
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Às vinte horas do dia dezessete de agosto 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 Segundo 

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. 21, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

justificou a ausência do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, que estava a 

caminho. 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 dez de agosto 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 em votação a ata. Aprovado.  O Nobre Vereador Jorge 

Mishima solicita sua dispensa da Sessão, pois possui documentos a serem assinados 

para o Tribunal de Contas. 2. Leitura do Ofício n° 095/15 - SMA – Da Prefeitura de 

Biritiba Mirim – *Contratos nºs. 059, 062 e 063/2015 *Termo aditivo nº. 02 contrato 



 

002/15; 01 contrato 106/14; 05 contrato 092/11; *Portarias nºs. 311, 312, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321/2015. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 1. Indicação nº 223/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

colocados novos pontos de iluminação pública e que seja feito a manutenção dos já 

existentes na Estrada do Sogo, Estrada Santo Antonio e Doutor Arthur Alberto Nardy, 

no Bairro do Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 2. Indicação nº 224/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

seja instalado redutor de velocidade do tipo lombada na Rua 31 de Dezembro, no Bairro 

Jardim Yoneda, na altura do n° 67. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 3. Indicação nº 225/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente da 

Municipalidade a manutenção da Praça da Feira como: limpeza, pintura, retirada de 

matos, e a mesma adotem devidas providências para que seja disponibilizado o serviço 

de poda que se responsabiliza pela conservação arbórea da cidade, a solicitação de 

aparelhos de ginástica para terceira idade. A boa iluminação também influencia o 

sentido a nível real de segurança que assegura melhor orientação e ajuda os pedestres a 

detectar obstáculos mais rapidamente. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 4. Indicação nº 226/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda juntamente com o Departamento 

Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, possa fazer a limpeza dos bancos 

localizados na Praça São Benedito. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer 

que seja consignada sua presença. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 5. Indicação nº 227/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a implantação de 03 luminárias, na Rua 11 de agosto, no Bairro Jardim 

Yoneda, na altura do número 129. 6. Indicação nº 228/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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



 

que seja feita a implantação de luminárias na Rua Rio Tamanduaí, no Bairro das 

Vertentes. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 

7. Indicação nº 229/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que providencie junto ao 

responsável da EDP Bandeirantes instalação de luminárias na Rua Lírio do Campo, no 

Bairro Pomar do Carmo. 8. Indicação nº 230/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

providencie junto ao responsável da EDP Bandeirantes instalação de luminárias na Rua 

Antonio, no Bairro Castelano. 9. Indicação nº 231/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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

realizar o recapeamento da Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das Almas. 

Terminado as Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 085/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita uma averiguação, pois 

alguns monitores do transporte escolar da rede municipal relataram que muitas vezes os 

alunos ficam de fora, porque os portões das escolas estão fechados.  RETIRADO DE 

PAUTA PELA VEREADORA. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 086/2015 - Requer 

ao Exmo. Deputado Federal Sr. Walter Ihoshi visando alocar recursos para obras de 

asfaltamento da Estrada Velha, Mogi das Cruzes s/n – Km4, Bairro do Sertãozinho no 

Município. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

087/2015 - Requer ao Exmo. Deputado Federal Sr. Ricardo Izar visando alocar recursos 

para aquisição de um veículo tipo Van para o transporte de enfermos para a capital 

paulista e cidades que dispõem de hospitais. APROVADO. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E JORGE MISHIMA 

4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 088/2015 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, interceder junto ao Excelentíssimo Deputado 

Federal Sr. Marcio Alvino visando trazer recursos para obras de galeria tipo tubo 

aduela, mais conhecido como galerias celulares sobre o córrego do Itaim na divisa do 



 

Bairro Jardim Lorena com o Bairro Yoneda com a extensão aproximada de 250m, com 

início sobre a Ponte da Avenida Jair Leme até o supermercado Nagumo. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 5. – Em única discussão e votação Requerimento N° 089/2015 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome providencias junto 

ao Departamento Competente para que estude a possibilidade de contratar um médico 

Urologista para atendimento da saúde da população de Biritiba Mirim. APROVADO. 

