
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia vinte e um de setembro 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. 26, 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 quatorze de setembro 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. 2. 

Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 14 setembro de 2015. 3. 

Leitura do Ofício Nº 095/2015 – SMF, Da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, 

Solicita Autorização do Auditório do Plenário desta Casa de Leis. 4. Leitura do Ofício 

Nº 096/2015 – SMF, Da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Convidar a Comissão 



 

de Tributação; Finanças e Orçamentos; Vereadores, Funcionários e ouvintes a 

participarem das Audiências Públicas. 5. Leitura do Ofício n° 107/15 - SMA – Da 

Prefeitura de Biritiba Mirim - *Decretos nºs. 3084 e 3085/2015 *Portarias nºs 379 a 

387/2015. 6. Leitura do Ofício nº 0167/2015/SR Penha/SP – Caixa Econômica Federal - 

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. Terminado o 

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

CARLOS DE ARÁUJO 1. Indicação nº 269/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

implantação de lombada na Rua Heitor da Cunha Braga, Bairro Cruz das Almas, 

próximo ao n° 2002 deste Município. 2. Indicação nº 270/2015, solicita ao Senhor 

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

Competente para que tome providências necessárias para criação de campanha 

educativa de trânsito a nível Municipal. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Indicação nº 271/2015, 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 das Camélias, Bairro Pomar do Carmo. 4. Indicação nº 272/2015, 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 das Violetas, Bairro Pomar do Carmo. 5. Indicação nº 273/2015, 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 das Margaridas, Bairro Pomar do Carmo. 6. Indicação nº 274/2015, 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 das Hortência, Bairro Pomar do Carmo. 7. Indicação nº 275/2015, 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 das Acacias, Bairro Pomar do Carmo. 8. Indicação nº 276/2015, 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 Lírio do Campo, Bairro Pomar do Carmo. 9. Indicação nº 277/2015, 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 das Orquídeas, Bairro Pomar do Carmo. Terminado as Indicações, passa-se aos 

PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – 

Projeto de Lei Complementar Nº 032/2015; Dispõe sobre a alteração do Item 7.19, do 

Artigo 144 da Lei Complementar n° 03, de 23 de novembro de 2.004, e dá outras 

providências. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA – 

AUTORIA DO PODER DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 1. – Em primeira 

discussão e votação Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 039/2015; Dispõe sobre a 

alteração do Artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 101/2015 - 

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto 

ao Órgão Competente para que faça o rebaixamento das guias previstas na Lei n° 777 de 

1994 e na Lei n° 1182 de 2003. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação 

Moção de Aplausos N° 024/2015 – Ao Coordenador de Recreação e Lazer Rodrigo Sant 

Anna, pelo reconhecimento do excelente trabalho que vem desenvolvendo no Ginásio 

Municipal de Esportes. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Moção de 

Aplausos N° 025/2015 – A todos os Alunos que participaram da Campanha do 

Agasalho. APROVADO. Não havendo mais material para a 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, cumprimento a Mesa Diretiva em nome do Presidente Fábio, 

Nobres Pares, e todos os presentes. Agradeço os Nobres Pares pela aprovação da Moção 

de Aplauso ao Rodrigo Santana, mais conhecido como “Ligeiro”. Mesmo ele não 

estando presente, quero deixar registrado seu empenho e a organização que se encontra 

todo o espaço da quadra coberta. Infelizmente, eu, e alguns Vereadores, sabemos o 

porquê dele não estar presente, mas com certeza este simples certificado nas mãos dele. 



 

É com muito prazer que este ano, novamente, apresento a Moção de Aplauso aos alunos 

que apresentaram e foram vencedores no Projeto Campanha do Agasalho. Agradeço 

também aos Nobres Pares pela aprovação da Moção de Aplausos aos alunos. Acredito 

que esta Moção seja um incentivo para que todos participem cada vez mais, mostrando 

suas habilidades e competências. Parabéns a todos vocês, alunos, que hoje estão aqui 

para receber esta simples homenagem, mas com certeza foi feita com grande carinho. 

