
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia quatorze 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. 41, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas justificou a 

ausência do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, devido problemas de saúde. 

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 07 

dezembro 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 

colocado em pauta as Indicações n.º 347/2015 e n.º 348/2015, de sua autoria. Terminado 

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



 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 1. Indicação nº 347/2015, 

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

junto a SABESP em relação aos buracos que a empresa faz no município e não tapam 

novamente. 2. Indicação nº 348/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que passe a máquina e cascalhe toda a extensão do Bairro Castelano. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 3. Indicação nº 

339/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências necessárias para a 

limpeza do córrego, poda das árvores, cascalhamento e nivelamento na Estrada Miguel 

Chelucci que da acesso ao Bairro Jardim dos Eucaliptos em toda sua extensão. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 4. Indicação nº 

340/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito a limpeza do bueiro que se 

encontra entupido próximo ao Sitio do Senhor Hiromi Makiyama, na Estrada do 

Sertãozinho. 5. Indicação nº 341/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito um 

trabalho do tipo roçada nos acostamentos da Estrada do Rio Acima, no Bairro Rio 

Acima. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 6. 

Indicação nº 342/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao Órgão Competente, para que faça com urgência a troca de 

lâmpadas queimadas na Estrada Fazendo Hiroy em toda sua extensão. 7. Indicação nº 

343/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente, para que faça uma lombada na Rua Casimiro de Abreu na 

altura do número 67, no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 8. Indicação nº 344/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais, verifique a 

possibilidade de ser restabelecido o Entroncamento das Estradas: Granja Fundão com a 

Estrada dos Barbosa. 9. Indicação nº 345/2015, para que seja reiterada a indicação n° 

143/2015, e reiterada no dia 23 de julho de 2015, seja oficiado ao Excelentíssimo 



 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior para que o mesmo juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais, verifique a 

possibilidade de ser completada a Rede de Energia e Iluminação na Rua Antonia Rosa 

de Melo Bolanho, até a Estrada da Granja Fundão. 10. Indicação nº 346/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais, verifique a 

possibilidade de ser feito uma Galeria para passagem de água, no cruzamento da Rua 

Maria Eliete Lima, altura do n° 20, pois esta rua termina na Estrada Granja Fundão.   

Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO – 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto 

de Lei Nº 054/2015; Dispõe sobre a implantação do “Programa Internet Sem Limites” 

Nas praças públicas do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 2. – Projeto de Lei Nº 055/2015; Dispõe sobre a denominação da Pista de 

Caminhada, e dá outras providências. Terminado os Projetos de deliberação, o Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou entrada do Projeto de Proposta de 

Honraria. O Senhor Presidente recebeu a proposta de honraria, conforme o Artigo n.º 

342 do Regimento Interno, constituindo Comissão Especial, composta por seis 

membros, dentre eles seu autor, que emitirá parecer dentro em quinze dias, fazendo 

parte da Comissão o Nobre Vereador Carlos de Araújo, Nobre Vereador Walter 

Machado, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos, Nobre Vereador Jorge Mishima. Passa-se a ORDEM DO DIA – 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 139/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 

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

seja implantados horários de ônibus com itinerário passando pela Estrada Doutor Arthur 

Alberto Nardy, Bairro do Sogo. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 140/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 



 

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

seja feita a drenagem de águas pluviais através de tubulação na Rua das Acácias, Bairro 

Cinturão Verde, sentido Rio Tietê contendo 3 (três) bocas de lobos. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 3. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 141/2015 – Para que seja feito uma 

reformulação no Projeto de Lei Complementar n° 043/2015, através da mensagem n° 

017, de 25 de novembro de 2015, emitido pelo Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino 

Junior, pois devido à instituição do Adicional de Sexta Parte aos servidores públicos 

desta Municipalidade, para que seja refeito o Projeto de Lei Complementar, após 

parecer Técnico Profissional. O Nobre Vereador Jorge Mishima votou contra, 

justificando que necessita estudar mais este Requerimento. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo votou contra, justificando que precisa tomar um melhor 

conhecimento a respeito do Requerimento. O Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicitou a palavra, “só queria justificar aos Nobres Pares que, como o Projeto, um 

excelente Projeto idealizado pelo Vereador Marcelo, o qual o parabenizo, porém como o 

Projeto foi jogado pela Ordem do Dia, e já foi aprovado, eu estava aguardando o parecer 

técnico, que infelizmente não pode, se não, na próxima sessão eu ia solicitar que fosse 

feito uma emenda a respeito, mas na hora de votar vou estar justificando junto a esta 

Casa de Leis”. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos votou contra. O Nobre 

Vereador Walter Machado votou contra. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 4. – Em única discussão e votação 

Moção de Aplausos N° 045/2015 – Ao CB PM Senhor André Luis Candelaria, e a toda 

a equipe PROERD pelos relevantes trabalhos realizados junto as Escolas Municipais de 

nossa Cidade. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou a palavra, 

“gostaria de assinar em conjunto com Vossa Excelência esse Requerimento aí, pois é 

muito merecido o elogio ao Cabo André Luiz”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicitou a palavra, “se fosse possível, eu também gostaria, sendo representante da 

classe da Polícia Militar, se Vossa Excelência autorizar, gostaria de estar assinando, 

porque é um trabalho excelente e digno na cidade. O Senhor Presidente acatando as 

solicitações, autorizou-as. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 



 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 5. – Em única discussão e votação 

Moção de Apelo N° 046/2015 – Ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior e ao 

Secretário de Obras, para requerer a limpeza dos bueiros, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 6. – Em única discussão e votação Moção de 

Aplausos N° 047/2015 – Ao Grupo Folia de Reis “Estrela Guia”. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. 

– Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 048/2015 – Ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior e ao Secretário de Obras, para que realize a operação tapa 

buracos na Rua Geraldo Conceição. APROVADO. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 8. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Complementar Nº 

041/2015 - Dispõe sobre a reorganização, reestruturação, alteração de cargos, de 

denominação, fixa atribuições, funções, requisitos de investidura, vencimentos e cria a 

Controladoria Geral do Município e cargos específicos, na Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 9. – Em única 

discussão e votação Projeto de Lei Nº 042/2015 –  Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancárias de disponibilizar biombos e tapumes junto aos terminais de caixas 

bancários e instituições financeiras que sejam permitidos saques. APROVADO. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 10. – Em única discussão e votação Projeto 

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

Pessoal Permanente, e dá outras providências. APROVADO. 11. – Em única 

discussão e votação 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. O 

Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto votou contra. APROVADO. Não havendo 

mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente convidou o senhor Vanderley José 

de Oliveira, ex-Vereador do Município, para fazer uso da tribuna, solicitando ao Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira para que o recepcionasse. Com a palavra, senhor 

Vanderley José de Oliveira, “Boa noite a todos, Senhor Presidente, Nobres Vereadores, 



 

muitos deles conhecidos há tempos, e é uma alegria muito grande de representar a Folia 

de Reis. É uma coisa que a gente já vem trazendo lá de pequeno, né, de minha mãe, de 

meu pai, meus avós, e com convite, eu sempre participava, mas no anonimato. 

Oficialmente fomos em dois mil e três, em que fomos convidados pelo Padre Celso e a 

Dona Julia, e mais outras pessoas. Então a movimentação que teve, a gente fez só para 

fazer as visitas do Natal, depois passamos a ser convidados para as festas do Divino, as 

festas da região, o pessoal foi convidando a gente, a gente esteve no revelando São 

Paulo, fomos reconhecidos lá, também estivemos em Riberão Preto representando nossa 

cidade, tivemos lá uma boa participação, uma boa nota lá também, e é uma alegria 

grande para mim, de vocês, Nobres Vereadores e o Senhor Presidente, de reconhecer 

este Projeto aqui, com as nossas rezadeiras, que nasceu depois junto com a gente, que 

estão aqui presentes, estão os nomes citados também, pois ninguém é sozinho né. 

Ninguém faz nada sozinho. Então com a força de Deus, com a benção de Deus, 

primeiramente, por interseção desses, para quem acredita, pois eu acredito, Gaspar, 

Balthazar e Belchior, os três que reconheceram e que chegaram a pé,  porque as vezes 

você vê muitas pessoas que fazem aquele auê, mas no final mesmo, a representação 

oficial mesmo, eles deixaram o que tinha de melhor, levaram o que tinham de melhor, 

para se doar ao rei de todos os reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é com Ele que 

eu, que nós do grupo, acreditamos que vamos estar para sempre. Então o objetivo das 

nossas visitas é essa, levar essa mensagem que Jesus pode nascer cada dia no seu 

coração, o que quê você tem feito de presente a Jesus Cristo. Então, essa Casa de Leis 

eu agradeço mais uma vez, está aqui parte do pessoal que faz parte comigo na 

caminhada, sabe do quanto é difícil, e também um apelo da comunidade, até nessa Casa 

mesmo, sempre nas épocas da festa sempre nos apoia, nos dão prenda dos participando, 

e eu não vou citar nomes porque são muitos que nos ajudam, e Deus lhe pague, Deus 

que dê recompensa a todos vocês, agradecer a minha esposa que é difícil sair de casa e 

hoje está aqui, a minha nora, minha neta, meu neto que também está aqui presente, a 

minha comadre Arminda que representa todo o grupo de novena né, que saiu da, que 

nasceu do grupo Estrela Guia, que nós fazíamos essa caminhada na época do Padroeiro 

e também na época da caminhada que é a festa do Divino Espírito Santo. Eu, da minha 



 

parte agradeço, Deus lhe pague a todos vocês, muito obrigado”.  Com a palavra, Nobre 

Vereadora Adriana Rufo Freitas, “Quero cumprimentar a Mesa Diretiva, em nome do 

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

Vereadores e a todos os presentes. Sobre a Moção de Aplauso n.º 045/2015, eu quero 

parabenizar, mesmo não estando presente, o Cabo da Polícia Militar André Luiz 

Candelária, por toda participação dele no Projeto e todas as pessoas que compõe esse 

programa PROED, que é realizado e oferecido para todas as crianças da rede municipal 

de ensino. Sobre a Moção de Aplauso n.º 047/2015, pelo trabalho realizado pela Folia 

de Reis, Estrela Guia, uma justa homenagem, em nome do senhor Nei, quero 

cumprimentar todas as pessoas que compõe o grupo. Muito obrigada”. O Nobre 

Vereador Carlos de Araújo concedeu seu tempo para o Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “agradeço”. 

Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Senhor 

Presidente Fábio Faquim de Oliveira, onde cumprimento os Nobres Pares, cumprimento 

os senhores e senhoras e autoridades presentes. Quanto ao Requerimento n.º 141/2015, 

solicitando uma reformulação no Projeto da Lei Complementar n.º 043/2015, tenho a 

esclarecer parecer técnico profissional. Parecer técnico profissional. Tendo sido 

procurado por servidores públicos do município de Biritiba Mirim, São Paulo, acerca da 

edição do Projeto de Lei Complementar n. 043/2015, que versa sobre a re-instituição do 