6. – Em única discussão e votação Requerimento N° 090/2015 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome providencias junto ao 

Departamento Competente para que faça agendamento de nova visita do Poupatempo 

Móvel na Cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. – Em única discussão e votação 

Moção de Aplausos N° 017/2015 – a ASAF (Associação de Apoio a Família) ao 

Presidente da ASAF Senhor Daniel Bragion e sua representante legal Senhora Rosely 

Bragion, e toda equipe de apoio. APROVADO. Foi suspensa a sessão para 

apresentação das chapas concorrentes para a eleição da Mesa Diretiva para o ano de 

dois mil e dezesseis. Retomado a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Havendo “quórum” legal, é retomada a sessão e se inicia a eleição para 

renovação da Mesa Diretiva para o exercício de dois mil e dezesseis. Com a palavra, 

senhor Presidente, essa presidência recebeu protocolado na secretaria, até o momento, 

somente uma chapa. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, os Vereadores abaixo assinados vem apresentar a chapa para concorrer aos 

cargos da Mesa Diretiva para o ano de dois mil e dezesseis de acordo com o Regimento 

Interno, a saber. Essa chapa pode-se considerar chapa um, ela está montada da seguinte 

forma: Presidente Valdivino Ferreira dos Santos, Vice-presidente Carlos de Araújo, 

Primeiro Secretário Fábio Faquim de Oliveira, Segundo Secretário Marcelo Batista de 

Miranda Melo. Eu solicito ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

senhores Vereadores para a votação. Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo 

Freitas, chapa um. Com a palavra, Nobre Vereador Carlos de Araújo, chapa um. Com a 



 

palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, chapa única. Com a palavra, Nobre 

Vereador Fábio Faquim de Oliveira, chapa única. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, abstenção do meu voto por falta de opção e que seja constado na 

Ata da Sessão. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, abstenção do meu 

voto também. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, Presidente Valdivino. 

Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, chapa única. Com a palavra, 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, chapa um. Com a palavra, Nobre 

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

Walter Machado de Almeida, chapa um. Nove votos para a chapa um e dois votos em 

abstenção, chapa um vencedora. Com a palavra, senhor Presidente, definindo a eleição 

da Mesa Diretora, para o exercício de dois mil e dezesseis, nove votos para a chapa um, 

ou chapa única. Sendo assim montada, primeiro Presidente Valdivino Ferreira dos 

Santos, Vice-presidente Carlos de Araújo, Primeiro Secretário Fábio Faquim de 

Oliveira e Segundo Secretário Marcelo Batista de Miranda Melo. Não havendo mais 

material da Ordem do Dia, 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, agradeço e dispenso. Nobre Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira, parabenizar o Nobre Vereador Valdivino e mais uma vez o Presidente, o 

primeiro Presidente que nosso amigo diz da raça negra, que pela segunda, terceira vez 

né? Terceira vez Presidente desta Casa. Gostaria de desejar que você consiga condução 

nesse trabalho igualmente tem feito os anteriores, inclusive o atual Fábio Faquim, que 

teve bastante sucesso em seu trabalho. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto, Excelência peço autorização para falar no meu assento. Gostaria de 

parabenizar o Valdivino pela sua conquista, e parabenizar o grupo que dessa forma se 

manteve unido. Infelizmente o nosso grupo nem a chapa se montou. Por isso eu 

parabenizo mais uma vez, parabéns. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues 

Lares, parabenizo o Presidente e a Mesa também, é uma pena que não montaram o 

grupo, fiquei sentido por não terem montado o nosso grupo, não sei por que, dessa vez, 

o nosso mestre Lourival não montou o grupo, que ao menos iríamos perder com 

dignidade, como nós já perdemos. Nobre Vereador Jorge Mishima, com a permissão do 



 

Presidente, gostaria de tecer alguns comentários. Quero parabenizar o Nobre Vereador 

Valdivino, isso mostra que o sonho é capaz. Vossa Excelência sempre batalhou por isso, 

nós sabemos também que Vossa Excelência trabalhou como braçal, trabalhou muito 

nesse serviço, e hoje tem a recompensa e o reconhecimento de todos nós. Parabenizo 

