
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015. 

 

Às vinte horas do dia vinte e dois 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. 17, 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 

quinze de junho de dois mil e quinze. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

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 n° 072/2015 - SMA – Da Prefeitura 

de Biritiba Mirim – *Contratos n° 023, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 042 e 043/2015. 

*Termo Aditivo n° 001 contrato 022/2014, *Termo Aditivo n° 002 contrato 098/2014, 

*Termo Aditivo n° 001 contrato 002/2015, *Decreto n° 3048, 3055, 3061, 3065, 3066 

e 3067/2015, *Portarias nº 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 



 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 

177, 178, 179, 180, 181, 183, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214 e 215. 3. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação n.º CM 

146867/2015. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 1. Indicação nº 196/2015, solicita 

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

Órgão Competente para que possa ser feito o trabalho de recapeamento ou tapa buraco 

na Estrada Doutor Arthur Alberto Nardy, que se inicia no trecho da Estrada do Sogo até 

a portaria da Barragem. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 2. Indicação nº 197/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

faixa amarela na Cativa Sorveteria para que os carros possam trafegar com mais 

segurança. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita que seja colocada 

em pauta uma indicação de sua autoria. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Indicação nº 198/2015, solicita ao Senhor 

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

Competente para que possa realizar estudos visando instalar um ponto de ônibus na 

entrada Vale do Garrafão, Bairro Sertãozinho Terceira. O Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira solicita que seja consignada sua presença. 4. Indicação nº 199/2015, 

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

ao Órgão Competente para que possa realizar estudos visando instalar um ponto de 

ônibus no Bairro da Terceira ao lado do Bar do Izaque. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 5. Indicação nº 200/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que torne proibido o 

estacionamento de veículos em uma das mãos na Rua João Paulo II, no Bairro Jardim 

dos Eucaliptos. Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO - AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 1. – Projeto de Lei 

Complementar Nº 015/2015; Dispõe sobre concessão de reajuste aos vencimentos dos 

Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. O Nobre Vereador Lourival 



 

Bispo de Matos requer que esse Projeto seja colocado na Ordem do dia. O senhor 

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

Aprovado. 3. – Projeto de Lei Complementar Nº 016/2015; Dispõe sobre a revisão geral 

anual dos subsídios dos senhores Vereadores, prevista no artigo 37, inciso X e Xl da 

Constituição Federal. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer que esse 

Projeto seja colocado na Ordem do dia. O senhor Presidente acatando o Requerimento 

do Nobre Vereador, coloca-o em votação. Aprovado.  4. – Projeto de Lei Complementar 

Nº 017/2015; Dispõe sobre concessão de reajuste aos subsídios do Prefeito, Vice- 

Prefeito e Secretários Municipais de Biritiba Mirim, prevista no artigo 37, inciso X e Xl 

da Constituição Federal. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer que esse 

Projeto seja colocado na Ordem do dia. O senhor Presidente acatando o Requerimento 

do Nobre Vereador, coloca-o em votação. Aprovado. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 2. – Projeto de Lei Nº 018/2015; 

Determina a criação do fundo de reaparelhamento para a Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim. Terminado os Projetos em deliberação, o senhor Presidente suspende a sessão 

para poderem avaliar e discutir os três Projetos de Lei Complementar n.º 015, 016 e 

017. Ao retomar a Sessão, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 1. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar Nº 

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

Municipais, e dá outras providências. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos 

requer que esse Projeto seja colocado na Ordem do dia. Com a palavra, senhor 

Presidente, este Projeto será então colocado na Ordem do dia, haja vista que já foi posto 

em deliberação na Sessão passada. APROVADO. AUTORIA DO PODER 

LEGISLATIVO 2. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar 

Nº 016/2015; Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos senhores Vereadores, 

prevista no artigo 37, inciso X e Xl da Constituição Federal. APROVADO. 3. – Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar Nº 017/2015; Dispõe sobre 

concessão de reajuste aos subsídios do Prefeito, Vice- Prefeito e Secretários Municipais 

de Biritiba Mirim, prevista no artigo 37, inciso X e Xl da Constituição Federal. 

