
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 

2016. 

 

Às vinte horas do dia um de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 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 VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS, convidou o Vereador FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA e o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 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. 42, 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 14 dezembro de 2015. O Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se 

encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente 

acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. 2. 

Leitura do Ofício N° 087/2015 – Do Biritiba Prev – Encaminha Balancete Financeiro da 

Receita e Despesas referente ao mês de novembro de 2015. 3. Leitura do Ofício Nº 

003/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os Atos 

Administrativos; *Contratos Nº 084, 086, 087, 088, 089, 090 e 091/2015; *Termo 



 

Aditivo Nº 03 contrato 008/13; Nº 03 contrato 080/13; Nº 03 contrato 144/12; Nº 02 

contrato 022/14; *Decretos Nº 3103, 3104, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 e 3112/2015; 

Leis Nº 1743/2015; *Lei Complementar Nº 173, 174 e 175/2015; *Portarias Nº 

461,463, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504 ,505, 506, 507, 

508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518/2015. 4. Leitura do Ofício Nº 

0266/2015/SR PENHA/SP – Contrato de Repasse do Orçamento Geral da União 

celebrado entre o Município de Biritiba e a Caixa Econômica Federal – Ref.: CT 

1024.989-00/2015. 5. Leitura do Ofício Nº 0262/2015/SR PENHA/SP – Contrato de 

Repasse do Orçamento Geral da União celebrado entre o Município de Biritiba e a 

Caixa Econômica Federal – Ref.: CT 1024.586-66/2015. 6. Leitura do Ofício Nº 

0264/2015/SR PENHA/SP – Contrato de Repasse do Orçamento Geral da União 

celebrado entre o Município de Biritiba e a Caixa Econômica Federal – Ref.: CT 

1024.369-51/2015. 7. Leitura do Ofício Nº 003/2016 – Departamento de Estradas de 

Rodagem – DER/SP. 8. Leitura do Ofício Nº 010/2016 – Do Biritiba Prev – Encaminha 

Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de dezembro de 2015. 9. 

Leitura do Ofício Nº 0022/2015 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha  

Atos Administrativos; *Contratos Nº 092/2015, 001 ao 007/2016/2016; *Termo 

Aditivo Nº 01 contrato 058/15; Nº 01 contrato 062/15; Nº 01 contrato 70/15; Nº 01 

contrato 069/15; Nº 01 contrato 041/15; Nº 02 contrato 042/15; Nº 01 contrato 059/15; 

Nº 06 contrato 001/13; Nº 05 convênio 011/14; Nº 03 contrato 042/15; *Decretos Nº 

3083, 3087, 3090, 3092, 3105, 3111,3113, e 3114/2015. 3115, 3117, 3188, 3199, 3120 e 

3121/2016; Leis Nº 1744/2015 e 1745/2016; *Lei Complementar Nº 176/2015; 

Portarias Nº 519 ao 529/2015. 001 ao 026/2016. 029 ao 032/2016. 10. Leitura do Ofício 

Nº 001/2016 – PLAN – Processo Nº 005046/2015 – Prorrogação do Contrato dos 

Agentes de Saúde. 11. Leitura do Ofício GDUR-7 Nº 721/2015 – TC-1929/026/13 – 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 1. Indicação nº 001/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

manutenção dos postes de luz que iluminam a Rua do Beco. AUTORIA DA NOBRE 



 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 002/2016, solicita ao 

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

Competente para que faça com urgência os reparos necessários nas estradas de nossa 

cidade. Segue os nomes dos bairros e estradas: Bairro Vertentes; Bairro Nirvana; Bairro 

Castelano; Estrada de Santa Catarina; Estrada dos Barbosas, e os demais bairros e 

estradas que precisarem de reparos. 3. Indicação nº 003/2016, solicita ao Senhor 

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

Competente para que possa ser jogado entulho ou cascalho na Estrada de Casa Grande.  

