
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia sete de dezembro 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. 40, 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 30 

novembro de 2015. 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 Valdivino Ferreira dos Santos solicitou que fosse 

consignada sua presença. 2. Leitura do Ofício N° 078/2015/BP – Do Biritiba Prev – 

Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de outubro de 

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

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação nº 336/2015, 



 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao 

Órgão Competente, para que seja feitas melhorias na Estrada de Santa Catarina e 

também faça um estudo sobre a possibilidade de asfaltar a via. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 2. Indicação nº 

337/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito um trabalho de tapa buracos na 

Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Cruz das Almas. 3. Indicação nº 338/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que possam der colocada iluminação pública na Rua Casimiro de 

Abreu, no Bairro Cruz das Almas. Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS 

EM DELIBERAÇÂO – AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei 

Complementar Nº 043/2015; Dispõe sobre a concessão de adicional por tempo de 

serviço aos servidores públicos municipais ativos e inativos e dá outras providências. O 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou que o Projeto de Lei 

Complementar N.º 043/2015 fosse colocado na Ordem do Dia. Aprovado. 2. – Projeto 

de Lei Complementar Nº 044/2015; Dispõe sobre a criação vagas no Quadro de 

Pessoal Permanente e dá outras providências. 3. – Projeto de Lei Nº 045/2015; Dispõe 

sobre a revogação da Lei 1.363, de 27 de novembro de 2.006, que autoriza o Poder 

Executivo Municipal instituir o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado e 

dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. 

– Projeto de Lei Nº. 047/2015; Dispõe sobre a denominação de José Ongawa à Rua 7 

de Abril - Jardim Lorena. 5. – Projeto de Lei Nº. 048/2015; Dispõe sobre a 

denominação de via pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 6. – Projeto de Lei Complementar Nº. 

046/2015; Dispõe sobre a concessão de adicional por tempo de serviço aos servidores 

públicos da Câmara Municipal, ativos e inativos e dá outras providências. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou que o Projeto de Lei 

Complementar N.º 046/2015 fosse colocado na Ordem do Dia. Aprovado. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 7. – Projeto de Lei Nº. 049/2015; 

Dispõe sobre a denominação de via pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 



 

providências.  8. – Projeto de Lei Nº. 050/2015; Dispõe sobre a denominação de via 

pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  9. – Projeto de Lei 

Nº. 051/2015; Dispõe sobre a denominação de Celso Ducca, a Rua 25 de Março - 

Jardim Lorena. 10.  – Projeto de Lei Nº. 052/2015; Dispõe sobre a denominação de 

Vicente Masaji Hosogai, a Rua 24 de Maio - Jardim Lorena. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 11. – Projeto de Lei Nº. 053/2015; 

Dispõe sobre a denominação de logradouro no Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. Terminado os Projetos de deliberação, o Senhor Presidente pausou a 

Sessão para realizar a discussão referente aos dois Projetos de Lei Complementar a 

serem colocados na Ordem do Dia. Retomando a Sessão, o Senhor Presidente solicitou 

ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores 

para apuração do “quórum” legal. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente 

retomou os trabalhos, e convidou o Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos para que 

recebesse o Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior e a Primeira Dama Roberta 

Taino, para que pudessem compor a Mesa. Passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO 1. – Em única discussão e votação Projeto de Lei 

Complementar Nº 043/2015; Dispõe sobre a concessão de adicional por tempo de 

serviço aos servidores públicos municipais ativos e inativos e dá outras providências. 

APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 2. – Em única discussão e 

votação Projeto de Lei Complementar Nº. 046/2015; Dispõe sobre a concessão de 

adicional por tempo de serviço aos servidores públicos da Câmara Municipal, ativos e 

inativos e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 133/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa instalar 1(um) 

Espelho Convexo no cruzamento da Restaurantes do Bene, evitando acidentes entres as 

Ruas Engenheiro Abílio de Melo Pinto e José de Oliva Melo, Centro. APROVADO.  

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 134/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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



 

que seja feita melhorias para praça localizada no cruzamento da Rua Caetano Leme da 

Cunha e Antônio Etelvino de Andrade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 5. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 135/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo juntamente com o Departamento Municipal de Obras e 

Serviços Municipais, providencie a manutenção da Rua Guerra Junqueira, Bairro Cruz 

das Almas. APROVADO. 6.  – Em única discussão e votação Requerimento N° 

136/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

juntamente com o Departamento Municipal de Obras e Serviços Municipais, 

providencie a manutenção da Rua Graciliano Ramos, Bairro Cruz das Almas, com o 

serviço de asfalto em toda sua extensão, serviço de tapa buraco. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 7. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 137/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que possa beneficiar os agentes de saúde, com auxílio 

de uma cesta básica mensal, a partir de 2016. APROVADO. O Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto solicitou autorização para se retirar da Sessão. AUTORIA DA 

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

votação Moção de Apelo N° 041/2015 – Ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para 

que seja feito o recapeamento da Rua 09 de Julho, no Bairro Yoneda. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 9. – Em 

única discussão e votação Moção de Aplausos N° 042/2015 – Ao Senhor Joel Garcia 

da Silva e Senhora Vanessa Maria Alice Alves da Silva e aos Filhos Adam Alvares 

Garcia e Vanessa Alvares Garcia. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 10. – Em única discussão e 

votação Moção de Aplausos N° 043/2015 – Aos Senhores Igor S. Domingos e Túlio de 

Araújo Canuto. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E 

ADRIANA RUFO FREITAS 11. – Em única discussão e votação Moção de 

Aplausos N° 044/2015 – A todas as participantes que foram para final do concurso Miss 