Vossa Excelência e cumpra com sucesso todos aqueles que Vossa Excelência até em 

conversas pessoais dirigiu a nossa pessoa. Então que cumpra o prometido e vamos 

aguardar com esperança. Muito obrigado e parabéns. Com a palavra, Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, boa noite Presidente a Mesa, a todos os Nobres 

Vereadores, boa noite a todos que assistem à sessão neste plenário. Em nome do 

Fernando quero cumprimentar todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também 

quem nos assiste em casa através da Sessão Online. Primeiramente aqui, só tecer um 

comentário relativo à primeira eleição, que tivemos a Adriana como Presidente. Depois 

em seu primeiro mandato como Vereador, não participei da Mesa. Depois o nosso 

Nobre e sempre Presidente Jorge Mishima, também conduziu a Casa de maneira muito 

eficaz, excelente. Queria Presidente falar que é a primeira vez que participei na Mesa e 

é ao seu lado Fábio. Quero te falar de coração mesmo, foi uma honra, um orgulho, 

compor a Mesa com você esse ano, trabalhar de Primeiro Secretário, aprendi de mais 

com você. A sua postura e conduta perante a Casa, diminuir alguns conflitos, tocando a 

Casa com seriedade, sobriedade, abrindo os anais quando temos a Sessão online para 

levar as informações e as Sessões para o povo. Trazer mais, participar, abrir a Casa à 

acessibilidade. Para que de cunha a gente é representante mesmo, que são os nossos 

cidadãos. Pode ter certeza que a Casa já não é a mesma, todos sabem o que hoje se 

passa através dos canais de imprensa, que acompanham jornais, a mídia, a assessoria de 

imprensa dos Vereadores que podem acompanhar os trabalhos que todos tem feito, e me 

orgulho muito de estar com vocês Vereadores, para mim é uma honra muito grande, 

pelos trabalhos que vocês tem feito. E também queria tecer um comentário com o 

Valdivino, Valdivino eu não conhecia, não tinha amizade, apenas tinha outra percepção. 

É erro, sou falho, humano, julgava o livro pela capa. Valdivino, de coração, conheci sua 

história, aprendi a saber que você é companheiro, que você é um cara firme, sua história 

é uma vitória. Queria do fundo do meu coração, falar que tenho orgulho de estar com 



 

você, pelo que você chegou, pelo que você veio, minha mãe também, ela se formou em 

direito com cinqüenta e cinco anos de idade, voltou a estudar, você realmente, por tudo 

aquilo que você fez e depois que a pessoa te conhece, quero deixar e desejar para você 

que você tenha uma continuidade de gestão, pois você também contribui com parte da 

Mesa. Queria de coração agradecer e sentir que tenho muito gosto pela sua amizade, 

torço muito para o seu mandato como Presidente. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

solicita uma parte, com relação ao serviço online, eu não acompanho, até mesmo porque 

estamos ausentes neste momento, mas há reclamações a respeito e vou dizer porque. 

Alguns amigos nossos que tentaram acessar a Sessão online, não sei por qual motivo, eu 

acho que não é por fato de falta de conhecimento dessa pessoa. Eles não conseguiram 

acessar a Sessão online, e não foi uma pessoa só. Algumas pessoas vieram cobrar de 

mim, até mesmo porque eu disse que estaria falando na Câmara e me preparei, digamos 

assim, e qual foi minha surpresa quando as pessoas não conseguiram acessar. Foi uma 

decepção. Eu gostaria que o rapaz que faz a contratação não deva dar a resposta a mim, 

mas ao Presidente, eu gostaria, não sei porque aconteceu isso, mas eu acredito na 

palavra da pessoa que veio falar comigo. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, só para terminar e concluir o meu raciocínio, até pelos 

problemas técnicos que possam ter existido, eu acredito, mas eu acredito que a sua 

conduta foi essa Fábio, de tornar mais transparente como o Jorge, a Adriana já vem 

fazendo. Mas você realmente ampliou de uma maneira que você me surpreendeu, 

mostrando ser uma pessoa de pulso, uma pessoa de caráter na condução da Casa, 

dirigindo. E aos Vereadores que aqui tiveram Projetos divergentes, mas tem os sues 

temperamentos, pois foram criados diferentemente, em suas ideologias, respeitaram 

sempre a democracia e soberania da Casa. No mais, muito obrigado, boa noite. 