4. Indicação n.º 004/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que os garis (coletores de lixo) 

tenham roupas adequadas para exercer seu trabalho. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 5. Indicação nº 005/2016, solicita ao Senhor 

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

Competente para que tome providências necessárias no sentido de efetuar serviço de 

cascalhamento e serviços de motoniveladora na Rua José Gomes Maciel, bairro Jardim 

dos Eucaliptos, rua esta ao lado da EMEF Waldemar Costa Filho. 6. Indicação nº 

006/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias para o 

recapeamento asfáltico na Rua Manoel da Nobrega com travessa da Rua Guimarães 

Rosa, Bairro Cruz das Almas, ao lado da loja Multi Preços. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 7. Indicação nº 007/2016, solicita ao 

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

Competente para que possa realizar a roçada e limpeza do acostamento na Avenida dos 

Caquizeiros, bairro Pomar do Carmo. 8. Indicação nº 008/2016, solicita ao Senhor 

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

Competente para que possa realizar a roçada e limpeza no acostamento da Rua das 

Violetas, bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 9. Indicação nº 009/2016, reiterando a Indicação de 02 

de agosto de 2013 e Indicação de 10 de agosto de 2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo juntamente com o Departamento 



 

Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, que utilize de um espaço na Praça São 

Benedito, para que possa ser instalado um bicicletário. 10. Indicação nº 010/2016, 

reiterando a Indicação de 06 de abril de 2015, Indicação de 20 de julho de 2015 e 

Indicação de 09 de novembro de 2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

Serviços e Bens Municipais, providencie a manutenção da Rua João Pereira Sobrinho 

ao lado da Rua da Feira, com o serviço de asfalto em toda sua extensão e serviço de tapa 

buraco. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 11. Indicação nº 011/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, para que passe a 

máquina motoniveladora e cascalhe as Estradas Municipais e Ruas dos Bairros 

Vertentes, Castellano, Casqueiro, Nirvana. 12. Indicação nº 012/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite um relatório da EDP 

Bandeirantes referente aos investimentos com a iluminação, e verifique a manutenção 

da troca de lâmpada dos bairros Vila Santo Antônio, Jardim Yoneda, Vista Alegre, 

Nova Biritiba, Jardim Jungers, Jardim dos Eucaliptos, Castellano, Vertentes, Casqueiro, 

Alvorada e o Centro da Cidade. 13. Indicação nº 013/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

uma Lei para que possa exigir e obrigar a empresa SABESP ou qualquer outra empresa 

ou pessoa física para que corte o asfalto do sistema viário do Município seja para a 

manutenção, ampliação de rede ou aberta e instalação de novas redes de água ou 

sistema de coleta de esgoto. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 14. Indicação nº 014/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que realize o desentupimento de um bueiro localizado 

na Rua Geraldo da Conceição. 15. Indicação nº 015/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que realize a troca de lâmpadas na Rua Nilo Peçanha, 

Vista Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 

16. Indicação nº 018/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, a pedido dos moradores locais, para 

que seja feita uma operação tipo tapa buracos na Estrada do Rio Acima, Bairro Rio 



 

Acima. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou permissão para se retirar 

do Plenário. Autorizado. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 17. Indicação nº 016/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que realize a limpeza dos bueiros, passe a máquina e 

cascalhe a Rua Durando Nogueira, Pomar do Carmo. 18. Indicação nº 017/2016, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que instale iluminação pública na 

Rua Guimarães Rosa, Cruz das Almas.Terminado as Indicações, passa-se aos 

PROJETOS EM DELIBERAÇÂO – AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – 

Projeto de Lei Nº 056/2015; Dispõe sobre a Revisão e Atualização do Estatuto e Plano 

de Cargos e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Biritiba Mirim e dá 

outras providências.  Passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE 

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

Requerimento N° 001/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito um estudo sobre 

a possibilidade de voltar a passar o ônibus intermunicipal no bairro do Sogo. 