APROVADO. 4. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar Nº 



 

015/2015; Dispõe sobre concessão de reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos 

Municipais, e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 5. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 069/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo encaminhe ao Departamento de Trânsito para que possa nos encaminhar 

uma planilha dos resultados financeiros da zona azul, ou seja, dos valores arrecadados e 

suas despesas, assim como a previsão de retorno em benfeitorias para o Município. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 6. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 070/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

visando pavimentação nas Ruas 19 de Novembro e Erival Bento Zanetti, no Bairro 

Yoneda deste Município. APROVADO.  AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES JORGE MISHIMA E WALTER MACHADO DE ALMEIDA 7. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 071/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, providenciar junto ao Setor de Obras para que se passe a 

máquina motoniveladora e cascalhe a Estrada Fisao Tanabe com início na Granja Itapeti 

até a propriedade do Sr. Yamada, Bairro do Sertãozinho. APROVADO. AUTORIA 

DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 8. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 072/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Deputado Estadual André do Prado e 

Deputado Márcio Alvino, para que apresente uma emenda parlamentar para a 

construção de um canil. APROVADO. 9. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 073/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Deputado Estadual André do Prado e Deputado Márcio 

Alvino, para que apresente uma emenda parlamentar para a construção de uma rotatória 

entre o Bar do Candinho, Mini Mercado Vila Márcia e a Cativa. APROVADO. 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES  CARLOS DE ARAÙJO, JORGE 

MISHIMA E WALTER MACHADO DE ALMEIDA 10. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 074/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Deputado Estadual 

Delegado Olim, para que o mesmo possa contemplar através de uma Emenda Estadual o 



 

Bairro Jardim dos Eucaliptos de Biritiba Mirim – SP com a pavimentação das Estradas 

Miguel Keluchi com inicio no Córrego Itaim até a Rua Lauro Albano com o trecho 

aproximado de 400 metros. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 11. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

011/2015; Dispõe sobre a denominação do Campo de Futebol, localizado no Bairro do 

Hiroy – Biritiba Mirim, e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 12. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

013/2015; Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, e dá outras 

providências. APROVADO. 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 Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, quero cumprimentar no momento a Mesa Diretiva, Fábio Faquim, 

Presidente, Primeiro Secretário Marcelo, Segundo Secretário Valdivino, e demais 

Vereadores. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer imensamente os 

Vereadores pela aprovação do Projeto de Lei n.º 011/2015. Quero também fazer um 

agradecimento especial pela presença da família Camargo, a família dos irmãos 

Camargo. No momento me sinto como se estivesse com um nó na garganta, no 

momento a saudade aperta, mas hoje será eternizado o nome dos irmãos Camargo 

através da denominação do campo de futebol situada no quilometro dezoito, uma 

simples homenagem aos irmãos Nelson, conhecido como Careca, Antonio Carlos, 

Patonho, Itamar, Wilson conhecido como Wilsão e Mauro, que quando eu dei entrada 

desse Projeto na Câmara Municipal, um outro tio meu ainda não havia falecido, só que  

depois de vinte e seis dias que meu tio Wilson faleceu, ele veio a falecer também. Então 

essa homenagem é ao meu tio Mauro também. Todos eles apaixonados por futebol. 

Muito obrigada. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, agradeço e 

dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, agradeço e dispenso. 

Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, senhor Presidente, senhores 

membros da Mesa, senhores Pares e senhores presentes. O que me traz a essa Tribuna 

nessa noite, apenas para relatar um fato, um colega que realmente está aqui na Casa 

como a gente, e realmente não sei se realmente ele soube se pronunciar a respeito do 