Adicional da Sexta Parte aos servidores públicos desta municipalidade, faço as 

seguintes considerações. O Artigo primeiro, do referido Projeto de Lei, institui que fica 

concedido a todos os servidores públicos efetivos, que completar vinte anos de efetivo 

exercício, adicional correspondente à sexta parte do padrão de vencimento acrescidos 

das vantagens pessoais incorporadas pela Legislação Municipal. Todavia, o Artigo 

segundo do mesmo diploma legal, que trata acerca da forma de cálculo do referido 

adicional, exclui algumas parcelas que não devem incidir o referido adicional. Vejamos, 

a sexta parte será calculada sobre as parcelas que compõem a remuneração do servidor e 

incorporadas, excluindo-se o adicional por tempo de serviço e seus efeitos 

acumulativos, abonos, auxílios, adicionais, indenizações e parcelas recebidas a título 

provisório, em caráter eventual e a título excepcional e as transitórias referentes ao local 



 

de exercício de função. Verifique-se que o Artigo supracitado, exclui algumas parcelas 

que deveriam incidir sob o cálculo, entre elas adicional por tempo de serviço, o 

qüinqüênio, abonos, auxílio, adicionais e indenizações. Todavia, tal exclusão não 

obedece o preceito legal, uma vez que está ocorrendo uma interpretação equivocada 

quanto aos benefícios recebidos pelos servidores municipais. Em linhas gerais o 

qüinqüênio é um adicional de cinco por cento que incide sobre o vencimentos, a cada 

período de cinco anos de serviço público. A sexta parte é um adicional de um sexto 

sobre os vencimentos concedidos ao servidor que completa vinte anos nos erviço 

público. A problemática neste caso se verifica no fato da interpretação que a 

municipalidade dá para o que realmente sejam considerados vencimentos integrais, e 

não transitórios. No cálculo correto se leva em conta não apenas o salário-base, 

vencimento, mas também todas as demais vantagens percebidas pelo servidor, 

vencimentos, fossem elas pagas sob a rubrica de gratificação, prêmio, adicional, entre 

outros. Excluem-se da base de cálculo apenas as vantagens que realmente ostentam o 

caráter eventual. Assim sendo, preenchendo a lacuna existente na Legislação Municipal, 

trazemos à baila o princípio consagrado na norma das consolidações da Lei do 

Trabalho, aplicada subsidiamente, quando inexiste dispositivo próprio que verse sobre o 

assunto. Neste sentido, tal princípio disciplina que todo e qualquer benefício e adicional 

pago com habitualidade, tem natureza salarial. Neste sentido, verifica-se que o adicional 

por tempo de serviço, qüinqüênio, é vantagem pessoal paga com habitualidade pois 

trata-se de um direito inerente ao servidor, não podendo ser revogado em qualquer 

hipótese, sendo inclusive considerado para fins de aposentadoria e inatividade. Assim 

sendo, tal adicional tem caráter totalmente habitual, integrando, portanto, a remuneração 

mensal do servidor. Portanto, mister se faz a inclusão deste adicional, qüinqüênio, e de 

outros benefícios pagos habitualmente, ao salário base do servidor, a fim de que o 

cálculo da sexta parte incida também sob estes valores, sob risco de causar prejuízos de 

ordem financeira aos servidores. Desta forma, conclui-se que o benefício deverá ser 

corretamente pago aos setvidores públicos, uma vez que a municipalidade deverá 

instituir sistema de cálculo a fim de que o benefício incida sobre o total dos 

vencimentos dos servidores, considerando os adicionais, gratificações, prêmios, 



 

auxílios, e tudo o que de alguma forma incorporem em definitivo o salário. Em caso de 

não atendimento, viável o mandado de segurança a fim de instituir o correto cálculo do 

benefício aos servidores. É o parecer. Biritiba Mirim, quatorze de dezembro de dois mil 

e quinze. Jonathan Contiere. E dando continuidade, na Sessão Ordinária do dia 

dezenove de outubro de dois mil e quinze, fora aprovado nesta Casa de Leis, o 

Requerimento n.º 114, encaminhado a Secretaria da Saúde, solicitando a relação de 

óbitos ocorrida neste ano, e a equipe de plantão no horário dos fatos, sendo médicos e 

equipe de enfermagem, e no Requerimento n.º 115, solicitando a empresa KLM LTDA, 

a qual é contratada para a manutenção de equipamentos odontológicos e equipamentos 

médicos no Pronto Atendimento, fornecendo laudo técnico referente ao funcionamento 

da Usina de Ar Comprimido. Devido a gravidade, este Nobre Vereador encaminhou 

representação ao Ministério Público, tendo como resposta através do ofício n.º 398/2015 

2 PJ-CVP, referente ao Inquérito Civil 14.0341.0006813/2015-1. Ministério Público do 

Estado de São Paulo. Portaria. O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo 

Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições conferidas no Artigo 

n.º 129, III da Constituição da República, pelo Artigo n.º 25, IV, “a” da Lei n.º 

8.625/93, pelo Artigo n.º 103, VIII, da Lei Complementar Estadual n.º 734/93, e com 

fundamento na Lei n.º 7.347/85, instaura o presente inquérito civil, convertendo os 

autos de representação n.º 43.0341.0006813/2015-9, a fim de apurar irregularidades no 

Pronto Atendimento do município de Biritiba Mirim. Trata-se de representação 

formulada pelo Vereador de Biritiba Mirim, senhor José Pereira da Silva Neto, 

solicitando providências quando à eventual negligência no Pronto Socorro do 

Município, em relação ao equipamento de ar comprimido, o que teria levado a óbitos de 

pessoas ali atendidas. Embora a Secretaria Municipal de Saúde de Biritiba Mirim 

tivesse sido acionada a prestar informações, foi solicitado prazo para resposta. 