Valdivino seja imensamente feliz Presidente. Obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos, boa noite a todos. Até me encontro meio emocionado, às 

vezes as palavras fogem, mas eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus, a minha 

família que se encontra presente, a Lucileia minha esposa, Aline minha filha, o Dico 

meu irmão, que a gente vinha junto para São Paulo, o Geraldo Bar, o nosso empresário 

do Jardim dos Eucaliptos que tem sempre nos ajudado na comunidade de Biritiba 



 

Mirim, e o André, meu sobrinho, meu assessor, eternamente. E minha assessoria, o 

Leonardo, e a todos os presentes, e a esposa do Donizeti também está presente, os 

outros assessores e os funcionários da Câmara. E agradecer Presidente a vocês 

Vereadores, ao meu grupo que me apoiou, honrou o compromisso, e aos Nobres 

companheiros que me deram seus votos de confiança. Vocês podem ter certeza que 

assim como estou honrado o meu eleitorado, eu vou honrar o voto de cada um de vocês. 

Respeitando também os Nobres colegas aqui que tiveram seu voto neutro, é um direito 

de cada um. Mas tenham certeza de que essa presidência vai administrar para todos, 

assim como todos os Presidentes, assim como a Adriana na qual eu votei, o Jorge 

Mishima que não votei, e o nosso Presidente que está fazendo um belo trabalho. Enfim, 

vou fazer de tudo nesta Casa em dois mil e dezesseis, dar oportunidade, dar ferramentas 

de trabalho para que os Nobres Vereadores possam voltar em dois mil e dezessete. Pois 

vejo um trabalho incansável pela população, eu vejo o Nobre Vereador Lourival como o 

apelidaram de Secretário de Obra. Um trabalho árduo que ele faz em todos município de 

Biritiba Mirim, que tem honrado muitos munícipes. E assim como cada um de vocês 

tem a sua forma de trabalhar. Quero também agradecer o Presidente por ter me dado a 

oportunidade de participar do evento feito no nosso Jardim dos Eucaliptos, ao qual fiz 

essa Moção de Apelo para o Daniel Bragion, isso Presidente é uma honra o senhor ter 

me convidado do a participar daquele evento, e é muito importante que um Vereador 

respeite a base do outro. O senhor respeitou a minha base, e isso me fez sentir muito 

honrado por ter me feito este convite. E um trabalho que essa entidade sem fins 

lucrativos fez para nossa comunidade do Jardim dos Eucaliptos, tenho certeza que vai 

fazer para vários outros bairros da comunidade. E quero deixar aqui também, aos que 

nos assistem que esse Vereador estará fora da cidade, com agenda fora, a partir de 

amanhã, em Brasília, o qual vou visitar e pedir recursos, que o dever do Vereador que é 

fazer leis, fiscalizar e pedir para os nossos superiores verba que possa dar suporte a 

Biritiba Mirim. Apesar que uma verba federal a gente consegue e sei que demora anos, 

mas apesar do nosso jornal atual da cidade não ter divulgado a verba que eu consegui de 

duzentos e trinta mil como todos os Nobres Vereadores assistiram na reunião através do 

Deputado Vaz de Lima, com esforço o Deputado Marcio Alvino, que está sendo 



 

implantado hoje na Trinta e Um de Janeiro que está beneficiando o Yoneda, então esses 

recursos que vamos buscando em Brasília, pode demorar dois anos, três anos, a gente 

pode estar aqui, pode não estar, mas quem vai ser beneficiado é a cidade. Esse Vereador 

vai visitar o gabinete do Deputado Márcio Alvino, Celso Russomanno, Cícero Almeida 

PRTB, muito Deputado que o PRTB tem que não é de São Paulo, mas vamos visitar, e o 