Biritiba Mirim, em especial a ganhadora Miss Biritiba Mirim adulto Adriana Leme 



 

Hiratsuko e a Miss Mirim Nathalia Sousa da Costa. APROVADO. Não havendo mais 

material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira, para que recepcionasse a funcionária pública efetiva Clara Margarida 

Nazaria Pedroso, para fazer uso da tribuna. Com a palavra, Senhora Clara Margarida 

Nazaria Pedroso, “boa noite Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Juniro. Boa noite Excelentíssimo Presidente Fábio Faquim. Boa noite senhores 

Vereadores e a todos os presentes. Venho aqui, em nome de todos os servidores da 

Prefeitura Municipal, para agradecer o Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, 

Senhor Presidente Fábio Faquim, e demais Vereadores, pela nossa conquista da sexta 

parte. É bom lembrar que a sexta parte é um benefício que já nos pertencia, de acordo 

com a Lei Municipal n.º 144/1970. Porém, com o advento da Lei Complementar n.º 

07/2004, nosso benefício foi revogado juntamente com a antiga lei. A partir daí 

começou a nossa luta para o resgate da sexta parte, sem sucesso, até que o 

Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo, abraçou a nossa causa, entrando com 

indicação sugerindo ao Senhor Prefeito criação de uma nova lei, concedendo o referido 

benefício, e hoje, depois de muita luta, conseguimos nossa conquista. Nosso muito 

obrigado”. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada 

nominal dos Senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, 

Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, “Quero cumprimentar aqui o Presidente da 

Casa, Fábio Faquim, Primeiro e Segundo Secretário, agradecer a presença do Prefeito 

Municipal, juntamente com a Beta, sua esposa, demais Vereadores e todos os presentes. 

Em relação ao Projeto de Lei n.º 043/2015, mais do que justa a aprovação do presente 

projeto, que concede aos funcionários a concessão de adicional por tempo de serviço, 

pois valoriza os anos de dedicação e empenho, de vocês funcionários. Em relação a 

Moção de Aplauso n.º 043/2015, uma justa homenagem ao Túlio e ao Higor, pois 

idealizaram e tornaram realidade o concurso de Miss Biritiba. Parabéns pela adicação de 

vocês. Sobre a Moção de Aplausos n.º 044/2015, quero parabenizar todas as 

participantes em nome das vencedoras Adriana Lemi e Natália Souza, cumprimentar 

todas as participantes. Quero dizer que estamos orgulhosos de ter duas lindas garotas 

que hoje representam a beleza biritibana. Em relação a Moção de Aplausos n.º 



 

042/2015, também uma justa homenagem a toda família do Joel. É uma família 

tradicional e muito querida por todos nós. Parabéns a toda a família que está presente 

aqui hoje. E hoje eu pude participar e quero parabenizar também a Secretaria de 

Educação, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária, que hoje desenvolveu e 

premiou o concurso de frases e cartazes sobre os cuidados que temos que ter com a 

dengue, acabar com o mosquito da dengue. Foi um lindo projeto onde foram 

homenageadas as escolas Valdemar e Regina Célia, e tivemos a honra de ter a presença 

da Primeira Dama nessa homenagem aos alunos que participaram e foram vencedores 

do Projeto. Muito obrigada”. Com a palavra, Nobre Vereador Carlos de Araújo, 

“agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, 

“Senhor Presidente, demais membros da Mesa Diretiva, Nobres Pares, senhoras e 

senhores e crianças aqui presentes. Gostaria de parabenizar a todos os participantes do 

Concurso Miss Brasil que recebem esta...”Miss Brasil”, melhor ainda, Miss Biritiba. 

Bem melhor que Miss Brasil. No Miss Biritiba, e não sei se estou corrigindo, mas a 

Amanda Amorin participou de todos os eventos do Miss Biritiba, e eu acho que houve 

uma falha na digitalização, eu acredito. E também parabenizar os funcionários que 

foram beneficiados pela Lei do adicional da sexta parte, que é chamado como “clube 

jurássico”, não é não Graça? Também aos familiares cujos nomes de Rua o Vereador 

Jorge, bem lembrado, está homenageado com as denominações. Gostaria de dar os 

parabéns também ao pessoal da Vigilância Sanitária, que fizeram um excelente trabalho 

de palestras nas escolas sobre a dengue, e hoje infelizmente eu, o Inho, e o Fábio 

Faquim não pudemos participar, o Marcelo também porque nós tínhamos outro 

compromisso e não estivemos presentes lá. E agora, a família Garcia, a qual prestei 

homenagem. Alguém já disse que honras e glórias somente a Deus, porém o 

reconhecimento das boas ações e atitudes são nossas obrigações, por isso esta Casa 

rende esta singela mas afetuosa, justa e merecida homenagem a família Garcia. Ao Joel 

Garcia e esposa, o Adam Garcia e a Vanessa Garcia, e naturalmente os demais 

familiares, porque tem participado de vários eventos no estado de São Paulo, além do 

Vale do Paraíba, capital, algumas cidades do interior, inclusive o Adam esteve um bom 

tempo em Minas Gerais, se não me engano foi lá até que ele conheceu a esposa dele, 



 

não foi? Participando um leitão de gravata, por isso que eu vim sem gravata, porque eu 

sou palmeirense, vai que você confunde com um leitão aqui, então eu já vim sem 

gravata. E, graças a vocês, o nome de Biritiba tem sido levado além de outras coisas 

boas que nós temos, a gastronomia que foi meio que adaptada com mineiro e com 

biritibano, né não Joel. E graças a Deus tem levado a todos os cantos. Quero dizer que 

conheço essa família desde mil novecentos e setenta e sete, setenta e oito, quando o Joel 

e a Marília Alice apertaram aqui na cidade, iniciando sua primeira fabriquinha de bloco, 

ali atrás do Auto Peças Luisinho. Naquela época eu tinha só dezesseis anos, e o Joel 

tinha cabelo. Aí eu vendia areia para ele, e ele fazia os blocos, e alguns dos filhos do 

casal ainda não existiam naquela época, se não me engano. E estamos juntos até hoje. 