Considerando que a situação ventilada eventualmente pode estar afetando um número 

indeterminado de pessoas, com a má prestação dos serviços de saúde e que pode ter 

levado a óbitos, de rigor a instauração deste procedimento. Diante do exposto, instauro 

este inquérito civil, bem como determino as seguintes providências. Defiro a dilação de 

prazos solicitada. Aguarda-se em cartório a vinda das informações. No caso negativo, 



 

reiterem-se os dizeres do ofício expedido à Secretaria Municipal de Saúde de Biritiba 

Mirim, requisitando as informações, sob pena de desobediência. Fernando Pascoal 

Lupo, Promotor de Justiça. Dando continuidade, na Sessão Ordinária realizada no dia 

seis de maio de dois mil e quinze, fora aprovado o Requerimento n.º 040/2015, de 

autoria deste Nobre Vereador, requerendo a formação de uma Comissão Especial de 

Investigação...”. O Senhor Presidente solicitou que o Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto conclui-se sua mensagem pelo tempo ter se esgotado. O Nobre Vereador 

José Rodrigues Lares concedeu seu tempo ao Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto. O Senhor Presidente rebateu dizendo que o tempo do Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares também se esgotou, “mesmo que o Senhor conceda o seu tempo, o 

tempo está esgotado, porque o tempo é três minutos. Dei para o Nobre Vereador dez 

minutos, nosso Regimento estabelece três minutos, três, seis, nove, já passou um 

minuto”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “requerendo a 

formação de uma Comissão Especial de Investigação, referente as fraudes nos 

pagamentos da Frente Municipal do Trabalho, bem como juntar a Comissão, cópia da 

instauração do Processo Administrativo. Embora o Procurador Geral do Município, 

Doutor Marcos Aparecido Melo, tenha instaurado o Processo Administrativo n.º 

763/2015, onde teve como exoneração da senhora Kátia dos Santos Vidal Silva, 

ocupante do cargo efetivo de escriturária, conforme Portaria n.º 204, de dez de junho de 

dois mil e quinze, ainda nos faltam as informações referentes à quantidade de dinheiro 

desviado da frente de Trabalho Municipal, bem como a relação dos cheques que foram 

emitidas ao Ministério Público, os quais comprovam o crime cometido pela funcionária, 

pois é um direito da população ter conhecimento do valor desviado até o momento, pois 

somente desta forma estaremos representando a população. Diante do exposto solicito 

ao Excelentíssimo Presidente desta Casa, Senhor Fábio Faquim de Oliveira, que solicite 

junto à Procuradoria Jurídica informações por escrito, tanto do valor desviado bem 

como da quantidade de cheques, o qual aumentou muito desde o início das apurações, 

cheques estes que foram emitidos ao Ministério Público de Mogi das Cruzes. Diante de 

tudo, para concluir, desejo a todos os presentes e aos que assistem via online, um feliz 

Natal e um próspero Ano Novo, pois esta é a última Sessão do Ano de dois mil e 



 

quinze. Muito obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, 

“Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, Fábio Faquim de Oliveira, membros da 

Mesa Diretiva, senhores e senhoras Vereadores, quero inicialmente agradecer a 

presença de todos vocês, e em especial do nosso grande amigo Vereador, meu amigo, 

meu irmão, ex-Vereador Nei, que está a frente da Folia de Reis, trazendo, mantendo a 

tradição da cultura, da dança, para todos nós, parabéns Nei, além disso, eu sei que você 

compõe muito bem. Agradecer também a minha irmã Dit pela presença, muito 

obrigado. Senhor Presidente, eu quero, inicialmente, parabenizar Vossa Excelência pelo 

excelente trabalho, frente a nossa Câmara Municipal, interna e externamente, Vossa 

Excelência está de parabéns e é uma grata revelação para todos nós, um político de fala 

fácil, honesto, e acima de tudo, trabalhador. Tivemos, este ano grandes perdas, 

Vereador, Antenor Lugoboni, Henrique de Almeida Totti, Luis Gunji que foi 

assassinado friamente no bairro do Carmo, nosso querido amigo Piu, e nosso saudoso 

centenário, digamos assim, Takeo Otaki. Para não delongar muito, eu gostaria de 

desejar a todos vocês, e contar com o apoio mais uma vez desta classe política, que as 

vezes é muito criticada. E ano que vem é ano da política. Aqueles que sentirem 

competentes acima de tudo, que concorram a um cargo público, comece a Vereador, e 

posteriormente a Prefeito, Deputado, enfim. Todo sonho é realizável, está certo. Não é 

só criticar, porque nós sendo muito criticados. Se o Vereador, como eu, o Donizeti, o 

Valdivino, o Lourival, nós não estaríamos aqui completando mais um ano de mandato 

como Vereador. Eu e o Vereador Donizeti estamos no quinto mandato, e se Deus quiser 

e o povo quiser, nós estaremos mais uma vez em dois mil e dezessete nesta Casa de 

Leis. Muito obrigado, e boa noite a todos”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, “Boa noite a todos, boa noite Presidente Fábio Faquim, Nobre 

Valdivino, demais Pares, gostaria de, nessa última Sessão, na tribuna aqui, tentar 

rapidamente fazer os agradecimentos e fazer algumas considerações. Semana passada 

tivemos uma Audiência Pública da SABESP, onde eles colocaram que a obra de 

transposição do Rio Itapanhaú, eles vão efetuar uma obra lá de cento e sessenta milhões 

de reais. E a compensação ambiental é da ordem de oitocentos mil reais. E essa 

compensação, a tutela dela às vezes é até obtida pela própria mantenedora, indicada pela 



 