Aos diretores, coordenadores, professores e toda a equipe escolar. Parabéns por todo o 

trabalho desenvolvido junto a essas crianças que se destacaram na produção de textos e 

desenhos. À família, parabéns também por incentivarem os seus filhos a participarem e 

dar todo o apoio necessário. Quero parabenizar também o fundo social de solidariedade 

que desenvolve com grande responsabilidade o projeto social que é a arrecadação de 

agasalhos. Peço autorização ao Presidente da Casa para que eu possa entregar os 

certificados aos alunos vencedores. Kaylane, João Vitor dos Santos Monteiro, Sabrina 

Aparecida Moraes Martins, Gabrielly da Silva Coelho, Emily Raissa Morais de Araújo. 

Eu convido o Nobre Vereador que possa fazer a entrega junto, por favor. Julia Lorca da 

Silva Lima. Letícia Marques da Cunha, Stefany Bianca Assunção, Nicoly Stefany da 

Silva Lemo, Yasmin da Silva Correia, Matheus Morais de Oliveira, Maria Eduarda de 

Oliveira Teixeira, Bianca Valdigem Santos. Tem algum aluno que chegou depois? 

Algum homenageado? Obrigada ao Presidente, obrigada aos Nobres Vereadores, e é 

com muito carinho, uma simples homenagem, mas com certeza a valorização do 

trabalho de toda equipe escolar, a família, o papel da família é muito importante no 

desenvolvimento dos alunos, e por este Projeto a gente percebe o envolvimento de todos 

eles, parabéns a todos vocês da família. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, onde 

cumprimento os Nobres Pares e também cumprimento os senhores e senhoras, e 

autoridades presentes. Informo que no dia dezessete de setembro, solicitei através de 

ofício n.º021/2015 ao Deputado Estadual Excelentíssimo Doutor Luiz Carlos Gondim, 

gostaria na verdade que intercedesse junto ao Secretário de Estado, gostaria que o 

senhor Jean Madeira, da Secretaria Estadual do Esporte, para que nossa cidade seja 



 

agraciada com kits de materiais esportivo, tendo como resposta o comprometimento do 

Deputado Luiz Carlos Gondim em nos auxiliar, informando ainda que encaminha o 

ofício n.º 022/2015 ao Excelentíssimo Senhor Jean Madeira, Secretário do Estado da 

Secretaria Estadual do Esporte. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim, na data de hoje, nós Vereadores José Pereira da Silva Neto e José 

Rodrigues Lares, no pleno exercício de nosso mandato em um dos Termos da Lei 

Orgânica Municipal e Regimental, Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitando 

perante Vossa Excelência, e distinta colendo da Mesa Diretora, requerer a formação de 

uma Comissão Especial de Investigação visando apurar as denúncias do desvio de 

merenda escolar, devidamente comprovada por este Nobre Vereador, pois na data do dia 

dezesseis de setembro de dois mil e quinze, na parte da manhã, filmei o carregamento 

das caixas da merenda escolar, as quais se encontravam na Assistência Social na Escola 

Fukiko Kobayashi. Para confirmação do ocorrido pode ser feito contato com a senhora 

Lucileia Damasceno Santos, ao qual agradeço, Chefe de Seção de Merenda Escolar, e 

esposa do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, ao qual estava auxiliando no 

carregamento da merenda para devolução ao Setor de Merenda Escolar, sendo que a 

mesma me informou que ao chegar ao segundo lote da merenda estranhou, pois, 

segundo a mesma não tinha conhecimento do primeiro lote, sendo que após 

levantamento constatou que fora descarregada na Assistência Social, e que conforme o 

boleto de entrega GA31915 emitido em dezesseis do seis de dois mil e quinze, pela 