Muito obrigado. E era o que eu tinha a dizer”. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Senhor Fábio Faquim de Oliveira, onde 

cumprimento os Nobres Pares e bem como os senhores e senhoras presentes e 

autoridades, cumprimentar o Prefeito Carlos Alberto Taino Junior e sua esposa. 

Parabenizo o senhor, Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, pelo Projeto de 

Lei Complementar n.º 043/2015, que dispões sobre a concessão do adicional do tempo 

de serviço aos servidores públicos municipais, ativos e inativos. Parabenizo também o 

Vereador Marcelo pela iniciativa e luta constante que o mesmo teve. Quanto ao Projeto 

de Lei n.º 045/2015, que dispõe sobre a revogação da lei n.º 1.363, de 27 de novembro 

de 2016, temos que penalizar, pois se houver algum questionamento no Ministério 

Público, o Executivo terá como justificar, não sendo necessário sua revogação, esta é 

minha opinião, pois o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado, embora o 

valor não seja ideia, porém ajuda e muito aos pais de família. Gostaria de parabenizar o 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, pela moção de aplauso n.º 042/2015 ao senhor 

Joel Garcia da Silva e a senhora Vanessa Maria Alice Alves da Silva, e aos filhos Adam 

Alves de Garcia e Vanessa Álvares de Garcia, pois este Nobre Vereador teve o 

privilégio de trabalhar com a família do senhor Joel e participar do crescimento dos 

mesmos. Principalmente do crescimento familiar. Parabéns Joel. Muito obrigado”.  

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

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “Com a permissão do nosso Presidente, eu 



 

gostaria de falar do meu acento. Cumprimentar nosso digníssimo Presidente, Fábio 

Faquim, aos Nobres Vereadores que compõe a Mesa Diretiva, Vereadores desta Casa, 

agradecer a presença deste nosso líder, grande Prefeito Municipal, que tem trazido 

grandes conquistas para o nosso município, que se chama Inho. Na minha campanha 

política eu disse que gostaria de trabalhar e ser um Vereador juntamente com o nosso 

Prefeito Inho, promessa cumprida, graças a Deus, tem feito um ótimo trabalho na frente 

do nosso Executivo Municipal. Dizem que atrás de um grande homem, existe uma 

grande mulher. Eu vou dizer o seguinte, ao lado de um grande homem, existe uma 

grande mulher. E essa nossa Primeira Dama, a dona Beta, traz eventos para amenizar a 

nossa população mais carente, não só isso, traz conhecimento desse mercado de trabalho 

tão difícil, trazendo aprendizados como costura, panificação, etc. Nós estamos de 

parabéns por termos uma pessoa tão atuante como a nossa querida Beta. Falar do 

Projeto de Lei Complementar n.º 043/2015, eu digo que é uma justa homenagem 

também, se não, nós não teríamos votados unanimemente essa iniciativa do Poder 

Executivo. Quero também, Senhor Presidente, agradecer a Vossa Excelência, com 

respeito ao Projeto de Lei n.º 046/2015, de autoria do Poder Legislativo, parabéns 

também aos funcionários desta Casa, uma justa recompensa. A Moção de Aplauso do 

nosso Vereador Donizeti Assis de Siqueira, muito justa, essa família que eu tenho como 

irmãos também, ao Joel, a Vanessa, o Adam, irmãos do meu queridíssimo amigo Biel, 

que veio, não poderia ser diferente, Joel era de Formiga, então conhece da culinária com 

certeza, parabéns Joel, uma justa homenagem. Parabenizar também as crianças que 

participaram deste concurso, nós biritibanos também estamos satisfeitos com esta 

população jovem que tem aflorado no nosso município. Além de belas, nós temos uma 

gama imensa de pessoas de alto nível, porque Biritiba Mirim é um município honesto e 

trabalhador como todos nós somos. Parabéns mais uma vez, Senhor Presidente, por ter 

dado essa concessão para que este Vereador pudesse falar sentado. Muito obrigado e 

boa noite a todos”. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “este 

Vereador dispensa o uso da palavra”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo, “Boa noite a todos. Boa noite ao Presidente. Gostaria de agradecer a 

presença do nosso Prefeito Municipal, senhor Carlos Alberto Taino Junior, sua esposa 



 

Roberta, Nobre Valdivino, demais pares. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer os 