 

nosso nome, bem ou mal. Mas, só digo uma coisa, esse Vereador, já passou, por mais 

dois Prefeitos, e nunca se aliou a nenhum Prefeito daquilo, mal ou bem que seja, a não 

ser realmente, eles se comportarem realmente de acordo com o que ele é, com o que 

meu pai ensinou é ser direito, e realmente não compartilhar com as coisas erradas. E 

realmente, fiquei muito chateado, e vou dizer Nobre Vereador Ziza, não sei se o senhor 

foi feliz ou não no que realmente o senhor falou. Eu fiquei muito chateado porque eu 

não compartilho com coisas erradas, eu posso ser aquilo que eu for, mas eu não 

compartilho, e eu tenho certeza que os meus colegas, nossos colegas, também acreditam 

que não compartilho com isso não, e realmente a gente ouvir falar que realmente nós 

seriamos juntos em um saco, seriamos todos iguais. E realmente, é muito chato para 

nós, que somos realmente colegas de trabalho, dessa Casa, trabalhando com seriedade, a 

benefício da nossa população. Então é isso, só estou usando essa Tribuna para falar 

sobre isso, porque achei que seria um desrespeito com nossos colegas e Vereadores que 

estão dentro desta Casa, acho que não merecemos ser tratados, penso eu em um leve 

pensar, lixo, porque quem vive dentro de um saco, é lixo, então nós não somo lixos. 

Então, Vossa Excelência me desculpe se realmente eu, posso até estar errado, mas sob 

meu ponto de vista, não sou obrigado, talvez o senhor relatou a respeito porque não fiz 

parte de uma Comissão, não. Não sou obrigado. Até porque o caso do Prefeito já estava 

no Ministério Público, então não tem por que eu precisar, realmente, fazer parte de uma 

Comissão que o senhor, realmente, estava querendo fazer uma CI, coisa, não. Não sou 

obrigado. Mas também não faço parte de cúpula nenhuma. Não compartilho com as 

coisas erradas, graças a Deus. Se existe coisa errada, cada um que o faça. Este Vereador 

não compartilha com isso. Muito Obrigado.  Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, eu gostaria de poder, primeiramente, não sei de onde o Nobre 

Vereador tirou essa palavra. Com a palavra, senhor Presidente, Nobre Vereador, se o 

senhor vai solicitar uma parte, o senhor tem que solicitar para o Vereador que está com 

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

assim no encerramento, que me desse a oportunidade, como eu havia dispensado meu 

pronunciamento, para que eu possa relatar para todos o ocorrido. Com a palavra, Nobre 

Vereado Lourival Bispo de Matos, mas a Vossa Excelência tem que pedir a parte para 



 

mim, eu lhe concedo a parte. Com a palavra, senhor Presidente, Nobre Vereador, o 

senhor dispensou o uso da palavra. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto, por gentileza Presidente. Como muitas vezes o Senhor deu a palavra aos 

demais Vereadores, com o senso de responsabilidade de Vossa Excelência eu gostaria 

que o senhor permitisse. Com a palavra, senhor Presidente, o senhor pode falar agora 

solicitando a parte para o Nobre Vereador. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira 

da Silva Neto, uma parte não, eu gostaria primeiramente, referente ao Nobre Vereador, 

este saco de lixo eu não sei de onde veio essa palavra, de forma alguma eu ousaria. Com 

a palavra, senhor Presidente, só um minutinho Nobre Vereador, o senhor vai solicitar 

uma parte? Nobre Vereador Lourival, o senhor vai. Com a palavra, Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos, eu estou concedendo a parte a ele, está bom, já concedi a 

parte para ele. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, 

primeiramente o Nobre Vereador sabe que eu sempre estive ao seu lado e sempre apoiei 

e sempre respeitei a sua pessoa. Esse pronunciamento o qual o senhor está se referindo, 

eu não sei de onde partiu, diante disso eu também fico chateado, logicamente, se alguém 

falasse isso ao meu respeito eu também it tomar essas providências. E logo após o 

término de seu pronunciamento, eu gostaria de pedir ao Presidente da Câmara que me 

permitisse relatar o ocorrido, que dessa forma não somente ao senhor, como aos demais 

