
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 

2016. 

 

Às vinte horas do dia vinte e dois 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, o 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. 45, 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 15 fevereiro de 2016. O Nobre Vereador 

Jorge Mishima requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na 

Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente acatando o 

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

Ofício Nº 0034/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os Atos 

Administrativos; *Contratos Nº 008,009,010,011/2016; *Termo Aditivo Nº 01 contrato 

034/15; Nº 05 contrato 124/14; Nº 01 contrato 097/14; Nº 007/15; Nº 03 contrato 

042/15; Nº 01 contrato 078/15; Nº 02 contrato 062/15; Nº 02 contrato 058/15; 



 

*Decretos Nº 3116, 3122, 3123, 3125, 3126, 3127 e 3128/2016; *Portarias Nº 027, 028, 

033, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 

051, 057, 058, 059/2016. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. 

Indicação nº 037/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda juntamente com o Departamento Municipal de Obras e Serviços e 

Bens Municipais, para que passe a máquina motoniveladora e coloque cascalho na Rua 

Rio Pardo, bairro Vertente. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 2. Indicação nº 038/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras do Município, para 

passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada do Investigador José Maria 

Batalha, no bairro do Rio Acima. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 3. Indicação nº 039/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para 

que seja tomada uma providência referente ao Bairro da Vertentes. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 4. Indicação n.º 040/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 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. 5. Indicação nº 041/2016, solicita ao 

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

competente, para que possa ser feito um trabalho do tipo roçada nos acostamentos da 

Estrada do Sogo e Estrada Doutor Artur Alberto Nardy, no bairro do Sogo. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 6. Indicação nº 042/2016, 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 na Rua Cinco, bairro Santo Antônio. 7. Indicação nº 043/2016, solicita 

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

competente, para que tome providências necessárias visando à implantação de 

iluminação pública e troca de algumas lâmpadas na Rua Érico Veríssimo, bairro Cruz 

das Almas, em toda sua extensão. 8. Indicação nº 044/2016, 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 roçagem no Córrego 

Itaim, até a margem do Rio Tietê. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 9. Indicação nº 045/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que possa realizar a complementação do asfalto da Estrada Joaquim 

Maia, bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 10. Indicação nº 046/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

competente, para que realize trabalho de roçada na Rua José Rodrigues de Morais, no 

bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 11. Indicação nº 047/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Serviço de Obras, para que o 

mesmo faça a retirada de entulhos da Rua Marques de Olinda, Vila Marcia. 12. 

Indicação nº 048/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento de Cultura, para que o mesmo 

disponibilize agenda, programando no mês de férias escolares o palco para festivais 

musicais aos fins de semana, sendo cada fim de semana um estilo musical. Terminado 

as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO – AUTORIA DO 

PODER LEGISLATIVO 1. – Projeto de Lei Complementar Nº 003/2016; Revoga a 

Lei Complementar Nº 176, 29 de dezembro de 2015. O Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto solicitou que o Projeto fosse colocado em Ordem do Dia. O senhor 

Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador, coloca em votação. Aprovado. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 2. – Projeto de Lei Complementar Nº 004/2016; Declara de utilidade pública 

a Instituição Beneficente Nossa Senhora da Piedade – IBNSP. O Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira perguntou ao Senhor Presidente se neste Projeto há parecer 

jurídico. O Senhor Presidente respondeu que não. O Nobre Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira justificou sua pergunta, dizendo que se no Projeto houvesse a documentação 

necessária, solicitaria que fosse colocado em Ordem do Dia.  AUTORIA DO PODER 



 

EXECUTIVO 3. – Projeto de Lei Complementar Nº 005/2016; Dispõe sobre a 

adequação e fixação da menor referência de vencimento dos Servidores Públicos 

Municipais, e dá outras providências.  Terminado os Projetos em deliberação, o Senhor 

Presidente suspende a Sessão Ordinária por cinco minutos para discussão do Projeto de 

Lei Complementar Nº 003/2016. Retomado 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, passa-se a ORDEM DO 

DIA – AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 1. – Projeto de Lei Complementar 

Nº 003/2016; Revoga a Lei Complementar Nº 176, 29 de dezembro de 2015. O Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou que o Projeto fosse colocado em Ordem 

do Dia. O senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador, coloca em 

votação. Votos contrários: Nobre Vereador Jorge Mishima; Nobre Vereador Carlos de 

Araújo; Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, Nobre Vereador Walter Machado e 

Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira. Empate. O Senhor Presidente votou a favor. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 012/2016 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, junto ao departamento competente, para 

que providencie a limpeza do Córrego Itaim, iniciando na Vila Márcia até o Ginásio 