Prefeitura. Eu gostaria, no prazo que eles colocaram, nos cinco dias, falaram que não 

eram úteis, mas é obrigado a serem dias úteis. Amanhã, Presidente, de fazer um 

Requerimento e se algum Vereador quiser endossar e fazer couro junto a esse 

Requerimento comigo, convidar a assinar, pedindo para que esse dinheiro de 

compensação ambiental, esses oitocentos mil reais, sejam tutelados com as famílias que 

moram em área de risco. Eu pedi para Eloina, que é Assistente Social, ela tem um 

estudo aqui das famílias que moram em estado de risco, famílias que moram lá no 

Cinturão Verde, áreas alagadas pela obra da barragem, quando a barragem abre a 

comporta, então a gente gostaria de solucionar. Porque às vezes uma empresa de grande 

porte, vem, faz uma obra na cidade, inunda, alaga, e a Prefeitura é ré, ela é obrigada a 

pagar aluguel para as pessoas, e enfim, a obra ela traz...então, gostaria de assinar e 

convidar os Nobres Vereadores que se sentirem juntos, para que possamos não ser uma 

vitória minha, e sim da gente e do povo, que realmente necessita dessa compensação 

ambiental. Oitocentos mil reais, a gente crê que dê para alocar, são doze famílias de 

risco muito alto, algumas do Cinturão Verde e outras do Vale Verde também, e que 

moram em áreas rochosas lá. Eu vou ler aqui um trecho aqui, hino Biritiba, sou nascido 

em Biritiba, me orgulho desse lugar. O povo biritibano vou agora homenagear. Aqui vai 

o meu abraço a esse povo tão horteiro, é a terra da batata, do horti frutti, granjeiro. Esta 

é a cidade conhecida, capital do agrião. Distribui para o Brasil sua grande produção. 

Aqui nasceu Virgem Firmina, por todos ela é lembrada. Nas margens do Tietê, ela é 

abençoada. Só o amor é que constrói, é a paz que esse povo tem. Perto da Serra do Mar, 

é o melhor ar puro que tem. A Pedra do Garrafão e a Pedra do Sapo também. É bonito 

de ver as cachoeiras que tem. São Benedito, nosso Santo Padroeiro, derramando sua 

benção a este povo hospitaleiro. É um pedaço do céu e eu não vou sair daqui. Conhecida 

no Brasil, é a Terra do Caqui. Biritiba Mirim é um lugar abençoado, um pedaço do 

Brasil, orgulho do nosso Estado. Vocês que estão me ouvindo, não demorem, veiam 

ver. O Cristo de braços abertos, esperando por você. Queria pedir uma salva de palmas 

para o nosso querido Vanderley José de Oliveira, criador desse hino, senhor Nei, que 

me arrepia! Senhor Nei, o dia que o senhor cantou essa música, que para mim, é uma 

das músicas que mais enaltecem a realidade da nossa cidade, eu achei de uma maneira 



 

espetacular naquele encontro sertanejo. Eu tenho que agradecer de mais o senhor, não 

sabia desse dom que o senhor tem. Gostaria de homenageá-lo aqui ainda este ano, 

homenagear o grupo de Folia de Reis que nós temos, junto com as rezadeiras, vou me 

estender rapidamente Presidente, só para poder citar nominalmente os componentes do 

grupo de Folia de Reis que fazem parte, senhor Vanderley José de Oliveira, senhor Ney, 

Benedito Bento Correia, o Fragoso, Julia Bernardina de Sena, Ruth Maria Celina, Maria 

Lucia dos Reis Cruz, Jorge Luiz Claudino, Ernestina Maria da Conceição, Teresinha de 

Moraes Frexo, Arminda Nascimento Santos, Teresa Gabriela Souza, Engracia 

Rodrigues Siqueira, Marina Tavares, Célia Aparecida Rodrigues Santos, Vagueriez 

Souza Ribeiro, nosso Vagner, Daniel Augusto. Gostaria de me estender essa 

homenagem também ao grupo de rezadeiras. Sabemos que a oração é uma coisa que 

feita com fé é excelente, agradeço do fundo do meu coração o trabalho que vocês tem 

feito, representando o município, levando acalento a quem precisa de oração. Senhoras, 

Coordenadora de Equipe, a Dona Arminda Nascimento dos Santos, a dona Ivone 

Pereira dos Santos, Valdete do Santos, Maria José Silva, Solange Barbosa da Silva, 

Silva Aparecida Lino, Vanderley José de Oliveira, Maria Aparecida Pontes Morais, 

Jennifer Pereira Souza Onorio, Lurdes Siriaco, Laurindo Beraldo, Joaquim Soares de 

Moraes, Vanilda Vieira Nogueira, Elza Soares, Rosangela Pereira Souza Onorio. A 

vocês, o meu muito, muito, muito obrigado. Gostaria ainda de pedir, Senhor Presidente, 

que após essa sessão, os anais, levasse uma cópia para cada integrante dessa Moção de 

Aplauso deste grupo que está aqui nominado, gostaria de agradecer a todos os Nobres 

Pares, ao Vereador Donizeti Assis de Siqueira, Vereador Jorge Mishima, Vereador 

Lourival que não está aqui presente, Valdivino, vocês com sua experiência, obrigado 

pelo seu conhecimento, ao Carlos e ao Walter pela sua simplicidade, ao Vereador José 

Lares pelo seu jeito tranquilo, não menos contendo de ver as coisas, a Nobre Vereadora 

Adriana, com sua força de mulher, trazendo aqui a representatividade, ao José Pereira, 

você viu Ziza, nós temos aqui pessoas forjadas em berços e caráter iguais, porém em 

pensamentos e visões diferentes, respeitando a todo direito ao contrário, o contraditório, 

respeito a democracia, respeito muito sua postura, você é um cara muito competente,  

mas eu acredito  que também do mesmo parecer na matéria em tela em questão da sexta 