Nobres Pares, por terem aprovado o Projeto de Lei n.º 043/2015, o que tange a sexta 

parte. Todos aprovaram por unanimidade. Quando, logo que ingressei no pleito de 

Vereador, encontrei com a funcionária Lúcia, a qual, a primeira coisa que ela me falou 

foi sobre a sexta parte, comentando que era uma justiça que eu poderia pedir. Então 

fomos entendendo como justo a todos os funcionários que tem vinte anos de serviços 

prestados, merecem essa gratificação, agregar esse valor ao seu ganho, pela dedicação, 

estímulo, servir também de recompensa pelos serviços prestados, e também como 

agregar o valor a aposentadoria que se advém, pois sabemos que prestar vinte anos de 

serviço público não é fácil, a pessoa chega lá, está com vinte anos, e está cansada, se 

sente desmotivada às vezes, então a sexta parte vem para isso, e nessa empreitada 

também encontrei também com o André Leme, eu tenho que agradecer também, e ele 

também se mobilizou juntamente com o Dráuzio, com a Clara que aqui esteve 

representando, o Adagilson, a Fatinha da saúde, a Simone também, inclusive hoje 

fizemos uma reunião na minha Imobiliária para tentar atender pleito. Foi um desafio, 

levamos a demanda para ao Inho, ele se empenhou com o Doutor Marcos, com a 

Ivonete também nos custos da presente, e aguardamos uma solução, e ele de pronto 

falou que se puder fazer, se coubesse, você pode ter certeza que nós vamos aprovar, o 

que é benefício para o funcionário, vocês que são funcionários públicos e sabem que 

tem o salário de vocês em dia, hoje nós temos várias Prefeituras que não tem recebido 

seu salário em dia, várias Prefeituras que tem tido problemas no vencimento, então o 

Prefeito vem pagando no dia certo, isso é uma, já para o município que não tem muita 

renda, é de grande valia. E reconhecer que, vocês funcionários que tem vinte anos ou 

que ainda vão ter, merecem realmente este ganho. Então eu gostaria de, apenas falar que 

o papel que eu fiz foi o que cada e qualquer um que seja um Vereador ou político que 

acredita que o Estado é forte, ele é forte quando os funcionários são comprometidos, 

quando os funcionários de carreira têm o plano de carreira, quando eles têm a opção de 

ter uma capacitação melhor, quando eles têm uma condição de ter um estímulo, uma 

gratidão, com certeza eles vestem a camisa da administração, e a administração se 

destaca. Eu gostaria,Inho, de agradecer a você Prefeito, por ter feito isso daí para provar 



 

que não foi só coisa política. Você calou a boca de muita gente. Saindo do seu mandato, 

você já ia fazer isso daí. Mas vamos deixar a rivalidade de lado, eu sei que você está 

presenteando quando deu. Muitos torceram para isso não dar certo, não só para você, 

mesmo que fosse a malefício aos funcionários da Prefeitura, mas muitos torceram para 

que não acontecesse isso, por motivos políticos. Mas você está de parabéns, a um ano 

de sair, a dez meses de sair da Prefeitura, fazendo o que você vem fazendo. O tempo vai 

mostrar, e o tempo vai falar, o quanto você fez com suas obras. Você, sua esposa, sua 

administração, pode ter certeza disso daí. Você pegou um vento favorável, não teve 

preguiça, foi buscar recurso, a cidade é outra hoje, hoje o povo está muito mal 

acostumado, tantas obras que tem aqui, então, a gente, graças a Deus, ficamos mal 

acostumados co pavimentação, com coisas que acontecem, então eu gostaria mesmo, foi 

uma luta, fomos várias vezes na Prefeitura, os funcionários cobrando a gente, muitos 

caçoando da gente, mas está aí, o benefício é de todos. E vocês que deram a cara a tapa, 

viu Dráuzio, você, a Clara, Adalgilson, Simone, não vou esquecer vocês, por terem 

acreditado em mim também, como seu portador. E aos Vereadores estão de parabéns, 

disso daí eu gostaria de agradecer, Fábio Faquim também, que também me ajudou a 

espiar o Prefeito, a cobrar seriedade nos requerimentos, viu Fábio, isso daí é muito 

justo. É gostoso quando a política, a coisa se materializa em prol do próximo, é nisso 

que a gente acredita. A cidade só tende a melhorar. Gostaria de parabenizar, apesar de 

não poder estar presente, viu Higor e Túlio, a vocês, a Amanda Amorin também, pelo 

evento, uma festa maravilhosa, porque ela ecoou muito. Fui padrinho de casamento e 

pedi para o meu assessor Gerson estar presente, eu não pude estar presente, mas como 

ecoou muito eu fiz questão de pedir para assinar essa moção, realmente vocês tem sido 

merecedores. E eu tenho surpresa para o pessoal no Natal também, gente vocês estão no 

rumo certo, vocês tem feito junto com a Roberta um trabalho também do Fundo Social 

de Solidariedade, viu Roberta, não é uma pasta fácil, você também tem feito as 

Campanhas do Agasalho, presentes das crianças de Natal, você está de parabéns pelo 

seu empenho. A gente vai entendendo um pouco de política e vai percebendo que não é 

fácil também levar a coisa, parabenizar o Jorge Mishima, por ter homenageado os 

nomes aqui da família Dairiki, outros mais aqui, com justa homenagem, viu Jorge, e às 



 

Misses que participaram do concurso, às mães que colocaram no concurso, Miss 

Simpatia também, que ganhou aqui, Miss Simpatia mirim, e fazer que hoje Biritiba já é 

um espaço para festas, está tendo eventos, a questão do país não é uma questão 

favorável, temos que atinar, e nós que somos povo temos que nos unir. Gostaria de 

parabenizar o Joel Garcia, sua família é maravilhosa, sempre esteve conosco, sempre 

esteve presente na luta aqui, como o Nobre Vereador José Pereira disse aqui, e 

parabenizando o Doni pela honrada homenagem, viu Donizeti, se tem alguém que 

merece realmente, a gente sabe que é o Garcia viu, o Vovô Garcia do “Nossos 

Biscoitos”, de tudo que tem feito, seu filho Adam e sua filha também, vocês estão de 

parabéns por tudo que tem feito, e levado o nome de Biritiba para vários eventos. 