Vereadores, eu tiraria todas as dúvidas, e eu gostaria inclusive, através de documentos 

que estão comigo aqui, que eu arrumo ao senhor, com todos esse tempo, com 

responsabilidade que o senhor tem, eu também tenho responsabilidade e faço as coisas 

dentro da legalidade, dentro da justiça. E, mais uma vez, eu fico sentido porque eu 

jamais falaria isso, ou falaria alguma coisa dessa forma, de saco de lixo, com qualquer 

cidadão aqui dentro. Porém, responsabilidade todos nós temos, e atos que nós tomamos, 

atitudes que nós tomamos, nós podemos comprovar e mostrar a seriedade dessa Casa de 

Leis. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, muito obrigado. Com a 

palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, boa noite Presidente, Nobre 

Segundo Secretário, Nobres Pares, queria dizer boa noite a todos que estão aí presentes, 

queria, em primeiro lugar, parabenizar a Nobre Vereadora Adriana pela menção à 

família Camargo, o qual Projeto fiz parte, freqüentei o Senhor Wilson, tinha o tio 



 

querido Valdomiro, que também ajudava bastante lá, muito merecedora essa família, 

pela homenagem. Gostaria de parabenizar também o Presidente e os demais Vereadores 

que foram hoje, juntamente com o Prefeito, batalhar pelo aumento do reajuste. Viu 

Presidente, o senhor e os demais Vereadores que puderem ir, eu não pude ir pois estava 

na consulta médica, mas vocês foram lá e solicitaram, e tentaram o aumento com o 

Prefeito, mas foi explicitado que não daria. Vocês estão fazendo a parte de vocês, que é 

lutar pelos professores, e também pedir com serenidade à Prefeitura que ela possa 

mandar o Plano de Metas Educacional, porque temos prazo para votar. Aguardávamos 

hoje aqui, mas não chegou. Aos professores e funcionários públicos que estão nos 

assistindo, podem contar, a gente esperava esse Plano para ser votado. Aos demais, uma 

boa noite. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, Presidente, 

Nobres pares, companheiros aqui presentes, aos professores, a minha esposa Lucileia. 

Presidente, este Vereador veio até a Tribuna hoje para somente congratular os nossos 

esforços, que tivemos diante ao Prefeito, lutando pela melhoria, pelo menos dois por 

cento em cima do salário, não só dos professores como de todos os funcionários, ao qual 

não tivemos êxito. Mas Vossa Excelência tem outra notícia para dar para os 

funcionários, que pode até melhorar um pouquinho os ganhos que hoje se encontra 

defasado, eu lembro bem que Vossa Excelência propôs ao Prefeito, mostrou para nós as 

contas, conta de luz, conta de água, e diversos pontos o qual o nosso salário foi 

defasado. Nosso salário de trabalhador, eu falo nosso porque sou trabalhador igual a 

todos os funcionários, tenho minha meta a cumprir na minha empresa, e eu vejo o 

quanto que está difícil para o trabalhador. Eu lembro que, não só funcionário público, 

mas funcionário privado, eu tenho uma empresa que hoje eu emprego quinze pessoas, 

que seis anos atrás a gente ganhava um x em metro de eucalipto, e hoje continua esse 

mesmo x, e as coisas aumentando, então está praticamente difícil, mas vamos lutar. Que 

a gente consiga mais, não conseguindo esse ano vamos lutar pelo ano que vem, vamos 

fazer nossa parte. Nós como Vereadores fomos lá, brigamos, discutimos, e não 

conseguimos, mas não vamos desistir porque é nossa meta. Muito obrigado. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita uma parte, e é concedido pelo 

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



 

Marcelo Batista de Miranda Melo, talvez a gente não se encontre na sexta-feira, queria 

desejar um feliz aniversário para Vossa Senhoria, sexta-feira que o senhor vai fazer aí, 

Nobre Valdivino, canceriano. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

agradece. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, eu gostaria mais 

uma vez solicitar a Vossa Senhoria que me permitisse utilizar da Tribuna, tendo em 

vista que eu havia dispensado, e como fui questionado a respeito eu gostaria de dar uma 

satisfação, não somente ao Nobre Vereador Lourival, como a todos os presentes, por 

gentileza. Com a palavra, senhor Presidente, Nobre Vereador, eu já concedi, o Nobre 