 

parte, Deus sabe o quanto nós viemos lutando até aqui, isso daí foi uma das coisas, não 

porque foi concedido pelo Executivo, mas, foi uma das brigas que eu mais me encantei 

e a que eu me sinto vitorioso, então nesse momento eu gostaria de falar para você que 

tem um parecer técnico profissional lá quando foi concedido também, foi pedido estudo, 

análise do próprio Tribunal de Contas, a Prefeitura não iria conceder isso daí que é um 

benefício que a gente lutou tanto. Então, por isso gostaria que você entendesse e 

respeitasse a minha posição em contrário, é o direito contraditório, e a democracia se faz 

força aí. Sabemos que temos nossas posições diferentes, nos respeitamos e aprendemos, 

e é assim que se faz o saber político. Gostaria de parabenizar o Presidente Fábio Faquim 

de Oliveira, pela condução dos trabalhos, esse ano o Senhor foi um Presidente que 

primeira vez que participei da Mesa, pude acompanhar a seriedade, a postura do senhor, 

se mostrou uma pessoa muito sensata, conduziu os trabalhos de acordo com o 

Regimento, levou a casa das pessoas através da Sessão online, trouxe a mais, o povo 

gostaria de pedir para que Deus ano que vem, que é o ano de leições, tocasse nos nossos 

corações, dignisse nossas atitudes e guiasse-nos, seja quem for de vocês que vão se 

candidatar ao cargo de Prefeito, que Deus invista todo o Poder Dele para trazer em 

primeiro lugar o benefício do povo, aos que vão se recandidatar ao cargo de vereança, 

muita sorte, paz, serenidade. Ano que vem, aqui, pretendo, pois até que eu sei que essa 

Casa foi uma Casa diferenciada, fez muito pela cidade...”. O Senhor Presidente solicitou 

ao Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo para que conclui-se sua 

mensagem. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou uma parte ao Nobre 

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

Pereira da Silva Neto, “primeiramente eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar Vossa 

Excelência, a sexta parte foi um trabalho, uma luta constante, eu tenho conhecimento da 

Vossa Excelência quanto lutou para que se concretizasse, tanto é que eu fui favorável, 

apoiei, aprovei, justamente, porém quando há mecanismos que nós possamos estar 

sendo justo, retificando o que possa estar beneficiando mais o funcionário dentro de 

uma legalidade, eu acho que nós temos que buscar. E seria um complemento a mais até, 

que eu até solicitei a Vossa Excelência se quisesse estar assinando junto comigo a 

solicitação do Requerimento, porque este trabalho partiu de Vossa Excelência. 



 

Obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

“concluindo, eu gostaria apenas de falar para você, Nobre Vereador Ziza, que eu 

entendo, agradeço seu voto favorável, e gostaria, de se for o caso, fazer uma emenda. 

Tudo que for para o benefício, fazer uma emenda a este Projeto, que seja estendido, 

estou com você nessa parte aí. Presidente, gostaria de agradecer mais uma vez, até pela 

sua postura, desejar a todos aí um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, ao pessoal que 

representa a educação, vocês do grupo de Folias de Reis, às rezadeiras, orem mais ainda 

agora, porque ano que vem é ano de eleições, estamos passando por uma fase difícil, 

para Deus dar serenidade a todos. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus”. Com 

a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “Senhor Presidente, Nobres 

Pares, aos amigos presentes, a minha esposa Luciléia, através dela agradeço todos os 

funcionários públicos aqui presentes. Senhor Presidente, eu vim a essa Tribuna hoje 

parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que fez nesse ano que estamos 

terminando. Vossa Excelência fez um gesto de grandeza que hoje eu fiquei emocionado, 

porque identificou cada cadeira desta Casa nesse simples gesto que são essas plaquinhas 

de identificação. Parabéns a Vossa Excelência, pelo trabalho bonito e isso é merecedor. 

Também quero parabenizar a Indicação n.º 042/2015 e a 045/2015, que fala sobre 

iluminação pública, que é da Vereadora Adriana e o Nobre Vereador Ziza, e 

complementar que realmente nossa cidade está ficando escura, eu fiz aqui uma Moção 

de Apelo no dia 19/10, um Requerimento 19/10, Requerimento n.º 03, o qual solicitei ao 

Prefeito que faça iluminação pública nas ruas porque a cidade está ficando escura, nós 

vamos ter uma iluminação no Natal mas vão ter várias ruas no escuro. Então, quero aqui 

pedir, novamente ao Presidente para que cobre o Prefeito, que venha fazer esse trabalho 

de iluminação. Nós tivemos aqui no ano passado nós tivemos um aumento do CIP né, 

para isso mesmo, para podermos fazer o trabalho de iluminação pública. Então aqui 

quero parabenizar. Aqui também quero, fica meu sentimento, do Projeto de lei n.º 

045/2015, o qual foi descaracterizado a Frente de Trabalho, mas também aqui fica, 

deixar também o parabenizar o Poder Público que vai criar duas vagas de nutricionista e 

mais quarenta vagas para ajudante geral, o qual vai gerar emprego na cidade. E a cidade, 

tivemos um problema a nível federal, está caindo o desemprego, está caindo o emprego, 



 

está havendo desemprego na cidade e vai criar mais empregos, isso é muito importante. 

Também quem parabenizar o Vereador Marcelo, pela grande Moção ao senhor Ney, 

companheiro de trabalho, amigo, sempre trabalhou junto no eucalipto, tivemos o prazer 

de ficar juntos nesta Casa de Leis de noventa e sete a dois mil, o qual o senhor fez um 

grande trabalho nessa Casa também. Marcelo está de parabéns, e também Vereador, o 

senhor fez um grande trabalho esse ano, ajudando a população, trabalhando pela 

população, e o qual fez aquele Projeto, aquela Indicação da sexta parte, para os 

funcionários que tenham vinte anos, e eu tenho lutado bastante também a respeito que te 

dê respaldo aqui na Câmara nesse Projeto, o qual, graças a Deus foi aprovado. E 

também o Projeto de Lei n.º 041/2015, da estruturação da Prefeitura, o qual todos os 

munícipes vão ter direito de participar do concurso público para coordenador da 

administração pública. Isso é um ato de grandeza, porque eu tenho certeza que essa 

coordenadora que o Nobre companheiro falou que, do desvio da verba da Frente do 

trabalho, se ela fosse concursada, ela jamais faria um estrago desses na nossa 

administração. Quanto a isso eu quero parabenizar a todos por esse ano, e por trazer a 

paz né, o Presidente trazer para esta Casa a paz, o qual a gente teve um ano de paz, ter 

honrado seus compromissos, ter a transparência no nosso trabalho, o qual eu fiz como 