Gostaria de não em estender, àqueles que não verei mais, desejar feliz Natal, um 

próspero Ano Novo, pois, nos encontramos na penúltima sessão e agradecer a todos os 

funcionários públicos, e pedir realmente que vocês encarem esse Prefeito como um cara 

que fez, na medida do possível, agradecer a presença da imprensa também, que tem 

contribuído para a divulgação das coisas aí, enfim, Biritiba está, mesmo numa crise, se 

tornando melhor. Tenho certeza que aqueles que já recebem, que eu estava vendo a lista 

ali, vão ter o Natal melhor, o Ano Novo mais próspero, estava vendo que o valor é bom, 

se quiser me convidar para passar lá perto do Natal eu dou uma passadinha, viu 

Dráuzio, então eu gostaria de parabenizar. Presidente, obrigado pelo serviço que o 

senhor tem feito, junto com o Valdivino e demais Vereadores, na condução dos 

trabalhos da Casa, viu Presidente. Você tem se mostrado um cara Excelente viu, com 

sua postura como Presidente, abriu os anais da Casa para a população através da sessão 

online, não é justo, a gente merece dar valor a quem merece. Dar a glória a Vossa 

Senhoria pelo comportamento que tem tido frente a Casa. No mais, obrigado e boa 

noite”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “Senhor 

Presidente, Marcelo, que faz parte da Mesa, Nobres Vereadores, ao Prefeito Municipal, 

a Beta, muito obrigado pela presença. Quero agradecer a presença de todos vocês, 

especialmente a Lucileia, minha esposa, junto com o Joãoquizinho. Quero agradecer a 

todos os funcionários públicos, e parabenizar por essa conquista, por essa luta do Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, e junto com a Câmara Municipal, que tem 



 

parceiros, é o que eu tinha dito, o bom Vereador é aquele que é grupo na Câmara, para 

que possa aprovar os grandes projetos, e feliz o Prefeito que tenha um grupo na Câmara, 

que aprove seus projetos e faça a cidade crescer como Biritiba cresceu nesses últimos 

oito anos. E também quero parabenizar o Donizeti Assis de Siqueira pela digníssima 

moção ao Joel e sua família, parabéns, são merecedores, e ao Higor também, parabéns 

ao Higor, ao Tiago por esse evento, e a Miss Biritiba, parabéns, que Deus abençoes, 

sucesso, e que leve o nome de Biritiba cada vez mais distante para ficarmos conhecidos. 

Também quero parabenizar o pessoal da Vigilância Sanitária pelo evento que fizeram, e 

também parabenizar a Câmara Municipal, ao Presidente que fez o Projeto de Lei n.º 

046/15 junto com a 043/15, que vai beneficiar os nossos funcionários, parabéns e 

sucesso àqueles que serão beneficiados agora. Justo os que trabalham muito para nossa 

cidade, e parabéns àqueles que chegaram agora que vai já trabalhar com esse intuito, de 

ficar vigiando o município e receber esse grande benefício. Eu como trabalhador, jamais 

poderia ser contra um Projeto desses, que beneficia a todos os funcionários. Parabéns, 

muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. Um feliz Natal e um próspero Ano Novo 

para todos. Muito obrigado”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, 

Senhor Presidente, “bem boa noite a todos e a todas, quero agradecer a participação dos 

Nobres Vereadores, em todos os trabalhos que nós tivemos nessa noite e todos os 

trabalhos anteriores. Quero saudar aqui o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Carlos Alberto Taino Junior, pela visita e pela presença na sessão dessa noite, sua 

esposa também, a Roberta Taino, por estar aqui conosco. A grande alegria é poder 

receber cada um de vocês aqui conosco, a todos os pais, amigos, funcionários, jovens, 

crianças. Eu gostaria de ler para vocês o artigo que saiu no Diário de Mogi desse mês. 

Diz assim: “falta transparência nas Câmaras”, escutem isso, “uma avaliação inédita, 

realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, apontou que a maioria das 

Câmaras Municipais do Alto Tietê, não oferecem ferramentas online que possibilitem a 

fiscalização de contratos e dos gastos públicos pelos cidadãos. Das dez cidades da 

região do Alto Tietê analisadas e que receberam notas de zero a dez, somente três, 

Itaquá, Arujá e Biritiba Mirim”. É uma alegria, desde quando eu assumi a presidência 

da Câmara, no meu discurso que fiz na tribuna, eu falei que durante o meu Ano 



 

Legislativo, o que eu faria era dar transparência nessa Casa de Leis. A ponto de que, se 

o munícipe não vem até a Câmara, a Câmara fosse até a casa do munícipe. Instalamos a 

sessão online, onde o cidadão pode assistir da sua casa todos os trabalhos que são 

realizados na Casa de Leis. Instalamos também um página no facebook, aonde o 

munícipe pode ver todos os trabalhos que são realizados, a pauta das sessões, e pode ter 

também ali a sua participação. Atualizei toda a página da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, estabelecendo a participação do cidadão em requerimentos, indicações, em 

projetos de lei e fazendo uso também da tribuna do povo. Eu fico feliz, porque essa é a 

penúltima sessão em que estarei como Presidente da Câmara esse ano, e todo aquele 

trabalho que foi semeado durante esse ano, eu colho os frutos do reconhecimento. 