Deputado Tiririca, e vamos também no gabinete do Senador José Serra, Aloysio Nunes 

e Marta Suplicy. Quero agradecer o meu assessor Leonardo por ter marcado as 

Audiências, e pedir a Deus que me dê saúde para a gente fazer em sucesso para 

conseguir trazer recurso na cidade. Muito obrigado, agradeço vocês de coração e tenha 

certeza, não vou decepcionar cada voto que eu tive aqui, e até aquele que eu não tive 

não vou decepcionar. Muito obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de 

Oliveira, bem gostaria como Presidente da Casa também parabenizar o Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos, uma pessoa que eu aprendi a admirar e a respeitar muito, 

pela sua postura, pela sua palavra, pelo seu compromisso, só que eu não vou prolongar 

o meu discurso porque nós temos Sessão ainda até Dezembro, então vou deixar o meu 

discurso para o próximo Presidente na última Sessão de Dezembro, aí sim vou fazer um 

discurso dando toda a honra e todo mérito que o Valdivino merece. Eu gostaria, diante 

da questão do Nobre Vereador Jorge Mishima, dizer que a reclamação é justa viu Nobre 

Vereador, e ela é correta até porque outros também fizeram a reclamação. Mas agora o 

sinal já foi organizado, nos primeiros meses nós tivemos algumas dificuldades porque o 

sinal da internet era muito baixo, e muitos utilizavam o sinal do wifi a noite em dias de 

Sessão, então ele não tinha carga o suficiente para dar a transmissão e levar até a casa 

do munícipe que gostaria de assistir a Sessão online. Mas as adaptações já foram feitas, 

hoje o senhor pode convocar esse munícipe que fez a reclamação, e eu tenho certeza que 

se ele assistiu à Sessão online de hoje, ele assistiu do seu início até o fim, ouvindo as 

vozes de todos, sem perda de sinal, sem nada, porque aquilo que estava irregular, com 

defeito, já foi corrigido, e agora a Sessão online está correndo em perfeitas condições 

para que o munícipe possa assistir. Mas eu acho que, em meio a tudo isso, o mais 

importante é nós termos a iniciativa, a iniciativa de darmos a transparência que o 

munícipe merece. A iniciativa de levar a Casa até a casa do munícipe. A iniciativa de 



 

deixarmos realmente transparecer todos os trabalhos que são realizados aqui nessa 

Sessão, até porque quem não deve não teme. E é importante que todos os Vereadores 

possam ter a oportunidade de apresentar os seus trabalhos diante de todos aqueles que 

estão em casa. Nós ainda temos muito trabalho a fazer, estamos no mês de agosto, esta 

presidência se encerra no mês de dezembro, e a nova Mesa Diretiva assume no mês de 

janeiro de dois mil e dezesseis. E tenho certeza de que o Nobre Vereador Valdivino vai 

fazer jus a essa eleição, a essa presidência, reconhecendo que se nós estamos aqui é 

porque nós fomos eleitos pelo povo, e nós temos que dar uma resposta para aqueles que 

acreditaram em cada um de nós. Sabendo que nada do que está aqui é nosso, e que o 

nosso tempo aqui é passageiro. Nós estamos como Vereadores, nós não somos, estamos, 

é um período que logo passa e nós não sabemos o dia de amanhã. Mas enquanto 

estivermos que possamos honrar o compromisso daqueles que tiveram compromisso 

conosco, fazendo o bom uso de todo recurso, de toda dotação financeira que essa Casa 

recebe, até porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo, e nós temos que honrar 

o povo, valorizar o povo e fazer um bom trabalho aqui nesta Casa de Leis. Gostaria de 

saudar a todos os Nobres Vereadores que amanhã estarão comparecendo a Brasília. Eu 

quero desejar sucesso aos senhores, que os senhores realmente venham pleitear a causa 

do nosso município, levando ali ofícios, levando ali pedidos, para todos os 

parlamentares que lá estarão, até porque a cidade precisa e precisa muito da nossa ajuda, 

precisa muito do nosso apoio. Eu gosto da política, eu tenho um prazer na política. 