Municipal. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

013/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, diante do poder 

discricionário que exerce, para que informe a essa Casa de Leis a respeito das 

providências relacionadas a Iluminação Pública. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. – Em única discussão e 

votação Moção de Apelo N° 011/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que seja cumprida a Lei Nº 777, de 1994, e a Lei Nº 1182, de 2003, 

referente à acessibilidade do portador de deficiência física. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 5. – Em 

única discussão e votação Moção de Apelo N° 012/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que providencie recapeamento urgente para a Rua 



 

José Sérvulo da Costa, bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 6. – Em única 

discussão e votação Moção de Apelo N° 013/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que providencie o desentupimento dos bueiros no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 7. – Em única discussão e votação Moção de 

Apelo N° 014/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que 

providencie pontos de ônibus com abrigos no Bairro Nirvana. APROVADO. 8. – Em 

única discussão e votação Moção de Apelo N° 015/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que as vans que realizam o transporte dos alunos do 

bairro passem a percorrer a Rua Vânia Stefan, popularmente conhecida como Morro do 

Torto, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 9. – Em única discussão e votação 

Moção de Aplausos N° 016/2016 – ao senhor Tiago Aparecido de Oliveira.  

APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

solicitou ao Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, para que recepcionasse o 

senhor Tiago Aparecido Oliveira, para fazer uso da tribuna. Com a palavra, senhor 

Tiago Aparecido Oliveira, “Boa noite ao Senhor Presidente, boa noite a todos os 

Vereadores, boa noite aos amigos que estão presentes, e eu queria agradecer a 

oportunidade, ao amigo Vereador Fábio Faquim que está me dando essa chance. Sou 

Tiago Aparecido, atleta de strongman, consegui a vaga de profissional em dois mil e 

quinze, faço as competições desde dois mil e treze, na categoria amador, e quando 

consegui me tornar profissional em dois mil e quinze. O que é o strongman, o 

strongman nada mais é que carregar objetos de várias formas diferentes. Um exemplo, 

tracionar caminhão, tombamentos de pneus, levantamento de pneus de empilhadeira, 

tombamento de carro, etc. E agora, depois dessa competição que eu ganhei o pro card, 

podemos levar o nome da cidade por todo o Brasil e país aí a fora, mas temos muita 

dificuldade ainda com parceria, e estamos aqui e quem sabe futuramente conseguimos 

fazer uma parceria com vocês, e conseguir o apoio para a gente poder levar o nome da 

nossa cidade por todo o mundo aí. Obrigado. É mais fácil levantar peso do que falar 

aqui”. O Senhor Presidente comunicou aos presentes que de acordo com a lei interna é 

proibido bater palma ou se exaltar em plenário. 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, 

“Cumprimento o Presidente da Casa, Vereador Valdivino, demais membros da Mesa, 

Nobres Vereadores, todos os presentes. Em relação à Indicação N.º 39/2016, quando 

fala da manutenção do bairro do Vertentes, na verdade, assim, nós estamos muito 

carentes em relação a todos os bairros, ainda mais que alaga com a quantidade de chuva 

que tem ocorrido, então, para que o Prefeito tenha os olhos e olhe para esses bairros 

porque, realmente está intransitável algumas ruas. Então a gente pede com carinho para 

que o Prefeito possa olhar por todos os bairros da cidade. E em relação a Moção de 

Apelo da Lei N.º 777/1994 e a Lei Nº 1182/2003, que fala em relação a acessibilidade, 

porque pude presenciar, eu e mais algumas pessoas que moram perto da minha casa, eu 

moro em frente a escola João Cardoso, e a gente percebe que em Biritiba não temos 

rampas de acessibilidade nas calçadas, e eu queria pedir encarecidamente ao Prefeito 

para que possa cumprir a lei presente no município, porque nós presenciamos uma 

cadeirante cair enquanto tentava descer a calçada. Então peço encarecidamente, 

novamente, ao Prefeito, para que possa olhar com bons olhos a questão da 

acessibilidade em Biritiba Mirim. Em relação a Moção de Apelo do Nobre Vereador 

Valdivino, quando fala da cabine de ônibus. Na verdade a gente tem uma ausência 

muito grande de cabines nos pontos de ônibus de Biritiba, ainda mais com a questão da 

chuva e quando não é a chuva, é o sol muito quente. Então, eu quero parabenizar o 