Presidente em dois mil e nove e dois mil e dez. Parabéns, e que Deus abençoes a nós 

todos, e que tenham feliz Natal e um próspero Ano Novo”. Com a palavra, Senhor 

Presidente, “Boa noite, novamente, a todos os presentes, boa noite novamente àqueles 

que nos assistem através da Sessão online, quero saudar aqui o senhor Ney e todos os 

representantes do Folia de Reis, Estrela Guia, Rezadeiras, meus parabéns, viu senhor 

Ney, por esse trabalho que durante o tempo está presente aqui na nossa cidade de 

Biritiba Mirim, aonde vocês levam aí a mensagem de Cristo, do nascimento de Cristo, 

do filho de Deus,  aos lares, às casas, às famílias, que Deus abençoes, que Deus 

prospere, Deus dê saúde a vida de todos vocês. Nossa última sessão ordinária, eu quero 

dizer que é um prazer, foi um prazer estar como Presidente da Câmara esse ano, até dia 

trinta e um de dezembro, inclusive dia trinta e um de dezembro é o meu aniversário, 

meu sapato é quarenta e dois, quarenta e três, minha calça é quarenta e dois e minha 

camisa é quatro. Os Nobres Vereadores fiquem a vontade para presentear este 



 

Presidente da Câmara que vai até o dia trinta e um de dezembro. Quero agradecer a 

confiança de todos os Nobres, todos os amigos, Marcelo, Primeiro Secretário, 

Valdivino, que me auxiliou nos trabalhos da Mesa, que pode me ajudar na condução dos 

trabalhos, foi um prazer estar com vocês, quero agradecer a confiança de todos os 

Nobres Vereadores, em especial aqueles que me elegeram como Presidente da Casa, o 

Nobre Vereador Donizeti, nosso Presidente do PR, Walter Machado, Carlão, Marcelo, 

Valdivino, aonde puderam me dar a oportunidade de ter a experiência de estar a frente 

dessa Casa de Leis. Quando eu iniciei como Presidente, eu disse que daria a maior 

transparência possível a esta Casa de Leis, este foi um dos meus projetos, um dos meus 

trabalhos, uma das minhas motivações, e foi um alvo que eu estabeleci, e a gente está 

colhendo os resultados disso hoje. Como Presidente da Câmara eu procurei trazer a 

maior transparência de todos os trabalhos que são realizados, fiscalização dos contratos, 

gastos públicos, e todos os projetos apresentados, requerimentos, indicações, moções, 

enfim, todos os trabalhos que são feitos por esta Casa de Leis. Estabelecemos a sessão 

online, aonde eu me vejo ali no notebook do nosso companheiro que está ali conduzindo 

a sessão, e a pessoa, o munícipe pode me assistir e assistir a todos dentro da sua casa é 

um meio de trazer a participação de todo cidadão biritibano ao conhecimento dos 

trabalhos que são realizados nesta Casa de Leis. O munícipe não pode vir na Casa de 

Leis, com eu sempre digo, a Casa de Leis vai até a casa do munícipe. É uma forma, em 

meio à comunicação e a tecnologia, que nós temos de informatizar e de trazer 

transparência a todos os trabalhos, e acredito que isso é fundamental. Trabalhamos 

também nas redes sociais, criamos a página no facebook da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, uma ferramenta muito útil, onde a grande maioria das pessoas estão ali 

conectadas, só não tivemos no whatsapp. Reformulamos toda a página da Câmara 

Municipal, onde estabelecemos ali a tribuna do povo, aonde o munícipe pode ter ali sua 

participação também em indicações, requerimentos, em projeto de lei. Então a 

transparência foi feita, talvez o que faltou foi um pouco de participação, mas pudemos 

trazer o máximo de transparência a todos. Trabalhamos também através dos Jornais, 

quero saudar aqui o Rafael, Presidente do Jornal Acontece, que tem atendido aí o nosso 

apelo, o nosso pedido, que possa através do seu mecanismo de comunicação também 



 

nos auxiliar e dar a transparência necessária que o munícipe precisa. Eu agradeço a 

confiança de todos, e eu quero dizer e ler aqui uma, novamente, uma pesquisa que foi 

feita pelo Ministério Público, e diz assim: “um 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 analisadas, e que receberam notas de zero a dez, somente três, Itaquá, Arujá e 

Biritiba Mirim, conseguiram superar a nota média. Então, eu saio dessa presidência 

muito feliz. E eu saio também com uma satisfação de dever cumprido, em conseqüência 

dessa nota. Itaquá atingiu a nota sete ponto três e foi a primeira no rank, Biritiba Mirim 

e Arujá ficaram empatados em segundo lugar, com cinco vírgula sete, a frente de Mogi 

com três vírgula sete, Guararema, três vírgula quatro, Salesópolis, três víirgula dois, 