Certa vez me perguntaram, “Pastor, por que você gosta da política?”, eu falei “eu vou 

dizer porque eu gosto da política”, a política ela não é diferente de uma vida 

eclesiástica, porque o pastor ou o padre ele tem por iniciativa ministrar a mensagem, 

pregar o Evangelho para as pessoas, para homens, para mulheres, o alvo da vida 

eclesiástica são vidas, são pessoas. O alvo da política não é diferente. A política não 

leva ninguém para o céu, mas a política você fazendo bom uso dela, você tem condições 

de fazer dela uma ferramenta para auxílio e para ajuda ao próximo. A política não salva 

ninguém, não leva ninguém para o céu, mas a política traz qualidade de vida, traz 

condição, pode trazer melhoria da educação, na saúde, na cultura, no turismo, e em 

tantas outras áreas importantes. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 



 

solicita uma parte. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino, o senhor falou em salvar 

vidas, até queria aqui fazer uma crítica e pedir, solicitar, Vossa Excelência junto com os 

Nobres Vereadores, convocar a Secretaria de Saúde para uma reunião, porque está 

havendo um equívoco até na questão de salvar vidas, ontem no Jardim dos Eucaliptos 

teve um acidente no campo de futebol, o qual um jogador daquele time sofreu um 

acidente e ficou na média de trinta minutos deitado no campo sem poder se mover. 

Chamou o SAMU e o SAMU estava com ocorrência na rodovia, e eu liguei para o 

hospital pedido ambulância, falaram que ia mandar, me penduraram quinze minutos, 

então eu liguei de novo e falaram que tinha que ser com o SAMU. Quando eu ameacei 

dizendo que ia fazer B.O. a respeito de omissão de socorro, que ia até o hospital, eles 

mandaram a ambulância. Então eu gostaria que a Secretaria tomasse iniciativa dessa 

parte para que quando o SAMU não puder salvar vidas, que a ambulância possa. As 

ambulâncias ficam sempre paradas no hospital, já vi ambulância até em certas casas ai 

que não vem ao caso, mas a Secretaria precisa ser convocada para dar esse apoio ao 

Vereador. Até o assessor do Nobre Vereador Lourival estava no campo junto, quase 

passando vergonha por todos estarem olhando para o rapaz deitado e não poderem 

mandar a ambulância. Com a palavra, senhor Presidente, entendendo que a política é 

uma ferramenta então de ajuda e auxilio ao próximo, que os Vereadores tenham sucesso 

lá em Brasília e que os seus pedidos sejam atendidos, e que possamos somar e 

acrescentar junto com a administração pública do Prefeito, Prefeito pela qual tem feito 

um excelente trabalho aqui na cidade, mesmo em meio a condição financeira precária da 

nossa cidade, do orçamento baixo, de uma baixa arrecadação, nós sabemos que as obras 

elas são desenvolvidas através do esforço, através da busca de emendas parlamentares, 

através de projetos dos Ministérios, das Secretarias, então essa é a iniciativa, não 

somente que a administração pública deva ter, mas eu creio que nós Vereadores também 

temos que ter essa iniciativa para que a gente possa contribuir, somar, acrescentar a essa 

administração recursos e condições de trabalho, que eu tenho certeza que nós temos 

potencial para isso, e podemos trazer aqui para nossa cidade. Então sucesso para todos 

que vão, estarei lá também. E que realmente a nossa causa seja honrada, que os recursos 

venham, e que o povo seja favorecido com isso, porque o nosso trabalho envolve as 



 

pessoas, e nós não trazemos nada para a gente. A gente traz para o povo, porque temos 

que dar a honra a quem nos deu honra. Quem nos honrou foi o povo e que nós 

venhamos durante o nosso mandato honra o povo que acreditou em nós. EU gostaria de 

dizer que nós teremos Reunião das Comissões no dia vinte e um do oito de dois mil e 

quinze, sexta feira, as quinze e trinta, nós estaremos ali nos reunindo para discutir o 

Projeto de Decreto Legislativo 005/2015, Projeto de Lei 018/2015, Projeto de Lei 

021/2015, Projeto de Lei 022/2015, Projeto de Resolução 006/2015. Novamente uma 

boa viagem a todos, sucesso, eu quero agradecer a presença de todos aqueles que estão 

presentes, a 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, 17 de agosto de 2015.  
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