Coordenadoria de Infra-estrutura e Serviços Escolar SESI, Departamento de 

Alimentação e Assistência ao Aluno, foram retirados o peso bruto de arroz colhido tipo 

um, café com leite, e feijão cozido, totalizando sete mil quatrocentos e cinqüenta e sete 

quilos e seiscentos e quarenta gramas, pelo motorista Fernando Luiz Morais, conforme 

documento em anexo, documento este que eu exponho aqui, infelizmente, eu iria passar 

a filmagem para todos, mas por falta de equipamentos não será possível transmitir a 

filmagem que foi feita dos fatos. E boleto de entrega GM31924 emitido em vinte e dois 

do seis, fora retirado o peso bruto da batata desidratada em flocos, geléia sabor 

morango, macarrão parafuso integral, macarrão tortilhone, molho de tomate refogado, 

pedaços e seleta de legumes, totalizando o peso bruto de três mil setecentos e quatorze 



 

quilos, pelo motorista, senhor Leonardo Venâncio, retirado em vinte e quatro do seis de 

dois mil e quinze. Em anexo cópia do boleto de entrega que também que foi retirado. 

Pois a Comissão Especial de Investigação pode dar transparência para a população do 

que está ocorrendo nessa administração, e possa nos esclarecer o que de fato ocorreu, 

pois nem mesmo a senhora Lucileia Damasceno, a qual parabenizo porque 

pessoalmente ela estava ajudando na condução para o retorno a merenda escolar, Chefe 

de Seção de Merenda, teve conhecimento desse primeiro lote de merenda entregue na 

data de emissão de dezesseis do seis de dois mil e quinze e data de emissão de vinte e 

dois do seis de dois mil e quinze. Certo de eu poder contar com a compreensão de 

Vossa Excelência, agradeço a todos e vou aguardar a determinação desta presidência, 

informando que o Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, onze, a PLS 182/2005 

que pune prefeitos pelo mau uso do dinheiro destinado a merenda escolar, o texto segue 

agora para a Câmara dos Deputados. De autoria do Senador Cristovam Buarque PPB, 

Distrito Federal, o Projeto define como crime de responsabilidade a aplicação indevida 

de recurso proveniente do Programa Nacional de Alimentação Escolar da PNAE a 

suspensão de oferta dos alimentos, ele também criminaliza a Comissão do dever de 

prestar contas dos recursos aplicados. E ao todo, o Projeto ressaltou a relevância social 

do PNAE e a necessidade de que a verba repassada aos municípios seja utilizada 

adequadamente, a fim de cumprir os elevados propósitos do programa. Para cumprir seu 

objetivo, o PLS 182, altera o Decreto Lei n.º 201/1997 que define os crimes de 

responsabilidade que podem ser cometidos pelos Prefeitos, como desviar verba pública 

ou ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, deixar de prestar contas anuais 

na administração e contrair empréstimos sem autorização da Câmara Municipal. Os 

crimes de responsabilidade são infrações cometidas por agentes políticos no 

desempenho de suas funções públicas, em geral as punições têm caráter político como 

perda de cargo e inelegibilidade, a lei número 7950. Com a palavra, Senhor Presidente, 

Nobre Vereador eu só gostaria que o Nobre Vereador já concluísse pelo tempo. Com a 

palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, perfeitamente. Eu agradeço. Só vou 

terminar de concluir. Em caráter político como perda de cargo, inelegibilidade, da lei 

número 7950, regula o crime de responsabilidade cometida por Presidente da República, 



 

Ministro do Estado e do Supremo Tribunal Federal, Governadores e Secretários do 

Estado, o crime de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores é regido pelo Decreto 

Lei n.º 201/67, esse é o motivo pelo qual, Presidente, eu encaminho juntamente com o 

Nobre Vereador José Lares a Vossa Excelência na data de hoje essa solicitação para que 

Vossa Excelência possa tomar as providências e ver a necessidade ou o que está 

ocorrendo, se há a necessidade de estarmos montando a CI. Vossa Excelência como 

Presidente desta Casa saberá as decisões a serem tomadas e acertadas. Diante do 

exposto eu agradeço o Senhor e agradeço a todos. Com a palavra, Jorge Mishima, 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, Nobre Vereador Fábio Faquim de 

