utilizar-se de tráfico de 

influência, não fora possível montar a Comissão por falta de membros no Legislativo, 

tendo somente apoio do Vereador José Rodrigues Lares, o qual o agradeço pela 

fidelidade junto a este Vereador. Diante dos fatos, me coloco a disposição da população, 

e juntamente com a mesma aguardamos a conclusão dos trabalhos os quais estão sendo 

concluídos pelo Dr. Marcos, Procurar Jurídico da Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, agradeço e 

dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, Senhor 

Presidente, Nobres Pares, aos internautas que estão nos assistindo, aos presentes aqui, 

quero agradecer a todos. Inclusive a minha esposa Lucileia, que está presente. Senhor 

Presidente, Nobres Pares, este Nobre Vereador veio a tribuna hoje somente a agradecer 

aos companheiros que votaram a favor dessa Comissão, o qual nós deixamos de destruir 

novos empregos, como a Casa tinha em dois mil e nove, que não teve mais recurso para 

contratar nessa gestão, mas são novos empregos que estão a disposição dos Nobres 

companheiros que podem seguir nesta Casa na próxima gestão, dos que permanecerem, 

e trabalhar em prol da população de Biritiba Mirim. Como foi citado, nós temos 

cinqüenta e três bairros na cidade, então são trechos longos a serem fiscalizados, em 

nossa função que é fiscalizar e fazer leis, e também é muito doido um pai ver sua cria 



 

ser morta, seja em qualquer instância, e esse Projeto de Resolução foi criado na minha 

gestão, quando fui Presidente em dois mil e nove, que foi de muito valor, quem usou de 

mal feito foi porque quis usar. Mas é uma ferramenta a mais para o Vereador trabalhar. 

E também quero retroagir as minhas palavras que eu disse hoje no Jardim dos 

Eucaliptos, o qual foi colocado a Pedra Fundamental, coisa que aprendi com o meu 

amigo, companheiro Jorge, que citou um dia em público no Jardim dos Eucaliptos, em 

um comício, que Santo de casa não faz milagre, e depois o companheiro retroagiu em 

frente ao público na Cruz das Almas pedindo desculpa. E eu aqui quero pedir desculpa 

aqui ao Dr. Cury, o qual eu citei vários nomes naquele momento, e não citei o nome do 

Dr. Cury. Pessoa que ajudou bastante o nosso bairro, ajudou muito a cidade, e aqui eu 

peço desculpa já em público, e na outra oportunidade que eu tiver, em outra reunião, 

quero me desculpar outra vez, muito obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, boa noite Senhor Presidente, e membros da Mesa Diretiva, Senhoras e 

Senhores Vereadores, pessoal que nos assiste, principalmente setor da Educação, peço 

desculpa a vocês todos porque eu não pude participar desta Audiência Pública, pois 

tinha compromissos já agendados, mas na próxima com certeza irei participar. Eu acho 

uma justa reivindicação de todos vocês, em um País democrático vocês tem que 

realmente solicitar daqueles que representam todos vocês. Quero também, Vossa 

Excelência, parabenizar ao povo, principalmente Jardim dos Eucaliptos, com a 

iniciativa e com apoio do nosso Deputado André do Prado e Marcos Alvino, hoje 

tivemos o início com a Pedra Fundamental na creche do Jardim dos Eucaliptos, isso irá 

trazer inúmeros empregos, as crianças poderão freqüentar esta creche dando todo o 

apoio e para que as mães possam trabalhar, deixando suas crianças nesta creche 

municipal, que é um investimento de mais de um milhão e trezentos mil reais. Quero 

aqui, Senhor Presidente, em especial Nobre Vereador Valdivino, parabenizar a Vossa 

Excelência, também por estar trazendo recursos para aquele município. Quando eu 

estive em campanha política, na verdade, não sou eu, porque eu não residia no 

município, são palavras de quem residiam lá, de que Vossa Excelência realmente era 

omisso dessa parte, mas hoje como Vereador, e hoje freqüentando juntamente com 

Vossa Excelência, quero parabenizar a Vossa Excelência. Então essa é minha 



 

justificativa para estar dirigindo as palavras, se houve engano, não foi da minha parte. 

Foi a maioria da população que reivindicavam as melhorias daquele bairro, isso traz 

para nós motivos de satisfação, e eu sei da capacidade de Vossa Excelência, talvez se 

Vossa Excelência tivesse esquecido por alguns momentos daquele povo. Muito 

Obrigado. Com a palavra, Senhor Presidente, quero passar também para os Nobres 

Vereadores, e estender a todos, um convite que recebi nessa tarde do Edson Aparecido, 

Secretário da, Chefe da Casa Civil. Convida para a assinatura do Projeto de Lei, que 

dispõe sobre a área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Tietê Cabeceiras, 

o evento contara com a presença do senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado de 

São Paulo. Amanhã, dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, terça-feira, às quinze 

horas, no Palácio dos Bandeirantes, Salão dos Despachos, na Avenida Morumbi, quatro 

mil e quinhentos, São Paulo. Então eu estendo o convite para a assinatura deste Projeto 

de Lei que realmente é de extrema importância, ao qual o Nobre Deputado Estadual 

André do Prado pleiteou muito a cerca disso aqui, o convite está estendido a todos os 