APROVADO. 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 002/2016 - 

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

ao Órgão Competente para que faça um estudo sobre a possibilidade do ponto de táxi 

permanecer onde já trabalham há alguns anos, o referido ponto esta localizada na 

Avenida Ferdinando Jungers, em frente à escola João Cardoso de Siqueira Primo. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 003/2016 - Requer ao 

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

Departamento, para que providencie a troca de grade em torno da Escola EMEI 

Professora Maria José, bairro Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 4. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 004/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para providenciar 

junto ao Setor de Obras do Município, para que o mesmo passe a motoniveladora, e 

para cascalhar a Estrada Miguel Chelucci, em toda a sua extensão, principalmente em 

frente à residência do Sr. Issami Tomita. APROVADO. 5. – Em única discussão e 



 

votação Requerimento N° 005/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para providenciar junto ao Setor de Obras do Município, a colocação de duas 

placas de concreto patrocinado pela Pedreira Biritiba, para a implantação no ponto de 

ônibus km. 072+000m (córrego do Santo), sentido Biritiba – Mogi, próximo ao Cristo 

Redentor. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM 

DE OLIVEIRA 6. – Em única discussão e votação Requerimento N° 006/2016 - 

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que encaminhe a Secretaria 

de Trânsito, Planejamento e Governo a necessidade de apresentar um projeto de 

engenharia de trânsito para o perímetro urbano de Biritiba Mirim. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 7. – Em única discussão e votação Moção de Aplausos Nº 001/2016 – aos 

Policiais de Biritiba Mirim. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicitou a palavra e convidou os demais Nobres Vereadores a assinarem em conjunto a 

presente Moção. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra, 

“Gostaria, primeiramente, de parabenizar o Marcelo por essa atitude, e eu gostaria de 

estar assinando, pois para mim seria uma honra porque já fiz parte do Comando de 

Biritiba Mirim, e eu sei que é uma profissão muito árdua, e o pessoal, realmente, merece 

ser aplaudido e respeitado pelo seu trabalho. Parabéns”. APROVADO. AUTORIA DA 

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

votação Moção de Apelo Nº 002/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que os pedidos realizados para troca de lâmpadas e implantação de luz na 

cidade sejam atendidos. APROVADO. 9. – Em única discussão e votação Moção de 

Apelo Nº 003/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que seja 

criada uma Comissão Específica de Plano de Carreira. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 10. – Em única 

discussão e votação Moção de Apelo Nº 004/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que autorize a retirada dos móveis que estão sendo substituídos nas 

escolas do município, e que os mesmos sejam doados para as Associações de Bairro de 

nosso município. APROVADO. 11. – Em única discussão e votação Moção de Apelo 

Nº 005/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que estude a 



 

disponibilidade de uma emenda parlamentar para a construção de uma quadra 

poliesportiva com cobertura na EMEF Waldemar Costa Filho. APROVADO. 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 12. – Em única discussão e votação 

Projeto de Resolução Nº 001/2016 – Dispões sobre a constituição das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. O 

Nobre Vereador Jorge Mishima solicitou a palavra, “antes da discussão e votação, 

Senhor Presidente, eu gostaria, neste último ano de mandato, que o meu nome constasse 

numa das Comissões. Da vez passada, pedi para que não fosse incluído o meu nome. 

Mas eu vejo que, meu nome não consta aí em nenhuma das Comissões, 

proporcionalmente ao meu partido, eu gostaria de fazer parte também”. Com a palavra, 

Senhor Presidente, “o Nobre Vereadora então vai para a Comissão Educação e Cultura, 

como relator”. APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente comunicou que na próxima semana, a Sessão Ordinária será realizada na 

quarta-feira, dia 10 de fevereiro, devido ao feriado do Carnaval, e o expediente da 

Câmara começará às 12h, podendo aos Nobres Vereadores entregarem seus trabalhos 

até as 15h. Comunicou também que no dia 04 de fevereiro será realizada a Audiência 