Oliveira, parabéns pelo trabalho a frente do Executivo de Biritiba Mirim, Legislativo, 

desculpe. Membros da Mesa, Nobres Vereadores, é um orgulho enorme estar neste 

mandato com todos vocês, Vereadores incumbidos de trazer recurso e bem estar a nossa 

população de Biritiba Mirim. Quero informar, Senhor Presidente, que semana passada 

nós tivemos uma lamentável perda do senhor Takeo Otaki, ele comemoraria cento e 

quatro anos de idade, era a pessoa mais idosa de Biritiba Mirim. Quero também 

aproveitar esta oportunidade e parabenizar a Dona Belinha, que completou noventa anos 

de idade, noventa anos de dedicação, carinho e amor ao povo de Biritiba Mirim. 

Parabenizar ao Vereador Donizeti pela emenda alterando os números do Legislativo 

desta Casa. Nós contamos hoje com onze Vereadores, e a lei diz que, acima de trinta mil 

habitantes, trinta mil e um, passará a ter treze Vereadores. Aqueles menos avisados, que 

não tem o conhecimento, ignorantes em termo de sabedoria não sabem que a verba 

repassada pelo Executivo ao Legislativo é sete ponto cinco, não importa o número de 

Vereadores, é importante, e digo aos Nobres Pares que parabenizo por essa aprovação 

dessa lei, porque nada mais justo que a população ter a quem cobrar. Isso não alterará 

em nada o orçamento. Digamos que cem mil reais repassados da Prefeitura para o 

Legislativo será gasto com o pessoal e os Vereadores que são subsídios, então o que nós 

pensamos, nós não sabemos quem será os eleitores, então não estamos beneficiando a 

nós próprios. Se pensássemos dessa forma, Senhor Presidente, o que nós faríamos? 

Deixaríamos o mesmo número. Porque o subsídio dos Vereadores seria aumentado, se 

aumenta o número de cadeias, o subsídio repassado aos Vereadores são menores. Então 



 

hoje, Senhor Presidente, estive conversando com uma pessoa que jocosamente disse a 

mim: “vai aumentar o número de Vereadores?”, e eu falei e expliquei a ele, fui 

Vereador desta Casa e não vou dizer que sou um santo, mas só estou falando o que 

aconteceu hoje à tarde. Disse a ele, expliquei a ele, nos meus, junto com o Vereador 

Donizeti, nós estamos a mais de vinte anos no Legislativo, e nada mais justo do que 

aumentar o número de cadeiras, nós teremos a quem recorrer, e agora é oportuno 

também, Senhor Presidente, que aqueles que quiserem concorrer, está em tempo! 

Vamos lutar, aqueles que reclamam não merece crédito. Aquele que reclama não tem 

tempo para se dedicar ao próximo. E é importante que vocês levantem a bandeira, você! 

Você usa o Legislativo para defender o povo de Biritiba. É impossível? Nada é 

impossível nesta Terra. Abraham Lincoln, por exemplo, teve inúmeras derrotas, perdas, 

em nove, dez derrotas, e foi eleito décimo sexto Presidente da  maior potência do 

mundo que foi os Estados Unidos da América. Então o sonho é alcançável sim senhor, 

não devemos nunca achar que “ele é ele”, não, vamos parar com isso. Eu sou 

plenamente de acordo que aumente o número de cadeira, ressalto mais uma vez e 

parabenizo o Nobre Vereador Donizeti pela iniciativa. Isso está em lei, tudo é lei tem 

que ser cumprido. Às vezes nós discordamos da lei, mas tem que ser respeitado. Quero 

parabenizar também, Senhor Presidente, a Nobre Vereadora Adriana, para iniciativa de 

conceder essa honra ao mérito aos alunos. Nada mais justo, nesse tempo de crise, que 

nos unamos para aquecer nossos irmãozinhos, certo, parabéns Vereadora. Quero 

também, Senhor Presidente, pedir desculpa, em nome do Nobre Vereador Marcelo, que 

teceu comentários sobre a Lei específica e a crise da água, e eu, equivocadamente, disse 

que os Vereadores de Salesópolis não tinham se empenhado a tempo. Devo dizer que, 

na crise hídrica, realmente os Nobres Vereadores não se mostraram tão empenhados, 

mas na Lei específica foram muito batalhadores, está certo. Quero aqui, Senhor 

Presidente, mais uma vez agradecer a sua tolerância com este Vereador, talvez até pela 

idade. Muito obrigado a todos, boa noite. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, boa noite a todos, gostaria de agradecer a Deus por mais um 

dia, mais uma noite ter a companhia de vocês, Presidente Fábio Faquim, Excelentíssimo 