Lembro-me que nosso amigo Dráuzio, certa vez disso, Faquim, se você está lá, a sessão 

online, se você dá toda essa transparência que você tem dado, o informativo da Câmara 

que lançamos no primeiro semestre, vamos lançar o último agora no segundo semestre, 

ele falou tenho uma dívida com você, e eu vou cobrar essa dívida viu Dráuzio, você 

pode ter certeza disso. Então eu fico feliz, porque o cidadão e o munícipe tem que ter 

conhecimento de todos os trabalhos que são apresentados, e isso se chama 

transparência, e é fundamental, porque através da transparência o munícipe não tem do 

que se queixar e dizer, não eu não tenho conhecimento, não eu não sei, não, você sabe 

sim. Porque a transparência é dada, e ela é ofertada para todos. Isso é uma grande 

alegria, uma grande vitória. Quero parabenizar a todos os funcionários efetivos, em 

nome da Clara, um abraço a todos vocês. Quero agradecer ao Senhor Prefeito, por ter 

encaminhado a essa Casa de Leis esse Projeto que traz o favorecimento e 

reconhecimento da sexta parte ao funcionalismo público, e entender, destacar, que dos 

vinte, vinte e cinco, vinte e três anos, de muito funcionário público que vai ter o direito, 

benefício da sexta parte, Senhor Prefeito, uma grande parte deles passaram sete anos até 

o momento, e vão estar oito anos na sua administração, e eu fico feliz pelo 

reconhecimento e por esse Projeto de Lei, e entendendo que eles são participantes de 

todo o processo burocrático, e também do desenvolvimento dos trabalhos da cidade de 

Biritiba Mirim. Quero parabenizar aqui o Adam, e toda a família do senhor Joel e da sua 

esposa que me conhecem desde pequeno. Adam, muito obrigado, em nome da Câmara 



 

Municipal, eu agradeço pela sua representatividade no nosso município e fora do nosso 

município. Eu quero dizer a você Adam, você é o nosso master chef, você, a Vanessa, 

vocês são os nossos masters chef de Biritiba Mirim, e os meus aplausos para vocês, 

porque realmente, vocês merecem e tem representado muito bem a cidade de Biritiba 

Mirim. Quero parabenizar aqui o Higor, o Túlio, e a Amanda, porque no dia sete de 

novembro eu estive lá, junto com o Nobre Vereador Donizeti, Prefeito e sua esposa, 

Primeira Dama, e nós vimos aquilo que eu já esperava. Fruto de um trabalho 

espetacular, e eu quero dizer para você, foi sensacional. O trabalho que vocês realizaram 

ali é fruto de um trabalho semeado com muita dificuldade, com muita luta, mas teve o 

reconhecimento de vocês. Eu já imaginava que daria aquela explosão tão grande que 

deu, porque a cidade de Biritiba Mirim já comentava sobre a Miss Biritiba, os bairros da 

cidade comentavam, na rede social se falava sobre o Miss Biritiba, e tivemos ali um 

público de mais de mil pessoas, fruto do trabalho de vocês e o meu parabéns a vocês 

também. A Miss Raíze, a nossa Miss Simpatia, obrigada por estar aqui. Raíze conosco, 

também a Luma de Miss Simpatia Mirim, parabéns para vocês, e todas as meninas, em 

nome da Lucimara, nossa amiga e companheira, eu quero parabenizar a todos os pais 

que trouxeram seus filhos para receberem a moção de aplausos desta noite. Parabéns. 

Continue educando os filhos de vocês nesta caminhada, com toda a educação, com todo 

o respeito, pois tenho certeza que terão um reconhecimento lá na frente espetacular. 

Quero parabenizar o Vanderlei que representa aqui o Secretário de Turismo, o Osório 

que puderam ali também contribuir através dos jurados com a Miss Biritiba, sendo 

totalmente imparcial no quesito nota, tirando qualquer tipo de problema que poderia 

haver dentro do município, meus parabéns ao Osório que também trouxe um grupo de 

modelos de Itaquá, que puderam desfilar e embelezar ainda mais o Miss Biritiba. Os 

meus parabéns a vocês, os meus aplausos a cada um de vocês, Marcelo parabéns pela 

iniciativa da sexta parte, uma luta que realmente valeu a pena, hoje fruto do seu 

trabalho”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou uma parte, “só para 

dizer que, como foi tão bem falado, não é mais Miss Biritiba, é Miss Brasil mesmo. 

Então eu acertei”. Com a palavra, Senhor Presidente, “e eu quero parabenizar a Natália, 

que é nossa Miss Biritiba mirim, Natália Souza da Costa, e a nossa Miss Biritiba adulta 



 

que é a Adriana Leme Hiratsuko, que não pode estar porque está na faculdade. O meu 

abraço a todos vocês e as demais Miss também que estão também conosco aqui nesta 

noite. Encerro aqui minhas palavras, e quero dar agora a oportunidade para o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito para que possa fazer o uso da tribuna nesta noite. Só 

destacando que a minha Miss também está aqui nessa noite, me acompanhando, a minha 

Miss Gabriela Siqueira Faquim, muito obrigado meu amor”. Com a palavra, Senhor 

Prefeito, “boa noite a todos e a todas, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. 