Pública para discutir o Projeto de Lei n.º 056/2015. 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, 

“agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Carlos de Araújo, “agradeço e 

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

dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo 

Senhor Presidente Valdivino Ferreira dos Santos, onde cumprimento os Nobres Pares, 

cumprimento os senhores e senhoras presente. O que me traz a presença da população 

neste momento, é para informar a todos que, quanto à solicitação deste Nobre Vereador, 

a respeito dos óbitos ocorridos no Pronto Atendimento, do município de Biritiba Mirim, 

havendo suspeita de negligência por parte dos profissionais, sendo que fora necessário 

que este Vereador encaminhasse representação ao Ministério Público, o qual através de 

ofício me fora informado que havia entrado em contato com a Secretária de Saúde de 

Biritiba Mirim, solicitando informações, sendo que a mesma solicitou prorrogação de 



 

prazo para esclarecimento. Informo ainda que aproximadamente há dez dias atrás, 

compareceu na Secretaria de Saúde, um Promotor Público com sua equipe, para 

verificar as condições no Pronto Atendimento, garantindo assim um melhor 

atendimento a população, desta forma esclareço que continuarei fiscalizando as 

denúncias de irregularidades no nosso município. Muito obrigado”. Com a palavra, 

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

Vereador Jorge Mishima, “Excelentíssimo Presidente da nossa Casa Valdivino, 

Membros da Mesa Diretiva, senhoras e senhores Vereadores, assistentes que nos estão 

privilegiando com a sua presença. Eu desejo ao novo Presidente, que haja como sempre 

foi, com lealdade, com integridade e com sabedoria. Eu sou um admirador de Vossa 

Excelência, eu sei que fará um excelente trabalho. Aproveitando, com respeito ao 

Requerimento que eu fiz ao DR, sobre o ponto de ônibus aqui na entrada do nosso 

município, fomos um joga joga pra lá, joga pra cá, enfim, ontem tivemos a resposta do 

DR para que a Prefeitura possa implantar um ponto de ônibus, embora seja 

precariamente, mas pelo menos usuários dessa linha não fiquem jogados, no meio do 

mato na verdade. Então eu tomei iniciativa, já pessoalmente, eu não sei se infringe a lei, 

joguei um gramachone lá, já deixei o terreno praticamente pronto, e eu ganhei duas 

placas de concreto da Pedreira Biritiba, que eu liguei lá para nosso amigo Chicão, nos 

cedeu gratuitamente. Essa placa de concreto tem aproximadamente cinco metros 

quadrados, e irá paliativamente sanar o problema. O certo seria um ponto de abrigo 

coberto, mas isso onera os cofres municipais. Então vai ser uma forma precária, como 

volto a dizer, mas que atenda nossos usuários. E para os nossos queridos Vereadores, 

este ano será época de eleição, ano de eleição, é a oportunidade que aqueles que querem 

concorrer ao Legislativo e ao Executivo, é o momento exato. Não apenas criticar, e 

tenho certeza que a maioria dos Nobres Pares voltarão pelo excelente trabalho que 

fizeram diante do Legislativo municipal. E aqueles Vereadores que tentarão alçar vôo 

mais alto, sucesso, que seja uma concorrência leal acima de tudo. Muito obrigado a 

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

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

de Miranda Melo, “Boa noite ao Presidente Valdivino Ferreira dos Santos, Primeiro 



 

Secretário Fábio Faquim de Oliveira, Nobres Pares, vou aproveitar, rapidamente, apenas 

pedir a proteção de Deus, para que Deus consiga dar para a gente serenidade e nominar 

todos os Vereadores que se esmerem, como tem se esmerado em fazer o povo feliz, o 

povo mais contente, essa Câmara, é um orgulho ter feito parte com vocês, sei que esse 

ano é uma no de eleições. Gostaria, já de antemão, parabenizar o Presidente da Câmara 