Valdivino, colega, a todos os colegas de classe aqui, Nobres edis, gostaria de 



 

cumprimentar todos que estão aqui, especialmente a Fabiana Jungers, do CONSEG, 

Jony Cesar Ferrari, Rafael de Assis que eu estou vendo, muito prazer, Vanderlei, 

bastante amigos hoje, é um prazer, uma honra ver a Casa lotada para todas as questões 

da cidade, aos pais, alunos, professores, diretores que participaram, quero parabenizar a 

Adriana pela justa e merecida Moção de Aplauso, tivemos a oportunidade de ir lá 

laurear as crianças com os presentes, e dizer que a campanha do agasalho ela veio de 

abril até agora recentemente, foi um sucesso do fundo social, como a Adriana ressaltou, 

parabenizar a Adriana também pela Moção para o Rodrigo. E dizer que as crianças, na 

Casa é muito bom ter crianças aqui, e saber que os pais estão incentivando elas na 

cultura, na redação, no estudo, e saber que a gente tem muita esperança nas crianças e 

saber que podemos contar com eles para que possam cuidar da gente no futuro. Eu 

quero aqui também parabenizar o Projeto número trinta e dois, Presidente, que foi 

colocado pelo nosso Prefeito Municipal, barra dois mil e quinze, na alteração do item 

sete dezenove, que regula a tributação, ou seja, SABESP sempre colocou, com todo o 

respeito, a mão no bolso dos consumidores de água e nunca investiu. Agora, a respeito 

da crise hídrica, terá uma grande obra aqui na cidade, então essa lei ela vem para a gente 

poder cobrar um recurso dessa obra que eles vão aqui, o imposto, então gente é uma 

justiça a regulamentação do imposto, que eles vão fazer aqui a capitação e os cinco por 

cento que não era repassado deixou em dúvida da lei que regula, hoje está devidamente 

regulado, onde peço para o nosso querido Presidente “aceleridade” do processo, que é 

uma lei que vai trazer bastante recurso para a gente. Gostaria também, no caso apenas 

de ressaltar o nosso Nobre Vereador Jorge Mishima, que recebi um convite com data do 

nosso Presidente da Assembléia, que muito nos ajudou, juntamente com os Deputados 

André do Prado, Luiz Carlos Gondim, Estevam Galvão, e Marcos Damásio, na 

elaboração da Lei Específica, e eu quero dar a data que ele convidou a gente para falar, 

dia um de outubro, das oito as quatorze, a todos os Vereadores que quiserem me 

acompanhar, eu queria ir agradecer pessoalmente a aprovação, gostaria que vocês 

fossem comigo para a gente levar uma lembrança, e até os produtores rurais, porque 

essa Lei será um divisor de águas, o carinho que eles estão tendo, o Deputado Luiz 

Carlos Gondim também com a criação da frente de combate a crise hídrica, então é uma 



 

questão muito séria, e a Lei Específica vai mudar a vida de nós aqui, moradores de 

Biritiba. Então essa tributação como Guararema recebe os royalts do Petróleo que lá 

passa, nada mais é que a primeira grande obra de água que está tendo aqui, agente 

conseguiu receber pela água que estamos captando a mais aqui no montante dessa obra. 