Nobres Vereadores. A cerca do Projeto de Resolução N.º 004/2015, eu como Presidente 

da Câmara, no uso da minha atribuição, nessa cadeira, eu só dou o voto minerva. Mas 

como não teve o voto minerva, ou se eu estivesse participando, me ausentando da minha 

função de Presidente, participando para a discussão e votação do parecer das 

Comissões, eu votaria contrário ao parecer também, das Comissões, acompanhando as 

votações do Nobre Vereador Marcelo, Adriana, Nobre Vereador Ziza, e do Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, e seria realmente a favor da extinção dos cargos 

de assessor. Mas estamos dentro de um processo democrático, e o que aconteceu aqui 

foi esplêndido, foi maravilhoso, confundiu até a cabeça do Presidente na hora da 

votação, mas é isso que torna uma Casa de Leis interessante. São os debates propostos, 

são as discussões. E isso daí é de grande valia, e traz uma satisfação enorme no 

exercício da atribuição de Vereador, você poder discutir e debater temas importantes, 

que tem tanto um lado positivo quanto negativo, nesse caso existe todo uma questão do 

impacto orçamentário que realmente não se adéqua aos nove cargos, que ainda vão 

permanecer existentes aqui. Mas enfim, a finalidade de apresentar esse Projeto de 

Resolução ao Plenário foi que realmente houvesse essa discussão, e essa discussão foi 



 

de grande valia, e eu creio que todos que participaram e assistiram acharam muito 

interessante para que os senhores e senhoras possam ver que existe opiniões contrárias 

dentro de uma Casa de Leis. Respeitamos uns aos outros como Vereadores, e 

respeitamos o voto de cada um, e o nosso respeito continua no dia-a-dia, porque cada 

um tem o seus motivos, tanto de votar a favor quanto contrário. E isso daí não diminui, 

nem acrescenta nada, faz parte da função, e é isso que torna ela interessante. Gostaria de 

dar um aviso que no dia dezessete do seis, anotem aí Nobres Vereadores, nós teremos 

aqui a Reunião, dia dezessete, quarta-feira, Reunião das Comissões para Análise do 

Projeto de Lei N.º 013/2015, da LDO, das Diretrizes Orçamentárias, às quinze horas, 

aqui na Sala de Reunião da Câmara. E na sexta-feira nós teremos também a Audiência 

Pública da Educação para discutir o Plano Municipal de Educação. Peço a presença de 

todos os Vereadores, será muito importante, de grande valia esse Projeto, pois ele tem a 

duração de dez anos, de dois mil e quinze a dois mil e vinte e cinco. Será realizada no 

Centro de Convenções, às treze horas, está estendido a todos os presentes também. Com 

a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, gostaria de quebrar o 

protocolo e tecer dois comentários apenas. Primeiro ao convite que Vossa Excelência 

fez sobre o Projeto de Lei específica que vai ser apreciado e mandado, isso daí é de 

extrema importância para nossa cidade, como Salesópolis. Amanhã vai para a mão do 

governador, ele vai deliberar para mandar para a Assembléia. Gostaria de comunicar aos 

que estão aqui no Plenário, todos que estão na Casa, que estão nos assistindo online 

também, é que quando o Governador mandar este Projeto para a Assembléia, que a 

gente possa fazer um couro, e estarmos lá para fazer-se ouvir as vozes lá na votação, 

para manifestar o interesse que seja aprovado, pois essa lei é o que vai nortear e adequar 

o uso e ocupação do solo da nossa cidade, bem como Salesópolis. Hoje a gente está 

engessado, não podemos fazer nada praticamente aqui, e juntamente com o Deputado 

André do Prado, Deputado Gondim, os Deputados da Bacia do Alto Tietê, essa lei ela 

vai regulamentar o uso do solo que a gente vem lutando tanto e sofrendo tanto, porque 

aqui, hoje a gente é punido por ser mananciais, por ter riqueza aqui, e não podemos ter 

nenhum programa Minha Casa Minha Vida. É uma coisa que a gente luta para dar um 

financiamento, o pessoal que é funcionário público não consegue, o pessoal de baixa 



 

renda não tem, não tem casa popular, então com certeza com a aprovação dessa lei ate 

indústrias, é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Então gostaria de 

amanhã, aqueles que puderem já ir, estendido o convite, mas principalmente o povo de 

Biritiba que pudesse fazer o esforço, quando for essa votação lá na Assembléia, a gente 

estar lá com faixa, e brigar, arrumar transporte. Vamos imobilizar para isso, que esse é o 

papel da gente também. Da gente se unir, como o pessoal que se uniu na crise hídrica, e 

mostrar que a gente está aqui para ser ouvido e não só para ser cobrado. E também 

gostaria de tecer um comentário a favor do Projeto que foi elaborado, salutar, respeitar 

as vontades e coragens de todos, respeito aqui demais o Nobre Vereador Valdivino pelo 

ponto de vista dele, bem como os que votaram a favor do parecer, e eu acredito que a 

democracia se faz presente nessa hora, com a divergência da opinião, pois todos foram 

criados e forjados com seu caráter da luta diária, cada um sabe, então é aí que se faz 

presente a democracia. É na divergência de opinião, e não divergência de tratamento, e 

sendo respeitada a vontade da maioria. Muito obrigado. Com a palavra, Senhor 

Presidente, comunicando aos Nobres Vereadores que eu retirei o Projeto de Lei de 

pauta, o Projeto de Lei Complementar N.º 015, 016 e 017/2015, da autoria do Poder 

Legislativo, para que pudéssemos analisar melhor o Projeto de Lei Complementar N.º 

014/2015 do Poder Executivo. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço 

novamente a presença de todos. 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, 15 de junho de 2015.  
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