Ferraz, três víirgula um, Suzano, dois vírgula sete, e Poá um vírgula nove. Isso é sinal 

que nós estamos trabalhando para dar transparência e chamando a participação dos 

munícipes aos nossos trabalhos. Procurei, como o Nobre Vereador Jorge Mishima disse, 

representar a cidade de Biritiba Mirim da melhor forma possível, dentro e fora da nossa 

região. Pude representar na medida também que o tempo me permitiu, mas deixo aqui 

meu mandato no dia trinta e um de dezembro, com muita satisfação. Quero agradecer ao 

grupo que esteve comigo, as pessoas que me auxiliaram, que acompanharam, para que a 

administração desta Casa ocorresse muito bem. E eu faço jus às palavras do Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, realmente, o ano de dois mil e quinze, a frente 

da presidência dessa Casa, graças a Deus, foi um ano realmente de paz, foi um aonde 

houve relacionamento, houve comunicação, muita coisa caiu por terra, e é isso que nós 

temos objetivo, não somente de representar a cidade, mas também de promover um 

ambiente de trabalho agradável, de forma que todos possam representar e ter seu espaço 

e sua oportunidade. Quero agradecer aqui aos meus assessores Lucas, que não está aqui 

presente, o senhor Antenor, a Madalena, a nossa diretora geral, a Madalena ela tem o 

Regimento Interno na cabeça dela gente, é um Regimento ambulante. A Madalena é 

uma pessoa que está a mais de vinte anos nessa Casa, e é o nosso auxílio, é o nosso 

braço direito mesmo, é a pessoa que me ajuda na hora do aperto, na hora da dificuldade. 



 

Vanderli, também, uma pessoa sempre prestativa, sempre disposta, com seu salto alto e 

os toc, toc, tocs, pelos corredores da Câmara Municipal, sempre me ajudando, me 

auxiliando. Às vezes a Vanderli é até meio importuna, porque eu chego na Câmara e ela 

já está na porta do meu gabinete para passar os trabalhos do Vereador Marcelo. 

Agradeço, Vanderli, seu profissionalismo, e é o que eu busco, o que eu sempre busquei, 

pessoas competentes, pessoas qualificadas e pessoas que tenham motivação com o 

nosso município e com a nossa cidade. Quero agradecer aqui o senhor Lineu, o nosso 

contador, a pessoa de confiança, o dono do dinheiro público, o dono do dinheiro de 

vocês aí, o senhor Lineu, é a pessoa que está ali fazendo todo controle, toda a economia, 

dizendo no que pode ser gasto, no que não pode, então o senhor Lineu é a pessoa da 

minha confiança, prezo muito pela idoneidade e caráter do senhor Lineu. Quero 

agradecer também a Luiza, aquela que sempre está ouvindo as nossas vozes 

insuportáveis ali através da gravação, que faz um excelente trabalho, muito prestativa. A 

Camila, que sempre procura contagiar o nosso ambiente de trabalho, uma pessoa sempre 

alegra e disposta. O Edézio, o nosso Assessor de Imprensa, onde nós acertamos e muito 

na contratação do Edézio, que procura fazer um trabalho bem feito, e procurar atender a 

todos os Vereadores desta Casa. A Ana Paula que está ali na recepção, também, tendo a 

paciência com os pedidos das nossas ligações que são feitas diariamente. A Sandra 

Floris e a Lia, sempre preparando o nosso cafezinho, o nosso chá, e o café que vocês 

também tomam, o café que vocês também experimentam, o chá, e o Robson, o nosso 

motorista. Quero dizer que vocês todos, funcionários desta Casa, contribuíram de uma 

forma muito significativa, para o bom andamento dos trabalhos. Desejo sucesso ao 

próximo Presidente desta Casa de Leis, Valdivino Ferreira dos Santos, sucesso para 

você Valdivino, foi um prazer estar do seu lado, te conhecer melhor, a tua história de 

vida, tua trajetória de vida, é uma trajetória realmente vitoriosa, e é o que eu digo 

àqueles que têm interesse, como o Nobre Vereador Jorge Mishima disse, de disputar o 

cargo, dispute. A gente tem que tirar o chapéu para quem coloca seu nome para disputar 

as eleições. Por quê? Porque a pessoa corre o risco de ter, Nobre Vereador José Pereira, 

vinte votos, como pode ter mil votos. Então tem que trazer o reconhecimento da 

ousadia, da fé, da determinação, e o Valdivino é uma pessoa vencedora, e tem 



 

demonstrado isso através da sua família. Que você tenha sucesso, e que a sua 

presidência, é o que eu desejo, que ela seja muito melhor, mais muito melhor, em cem 

vezes mais, do que a minha, Nobre Vereador, porque o importante é dar o resultado que 

o munícipe espera, é dar o resultado que o povo espera, é trazer a transparência que o 

povo espera, então, eu trabalhei com essa determinação e espero que o senhor faça 

muito melhor que a minha pessoa. Eu quero dizer que no ano de dois mil e quinze, nós 

Vereadores desta Casa de Leis, apresentamos trezentos e quarenta e seis indicações, 

uma indicação por dia. Não é verdade? Trezentos e quarenta e cinco dias no ano, 

alguém apresentou uma indicação a mais. Requerimentos, cento e quarenta e um 

requerimentos. Quarenta e oito moções. Vinte e seis projeto do Executivo e vinte e nove 

projetos do Legislativo. Quero dar o parabéns a todos vocês, pelo trabalho realizado, 

pelas indicações, estamos aqui num processo democrático, aonde as discussões e os 

debates são naturais e normais, cada um tem a sua posição. Mas quando nós encerramos 

a discussão em plenário, o respeito continua fora do plenário e isso é o mais importante. 

Meus parabéns a todos os Nobres Vereadores, José Rodrigues Lares, José Pereira, 

Walter, Carlão, Jorge Mishima, Adriana, senhor Lourival que não pode estar hoje, e o 

Marcelo. Foi um prazer estar com vocês a frente desta Casa, ano que vem estaremos 

novamente como Primeiro Secretário, auxiliando o Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos como Presidente da Casa. Desejo a todos um Ano Novo abençoado, 

próspero, de baixo da graça, de baixo da direção, de baixo da vontade, de baixo do amor 

de Deus, um feliz Natal e um próspero Ano”. 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, 14 de dezembro de 2015.  
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