Então eu acredito que esse é o caminho para aumentarmos os royalts da água. Nós que 

somos, município que sofre por Lei de Mananciais, não podemos ter casas, indústrias, 

empregos e qualidade de vida, temos que ter um retorno por conservar as nascentes, os 

agricultores, então gente esta Lei ela vem fazer justiça. E esse Projeto do Prefeito a 

gente tem que enaltecer quando é bom. Mais uma questão também que eu queria 

colocar, a postura do Nobre Vereador Ziza, José Pereira da Silva Neto, em questão de 

apuração, realmente nós devemos dar nome aos bois, como eu falei para o senhor, 

acredito muito na postura do senhor como o senhor já foi militar, o senhor sabe da 

responsabilidade que é a gente jogar o leu, a palavra, então acredito que a apuração 

possa ser feita e a gente poder dar nome, e não como aquela história das penas daquele 

Santo Felipe Gabriel, que uma mulher muito pecadora, rapidamente contando, foi lá 

para o padre e pediu “padre, pequei muito, falei de muitas pessoas, o que eu não tinha 

certeza”, só para ilustrar, o padre falou “reze três Ave Maria”, ele era muito caridoso, 

São Felipe Gabriel, ele falou “reze três Ave Maria, três Pai Nosso e tenha consciência 

do seu pecado, de  ter falado destas pessoas”, ela falou “mas só? É muito pouco. 

Gostaria que eu fosse penalizada, fiz muito mal para muitas pessoas”, o padre falou 

“mas então, na sua casa pega uma daquelas galinhas que estão ao vento, que você cria”. 

A mulher voltou mais tarde, rapidamente só para contar, para ilustrar. “Padre!”, chegou 

muito suada, suja, cansada, “Padre, para eu pegar a galinha foi um sufoco, mas está aqui 

a galinha”, “mas então, não acabou a penitência ainda, agora você vai pegar essa 

galinha, vai andar na praça e vai soltar as penas dela”, e aí ela foi e fez o que o padre 

disse para ela achar que ela estaria na penitência dela, quando ela voltou para o padre, o 

padre falou: “isso, mas não acabou ainda sua penitência, como você quer uma 

penitência muito maior agora você vá, pegue todas as penas que estão soltas aí, e 

coloque de volta na galinha”. Então, o que o Nobre amigo Ziza está fazendo, tem uma 

questão de dar nome para que a gente não suje de repente uma administração no todo 



 

também. Dê os nomes certos às pessoas certas, a gente tem que falar o que há de errado, 

temos que estar aqui, eu tenho uma honra de estar na política com estes Vereadores, 

com você Vereadores aqui, não tenho vergonha, a situação que está no país não fomos 

nós que criamos, nós aqui estamos batalhando, como os Deputados também estão 

ajudando, tenho orgulho de fazer parte dessa Câmara, então temos que sim que dar 

nomes aos bois, para que não passe uma mancha diferente, e também enaltecer e dobrar 

apenas a cabeça e elogiar o que está sendo feito  bem feito pela administração, então eu 

gostaria de parabenizar a postura do Ziza, e falar que a gente aqui não se omite, Nobre 

Vereador, e temos que dar nome, para que não manche de repente uma administração 

toda,  sabendo da responsabilidade, da postura, como ex aposentando da reserva militar 

e  também um homem servo de Deus tem essa noção. Então a historinha foi apenas 

essa, a mulher não conseguiu colocar as penas, e o mal causado quando a gente acusa 

alguém é muito impossível de recuperar, então a gente tem que tomar cuidado quando a 

gente atira uma pedra, e é só isso gente. Muito obrigado, venham mais vezes aqui se 

der. Boa noite. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, 

Presidente, o qual eu saúdo a todos os Nobres Pares, aos presentes, Senhor Presidente 

eu quero aqui parabenizar o trabalho da Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, pela 

homenagem que fez aos nobres alunos, aos professores, às escolas, parabéns. E também 

quero fazer o uso da palavra do Nobre Vereador Marcelo, parabéns pelas palavras, e 

deixar aqui o meu repúdio ao Vereador José Lares, o qual citou a minha esposa, que eu 

gostaria que equivocou dizendo um desvio de merenda. Porque Vossa Excelência 

quando citar desvio de merenda citando o nome da minha esposa, engula as palavras 

porque a minha esposa é uma pessoa séria, honesta, e nós viemos para trabalhar 

honestamente. E eu não acredito também que nosso Prefeito que fez um trabalho tão 

bonito na cidade, que mais investiu na educação nessa cidade por estes anos, vai querer 

fazer desvio numa coisa tão pequenina para manchar o seu nome e o nome da 

administração, aqui fica o meu repúdio e eu tenho certeza que a seção de merenda 

merece respeito, o qual a Lucileia tem uma equipe muito competente, no qual até o 