Vereador já concedeu uma parte. Nobre Vereador eu já não concedo mais a palavra e eu 

vou estar encerrando agora. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, 

eu agradeço a compreensão, e espero que esse procedimento se mantenha com todos os 

demais Vereadores. Com a palavra, senhor Presidente, não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço novamente a presença de todos, quero parabenizar a Nobre Vereadora 

Adriana Rufo Freitas pela homenagem, aos irmãos Camargo. Creio que é uma justa 

homenagem, parabéns, fico muito emocionado, muito emotivo, é uma justa 

homenagem, parabéns a todos que estão presentes. Eu acredito, eu tenho uma convicção 

que a política ela faz parte de um processo democrático. Você convencer, ou ser 

convencido, faz parte de um processo político. Agora eu entendo que os Vereadores têm 

a liberdade de escolha e de voto. O Vereador é responsável pelo seu voto. Se ele quer 

participar de um processo, se ele não quer, se ele quer fazer parte de uma Comissão, ou 

não. Cabe a cada um respeitar o direito do outro. Porque quando nós apresentamos 

Projetos, e de repente os Projetos de Lei são questionáveis, nós procuramos convencer 

um ao outro de que aquele Projeto é um bom projeto. Alguns não querem aderir ao 

projeto, outros votam em favor do projeto, porque isso é um processo democrático. 

Cada um escolhe a posição em que quer tomar, e eu acredito que isso é respeitoso e 

honroso, porque cada um responde pelos seus atos. A Casa ela faz parte de um processo 

democrático, o Vereador ele tem a opção de escolher, de participar, ou não, e o seu 

direito tem que ser respeitado. Eu não posso me achar na razão de ter a razão porque o 

outro não quis participar do meu projeto, ou de algo que eu criei e montei. Isso é uma 

liberdade de escolha. Se os Vereadores não quiseram participar da CI, é uma escolha de 



 

cada um e deve ser respeitada, até porque todos foram convencidos através do 

Procurador Geral do município, que é o Doutor Marcos, que o processo estava sendo 

caminhado, de que as providências estavam ali sendo tomadas. E se o Vereador foi 

convencido disso, e não quis participar, é o voto dele, é a escolha dele, é opção dele, e 

isso tem que ser respeitado. Nós participamos de um processo político, de um processo 

democrático, nós articulamos dentro desta Casa de gabinete em gabinete porque a 

articulação é feita nos bastidores. Agora, se o Vereador quer participar ou não, é 

escolha. Eu não posso desmerecer o meu colega porque ele não quis participar de tal. Eu 

não posso desrespeitar o meu colega porque ele não optou naquilo. E eu não posso me 

sentir no direito de ter razão em cima da liberdade de escolha dele. É a minha opinião, 

como Presidente dessa Casa, eu me consolido junto com o Nobre Vereador Lourival, e 

com todos os Nobres Vereadores dessa Casa de Leis, e eu quero deixar bem claro que, 

independente da posição de cada um, os senhores tem o meu respeito, tem a minha 

admiração. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto tem o meu respeito, tem a 

minha admiração, faz um excelente trabalho dentro dessa Casa de Leis, faz o seu 

trabalho com excelência, com virtude, mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado 

com as nossas colocações. A maneira como colocamos as palavras podem muitas vezes 

ofender um amigo, ofender um colega. E nós temos que entender que nós somos 

diferentes, um gosta de branco, um gosta de amarelo, e as suas opiniões têm que ser 

respeitadas. Eu quero agradecer a presença de todos, vivemos em um país democrático, 

e ainda que as votações, as escolhas, sejam agradáveis a um, ou desagradáveis a outro, 

esse é o processo político e faz parte. Quero agradecer a presença de todos, Pastor 

Geraldo, Pastor Sérvulo, a família que aí também representa a família Camargo, a todos 

aqueles que participam dessa Sessão, todos aqueles que nos assistem através da Sessão 

online, uma boa noite a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, 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, 22 de junho de 2015.  

 

   



 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 
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