Valdivino, pelo jeito como está conduzindo a Casa a respeito à segurança, algumas 

medidas que teve que nos chamar numa reunião, muito democrático, viu Presidente, ao 

Fábio também na condução dos trabalhos, e nominar, que assim como o Walter 

Machado se esmera com todo carinho para fazer sua plantação, juntamente com o José 

Lares, que continuem fazendo, se esmerando em fazer o povo feliz. Assim como o Ziza 

fez na Polícia Militar, que hoje é um homem de Deus, que busca um relacionamento, 

que Deus conforte você, continue nessa luta, combativo quando tem que ser, consciente, 

parabéns para você. Carlos, que continue nessa luta como Vereador, assim como você é 

um bom motorista, de coração, cara de bom coração, um cara amoroso. Jorge Mishima, 

com a experiência do senhor, toda sabedoria, nos orientando aqui, sendo um gedai. 

Adriana também, com seus trabalhos, seu pulso de mulher, sua qualidade viu Adriana, 

continue com seu ar de professor, assim como você ensina muita gente, continue se 

esmerando no melhor. Lourival Bispo de Matos, também com sua experiência, é uma 

honra estar com o senhor aqui. E pedir para aqueles que vão, de coração, continuar se 

esmerando em fazer o povo feliz, tenham todos sorte na caminhada no ano, que a gente 

possa ter consciência nos projetos que sejam benéficos a população, e não usar de 

armadilhas e nem de coisas, apenas para prejudicar o político. Venho falar que estava 

com saudade, tenho orgulho de estar presente aqui com vocês. Gostaria de agradecer o 

pessoal da TV online, é o novo segurança da Casa, também instituído pelo Presidente. 

Em nome dos que estão aqui, cumprimentar Nobre meu amigo, mais de trinta anos, 

Deus fez milagre aí, está aí o rapaz de pé, Flávio Augusto de Souza Batista, falar que a 

gente também está procurando um relacionamento com Deus, e de coração que Deus 

oriente a gente para o bem, nunca para fazer do uso do poder da gente aqui para o mal, 

para ninguém, não esquecer que a gente está aqui, se a gente está aqui é porque somos 

ungidos, escolhidos por Deus, procurar fazer o melhor para a população. Gostaria de 



 

desejar um grande ano a todos vocês, é uma honra mesmo estar com todos vocês. Se a 

política está assim, não é por causa da gente. Essa Câmara fez o trabalho deles, temos 

diferenças com o Executivo, temos conciliações, o Inho também, na minha opinião, tem 

sido um bom Prefeito, tem diferenças, mas não podemos aceitar que joguem pedras ao 

léu. Uma boa noite, e é uma honra estar com vocês”. Com a palavra, Nobre Vereador 

Fábio Faquim de Oliveira, “Senhor Presidente, só quero dar os parabéns a Vossa 

Excelência pela condução dos trabalhos, desejar boas vindas a todos os Nobres 

Vereadores nesta retomada das atividades para dois mil e dezesseis. Gostaria de saudar 

todos os presentes, todos que nos assistem através da Sessão online, e também o nosso 

amigo Flavio que se recupera ai de um procedimento cirúrgico, que esteve na UTI, é 

uma condição muito difícil, mas graças a Deus que deu a vitória, né Flávio. Então, é 

uma alegria poder te receber novamente entre nós aqui, e te ver com saúde e com 

disposição”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra Senhor Presidente, 

“agradecer o Nobre Vereador Jorge Mishima pelas palavras,  o Marcelo pela sua 

Moção, agradecer alguns companheiros que estão aqui presentes  e só relembrando que 

aos Nobres Pares, dia oito e nove, não haverá trabalho nesta Casa, retornamos no dia 

dez às treze horas e relembrar de novo a Audiência Pública nesta quinta-feira, às 

dezenove horas. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão na paz, e declaro 

encerrado a presente sessão”. 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, 01 de fevereiro de 2016. 
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