Cumprimentar nosso Presidente da Câmara Fábio Faquim de Oliveira, parabenizá-lo 

pelo trabalho que se encerra no seu mandato de Presidente. Dizer que você conduziu 

muito bem a Câmara, fez um belíssimo trabalho, conduziu de forma com harmonia, que 

você realizou, e pode conduzir todos os projetos a serem aprovados a contento da 

população e da cidade de Biritiba Mirim. Cumprimentar nosso Vereador Marcelo 

Batista de Miranda, meu primo Marcelo, e dizer a vocês viu, aos funcionários, eu já não 

agüentava mais o Marcelo, porque ele me via e já enxerga a sexta parte, sexta parte, 

sexta parte, sexta parte. Mas Marcelo você é vencedor, você lutou muito por isso, você 

direto ali com o Doutor Marcos, com a Ivonete, junto ao André, aos funcionários que eu 

lembro que se mobilizaram junto com você na reunião, você está de parabéns. 

Cumprimentar o nosso Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, nosso companheiro, 

meu amigão, Valdivino, que já conduziu essa Casa e ano que vem conduzirá da mesma 

forma como já conduziu, acredito muito no seu trabalho Valdivino. Cumprimentar 

nosso amigo Zé Lares, nosso companheiro, cumprimentar o José Pereira, pelos 

trabalhos realizados. Meu amigo, companheiro Walter Machado, muito obrigado 

Waltinho. Cumprimentar o nosso líder, Donizeti Assis de Siqueira, meu companheiro, 

já fui Vereador nesta Casa com o Doni, quero dizer que eu brigo com o Doni até hoje, a 

gente briga muito. O Doni dá muito conselho, a gente briga, eu falo não é assim, ele fala 

que é assim, e assim a gente vai. A gente fica até uns dias sem se falar, mas é tudo pelo 

bom andar da administração, ele protege muito a administração, cobra muito, e eu 

agradeço Donizeti, isso aí que é fazer o trabalho, cobrança, administrativa, com 

consciência e sempre, a gente pode até errar, mas no sentido de acertar. Cumprimentar o 

nosso amigo Carlão, hoje ele veio combinando com o Túlio, os dois ali estão um par de 



 

vasos, vão cantar daqui a pouco, mas Carlão muito obrigado pelo trabalho que você tem 

realizado também, grande amigo, grande parceiro. Cumprimentar o Vereador Jorge 

Mishima, agradecer o Jorge pelas palavras, sempre muito gentil comigo, sempre gentil 

com a administração, sempre muito gentil com a minha esposa Beta, fico muito feliz, 

Jorge, obrigada também pelo trabalho que você vem realizando, e também pela forma 

que você conduziu a Câmara Municipal. Da mesma forma a Adriana, que já foi 

Presidente, conduziu muito bem também a Câmara, e eu agradeço você também 

Adriana, pelo trabalho realizado. Meu grande companheiro, meu líder, meu chefe, 

Lourival Bispo de Matos, também já fui companheiro com ele aqui, já fui Vereador com 

ele também. Cumprimentar minha esposa, cumprimentar todos os funcionários da 

Prefeitura Municipal e também cumprimentar os funcionários daqui da Câmara 

Municipal. Eu vivi aqui por oito anos, por dois mandatos, fui muito feliz e aprendi 

muito aqui. Eu agradeço, queria cumprimentar em nome da Madalena, cumprimentar 

todos os funcionários da Câmara Municipal. Fazer, hoje aqui, agradecer o convite mais 

uma vez, e não podia deixar de vir aqui sabendo das pessoas que seriam homenageadas 

no dia de hoje. Queria ser muito rápido e dizer, a família do Joel, o Vô Joel como é mais 

conhecido, em nome dos filhos, dos genros, das noras, aos netos, todos de parabéns. A 

família unida, comprometida no trabalho, dentro casa, o Adam sempre viajando, 

parabéns, parabéns a todos da família Joel, família Garcia. Cumprimentar e parabenizar 

o Higor e o Túlio. Eu quando cheguei no evento do Miss, eu vi a proporção do evento 

do Miss, eu já ouvia dizer do Miss, mas eles sempre conversando comigo, e quando eu 

cheguei eu me espantei, pela organização, pela fama feita, pelos jurados que vocês 

trouxeram e que não conheciam nenhuma das participantes ali que estava inscrita e 

participou do Miss. Foi uma votação apertada, todas ali presentes que participaram, 

todas merecedoras, e o título de Miss recebido pelas meninas foi merecídissimo. Eu 

acho que não teve dúvida, se houve conchava, uma coisa ou outra, porque ninguém 

conhecia ninguém, então é fruto do seu trabalho, viu Higor, Túlio, da seriedade da 

Amanda, enfim, a todos que aprticiparam de uma forma ou de outra ali, dizer que esse 

concurso foi muito bem organizado, por isso o sucesso que foi o Miss Biritiba. As 

meninas que participaram meus parabéns, as que ganharam o concurso com muita 



 

justiça, meus parabéns também, muito justo. Cumprimentar os funcionários pela sexta 

parte, como aqui eu falei, em nome do Marcelo, e a todos os Vereadores, agradecer pelo 

Projeto ser aprovado por unanimidade por esta Casa, então agradeço a todos os 

Vereadores. E parabéns, você funcionários, na nossa Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim. Queria também cumprimentar aos familiares e parabenizar o Jorge Mishima por 

aqueles que emprestaram os seus nomes para que pudessem nos contemplar nas 

denominações de ruas. Agradeço ao Jorge, parabenizo o Jorge e todos os familiares. 