Nobre Jony fez parte por vários meses ou anos, então ele tem o conhecimento do 

respeito que eles merecem. Muito obrigado. Com a palavra, Senhor Presidente, bem, eu 



 

vou ter que tomar realmente uma medida de colocar um painel no controle de tempo 

aqui, para a gente estabelecer o tempo aos Nobres Vereadores. O propósito não é de ser 

indelicado com ninguém, mas dentro desta Casa de Leis nós temos um Regimento 

Interno que estabelece o tempo de uso da tribuna. Mas enfim, eu acredito que todas as 

argumentações e as palavras dos Nobres Vereadores foram justas, a causa foi justa, e a 

intenção não é de ser indelicado com ninguém, pelo contrário. Quero parabenizar a 

todos os diretores e diretoras, professores e professoras, aos pais dos alunos e aos alunos 

que participaram da Campanha do Agasalho. Parabéns, realmente é um trabalho digno 

de honra, digno de respeito, que tem como motivo o próximo. Eu gostaria de dizer aos 

diretores, e a todos os pais em alunos que esta Casa de Leis esteve presente no dia da 

Campanha do Agasalho, os únicos Vereadores que não estiveram presentes, se eu não 

me engano foi o Nobre Vereador Ziza e a Nobre Vereadora Adriana e o Lourival Bispo 

de Matos, que com certeza tiveram seus motivos para não estar lá. Mas foi um momento 

realmente impar, onde nós pudemos ali homenagear e entregar toda a premiação aos 

alunos destaques, que foram mencionados aqui novamente, e eu pude ter o privilégio de 

cumprimentar a cada diretor e a cada diretora, um a um, pelo excelente trabalho. 

Parabenizo a iniciativa da Nobre Vereadora que não pode estar lá, mas quis trazer este 

reconhecimento a todos. Quero também aqui saudar a senhora Claudinete Carvalho, que 

está ali sentada, Presidente da Associação da Casa Dolero, a Casa Dolero é um centro 

de recuperação para dependentes químicos, que sempre indiretamente eu estou ali de 

alguma forma trabalhando e pleiteando a causa da Casa Dolero, é um prazer tê-los aqui 

conosco, que está situada no bairro do Rio Acima, está presente ai os alunos também. 

Quanto ao Nobre Vereador Ziza, a respeito da CI, essa Casa de Leis ela não tem a 

intenção de cometer nenhum tipo de impunidade, mas também não temos a intenção de 

cometer nenhum tipo de injustiça. Então, os Nobres Vereadores estarão reunidos, estarei 

convocando a todos os Nobres Vereadores para que a gente possa debater o assunto aqui 

na sala de reuniões, e tomar um direcionamento a cerca das acusações que foram feitas 

pelo Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto. Eu agradeço a presença de todos, eu 

quero dizer que as fotos que foram tiradas das crianças, dos pais, elas vão estar 

disponíveis no site da Câmara Municipal que se encontra no facebook e no próprio site 



 

também da Câmara, onde você pode estar participando, tem ali a tribuna do povo, você 

pode dar a sua sugestão. Você que não pode estar conosco em todas as sessões, a sessão 

ela é transmitida online, ao vivo, então você pode participar também das sessões e de 

todos os trabalhos que são realizados por esta Casa de Leis na casa de cada um de 

vocês. Lógico que é bem melhor recebê-los aqui e ter este contato direto com todos os 

senhores munícipes aqui da nossa cidade. Não havendo mais nada a ser tratado, se 

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, 21 de setembro de 2015.  
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