Não poderia deixar aqui também de falar, como o Presidente Fábio Faquim citou, da 

transparência, da seriedade do trabalho da Câmara Municipal. As vezes as pessoas não 

tem conhecimento e falam muito, mas as vezes a gente sabe que estão falando da boca 

para fora, que não tem conhecimento do trabalho que os Vereadores fazem, com é feito, 

de que forma é feito, qual a competência de cada um, qual o trabalho que cada um faz, 

as vezes um vai mais para o lado social, outro vai para o lado da cultura, enfim. Cada 

um tem o seu estilo de trabalho e é merecedor o trabalho que o Vereador faz. Eu 

reconheço porque eu fui, tive dois mandatos de Vereadores, participei de todas as 

Comissões e todos os cargos de Mesa, inclusive de Presidente. Então eu sei o que é um 

trabalho do Vereador, não é fácil, parabéns Fábio, por poder levar essas informações aos 

munícipes, daqueles que não podem vir aqui, trabalha o dia inteiro, chega cansado em 

casa, aquele momento de usufruir com a família, muita gente não pode dispor daquele 

momento em família e vir a Câmara Municipal para saber as coisas que vem 

acontecendo. Mas você deu oportunidade de estar levando esse trabalho, então, eu rendo 

minha homenagem a você também Fábio Faquim. Dizer que, aos pedidos do 

Vereadores, dos requerimentos das Indicações, dizer que eu recebo todas, e eu tento 

fazer o mais rápido possível, da forma que nós podemos fazer, que uma cidade como 

Biritiba Mirim, uma das mais carentes da grande de São Paulo, ou se não do estado de 

São Paulo, com tanta dificuldade, numa crise que o Brasil passa, numa Prefeitura que 

não tem recurso, não tem vida própria, no sentido de ter seu próprio rendimento, seu 

próprio orçamento, tudo nós dependemos do repasse do Governo do Estado, e do 

repasse do Governo Federal. Dizer que esse último semestre é um dos semestres mais 

difíceis que já passamos até o momento. Eu vou pra seis anos e doze meses de mandato, 



 

vou encerrando meu sétimo ano de mandato, e eu nunca passei um ano tão apertado 

como o de agora. Nós fechamos a folha de pagamento, como diz no ditado do futebol, 

aos quarenta e nove do segundo tempo, então está muito difícil a gente poder 

administrar uma cidade que não tem recurso. E dizer aos Vereadores que eu aceito todas 

as Indicações, os Requerimentos, eu agradeço por me informarem, às vezes não estou 

numa rua, não estou em outra, mas dizer que estou acolhendo os pedidos, e na medida 

do possível vamos executar cada um deles. Dizer que estamos trabalhando muito, e 

chegar aqui no final do ano, mês de natal, o Deputado Márcio Alvino nos deu um a 

grata satisfação e Biritiba vai receber um presente agora né. Deputado colocou emenda 

dele, Deputado Márcio Alvino, na casa de um milhão de reais, emenda esta que ele 

conseguiu junto ao Governo do Estado de São Paulo. Outra emenda que ele conseguiu 

também, uma emenda de quinhentos mil reais, que ele conseguiu junto ao Governo do 

Estado de São Paulo. Então totaliza, só na parte do Governo do Estado de São Paulo, o 

Deputado Márcio Alvino, Deputado Federal, conseguiu um milhão e meio de reais, uma 

boa notícia, um presente de Natal que Biritiba sempre precisa. Juntando tudo, nós 

vamos executar, na casa mais de três milhões de reais em obras, pavimentações, infra-

estrutura, detalhes que precisamos fazer pela cidade, ponto de ônibus, pedidos dos 

Vereadores, iluminação pública, enfim, tantas coisas que temos deveres de fazer, 

manutenção de ruas, enfim, nós vamos pode atender e tentar de uma forma ou de outra 

chegar a todos os bairros. No de mais, eu cumprimento a todos os munícipes aqui 

representados, as famílias dos homenageados, a todos os homenageados, aos nossos 

funcionários, eu não estou enxergando direito, mas até perguntei para o Valdivino, 

quem está ali no fundo perto do extintor é o Joaquim da Máquina? Quero 

pedir...Joaquim, não estou enxergando muito, que eu perdi uma vista, mas dizer e pedir 

licença ao Joaquim, em nome dele, cumprimentar todos os funcionários. Joaquim é um 

grande parceiro, amigo, não tem hora, é na chuva, é na enchente, é debaixo de sol, é em 

feriado, é no sábado, é no domingo, entra em valeta, não nega serviços, Joaquim já 

quase me fez enfartar. Ele estava entrando na valeta e a máquina sumiu num poço, e eu 

não sei como ele fez, que eu não conseguia administrar o meu joelho que tremia tanto, 

falei “perdi a máquina nova que chegou”, ele deu um jeito lá que nem o homem aranha 



 

e tirou a máquina do buraco. Joaquim é um exemplo no trabalho, como todos os 

funcionários da Prefeitura Municipal. Então, eu agradeço, agradeço a minha esposa, em 

nome dela, a minha família. Enfim, encerro por aqui, dizendo a todos um feliz Natal e 

um próspero Ano Novo, com muita saúde, muita paz, e que nós nunca percamos a fé, e 

eu quero honrar o meu trabalho até o último dia do meu mandato, trabalhando, 

trabalhando e trabalhando, para nossa cidade de Biritiba Mirim. Quero sair daqui com a 

marca de trabalho, nós não conseguimos agradar todos, nem Cristo agradou todo 

mundo, mas com o trabalho quero fazer o melhor de mim e deixar um legado para 

Biritiba Mirim como Pronto Atendimento, Centro de Referência da Mulher, 

pavimentações, dezenas de ruas de nossas cidades, enfim, não vou falar muita coisa se 

não a gente vai passar muito tempo falando. Mas meu muito obrigado e que Deus 

abençoe a todos vocês”. 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, 07 de dezembro de 2015.  
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