Nobre Vereador,  e que o Prefeito possa ver todos os pedidos de cabine de ônibus em 

todo o entorno da cidade. Quero dizer também, parabenizar o Vereador Fábio Faquim, 

pela Moção de Aplausos ao Tiago, parabéns Tiago pela vitória. E é muito bom saber 

que tem representantes aqui de Biritiba que levam o nome da cidade para outras cidades 

e até mesmo para fora do país, parabéns viu. E em nome da Deise, que hoje faz 

aniversário, eu quero cumprimentar todos os presentes. Boa noite”. Com a palavra, 

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

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “eu cedo meu tempo ao Vereador Fábio Faquim, 

se for fazer uso”. Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Senhor 

Presidente, Nobres Pares, todos os presentes, aqueles que nos assistem através da sessão 



 

online nesta noite, boa noite. É uma alegria poder tê-los nessa Casa de Leis, eu gostaria 

nessa noite, de parabenizar um campeão. Porque o Tiago é um campeão por vários 

motivos. Ele é um campeão porque ele tem vencido diversos desafios, Vereador Ziza, e 

diversas adversidades, mas mesmo assim ele tem enfrentado, e isso não tem sido um 

impedimento para que ele possa levar adiante a prática esportiva. O Tiago tem 

representado a cidade Biritiba Mirim de uma forma muito empolgante. Na verdade eu 

conheci o Tiago de ouvir falar, muitos falavam do Tiago, atleta de strongman, campeão, 

levantava peso, e eu falava „quero conhecer o Tiago pessoalmente‟, e o nosso amigo 

Geléia me levou até a pessoa do Tiago, aonde pude contemplar através de todos os 

certificados, as suas conquistas, e os troféus que estão aqui presentes, Vereador 

Marcelo, que realmente o Tiago é um campeão, ali no bairro de Cruz das Almas, 

trabalhando, cabeleireiro, e mesmo assim, junto com sua família tem se esforçado para 

que ele tenha condições de ir até os eventos, e tudo requer custo, né Tiago, tudo requer 

despesa, passagem, alojamento, alimentação, e eu falo que você é um guerreiro porque 

você mesmo em meio a tantas dificuldades, você tem levado a prática esportiva adiante. 

Eu quero parabenizar a mãe, que está presente, feliz pelo filho, eu sei que todos ficam 

realmente empolgados e contagiados porque é uma noite especial, é um momento em 

que estamos fazendo uma Moção de Aplausos, mas eu sei que o nosso Presidente leva 

isso em consideração. Quero parabenizar a esposa também, que acompanha o marido, 

dá força nas atividades, e todos os amigos presentes, e todos que participam do 

strongman e têm o Tiago como uma referência. Você que quer tomar conhecimento da 

modalidade esportiva, Nobre Vereador Lourival, do strongman, você entra lá no 

youtube, digita ali o nome do Tiago Aparecido de Oliveira, e você vai ver as atividades 

que esse homem realiza. Dificilmente nós teremos condições de fazer o que ele faz, 

realmente é para um atleta que se dedica, que cuida da sua alimentação, que está no dia-

a-dia da prática esportiva, mas é interessante ver a modalidade, eu tenho certeza que 

todos vão ficar surpresos. Em relação aos pontos de ônibus, Senhor Presidente, o nosso 

Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, Nobre Vereadora Adriana, ele tem um 

compromisso esse ano, e nós vamos cobrar esse compromisso do Inho, que ele falou 

que ele estaria aí realizando, fazendo e dando coberturas de pontos de ônibus aqui na 



 

cidade, e é muito importante que a gente cobre isso daí, porque ninguém é obrigado a 

prometer o que não se pode cumprir, se prometeu tem que ter o compromisso, e nós 

Vereadores, falo pela minha pessoa, estarei ali cobrando para que esses pontos de 

ônibus sejam feitos aqui na cidade. No demais, em relação a revogação no Projeto de 

Lei que no ano passado havia sido apresentado e votado em unanimidade por todos os 

Vereadores”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou uma parte, “só para 

consignar, o meu voto foi ao contrário, para que o pessoal esteja ciente quanto essa lei”. 

Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “o senhor não se manifestou 

contrário no Plenário Nobre Vereador, o senhor não assinou na Comissão, mas no 

Plenário o senhor ficou neutro. Quando nós colocamos um Projeto em discussão e 

votação, o Presidente diz o seguinte, aqueles que forem favoráveis permaneçam 

sentados, os que forem contrários, que se levantem. É importante então, se o Nobre 

Vereador é contrário, que tome a iniciativa de se levantar e mostrar para todos que 

realmente é contrário ao Projeto. Em relação a revogação do Projeto, nós estamos num 

processo democrático, eu mantive meu voto contrário a revogação, até porque a 

Prefeitura recebeu vários apontamentos do Ministério Público, e ação cívil também para 

que esses cargos se tornassem cargos efetivos. Então, tomando conhecimento de tal 

função, eu mantive meu voto contrário a revogação da lei, esse é meu voto e meu 

parecer. Agradeço a oportunidade, Senhor Presidente, a todos que estão presentes, 

Tiago parabéns, sucesso, pode contar comigo, você tem um parceiro que vai te ajudar 

nessa modalidade, nós estaremos juntos em uma reunião com a Secretaria de Esporte, 

com a Secretaria de Turismo e Cultura, junto com o Prefeito, para que a gente possa ter 

condições de ajudá-lo na forma que você tem representado a cidade. Muito obrigado a 

todos, boa noite”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “Senhor 

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

cumprimento os senhores e senhoras presentes, parabenizo o senhor Tiago Aparecido de 

Oliveira por sua conquista. Eu acho que depois da explanação do Nobre Vereador Fábio 

Faquim, venho somente elogiá-lo pela sua ação, não tenho mais nada a dizer, somente 

agradecer em nome do município. Primeiramente, gostaria também de agradecer a todos 

os Vereadores que votaram a favor do Projeto de Lei Complementar Nº 003/2016, o 



 

qual revoga a Lei Complementar Nº 176, de 29 de dezembro de 2015, pois desta forma 

estaremos agindo com transparência, sem favorecimento algum, neste ano eleitoral que 

já se iniciou, respeitando-se os pré-candidatos a Prefeito, o qual após a eleição poderá 

compor a sua administração da melhor forma possível, mesmo com a recomendação do 

Ministério Público. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, e uma boa 

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

Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “agradeço e dispenso”. Com a palavra, 

Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “Senhor Presidente, Senhores Membros da 

Mesa, senhores Pares, e senhores presentes. Faço nessa noite, o uso da tribuna, para que 

informe as pessoas moradoras da Vila Márcia que a gente tem lutado muito por aquela 

situação, que hoje está o Córrego Itaim, a respeito da madeireira até chegar a quadra 

coberta. Tem sido muito cobrado por vários moradores, e tenho acompanhado a situação 

que está, é triste, é lamentável, a gente tem a vegetação tomando conta do fundo da casa 

das pessoas e a gente tem que tomar as providências. Isso daí não é só o Vereador 

Lourival que tem feito estes pedidos nesta Casa, acho que talvez uns três ou quatro 

pedidos, o Carlos de Araújo também e os demais outros Vereadores também. Todos nós 

nos empenhamos por isso. Eu fiz esse requerimento para pedir encarecidamente ao 

Senhor Prefeito, vamos respeitar essas pessoas que moram na Vila Marcia que beira o 

Córrego Itaim, não tem mais como as pessoas conviverem numa situação daquela. 

Então eu fui muito gentil falar isso com o Prefeito, e realmente temos um problema 

muito difícil. A última vez que foi limpo foi máquina que o Prefeito realmente alugou a 

máquina para ele fazer o serviço, porque ela é muito longa, e hoje a Prefeitura realmente 

não tem esse equipamento. Então com a retro fica muito difícil de fazer realmente de 

pegar o leito do rio para se fazer a limpeza como deve ser. Mas vamos tentar fazer com 

a retro escavadeira, fazer o possível uma limpeza lateral, que não fique cem por cento, 

mas tenho certeza que o Prefeito me prometeu, infelizmente não temos esses 

equipamentos, mas com a retro escavadeira vamos fazer o possível. Então só quero 

dizer e passar a população para quem mora ao lado do córrego, na Vila Marcia, ao lado 

do Córrego Itaim, que a gente já está tomando essas providências, se Deus quiser, 

brevemente, já vai estar feito este serviço lá. Muito obrigado, agradeço a todos vocês, e 



 

uma boa noite”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

“Boa noite Presidente, Nobres Pares, aos moradores do Casqueiro, aos morados da Cruz 

das Almas, qual hoje têm que sentir orgulho do nosso querido Tiago, mostrar o quanto 

você se destacou, a gente conhece um pouco em oportunidade o seu trabalhar aí Tiago, 

falar que você é orgulho para Biritiba, parabenizar o Vereador Fábio Faquim pela 

Moção, viu Fábio, o Tiago tem representado o bairro, o qual a gente tem um carinho 

especial do Jardim Jungers, Jardim Rosicler, Parque Marciano, então motivo de orgulho 

para aquele bairro e para a cidade de Biritiba. A gente sabe das dificuldades que os 

atletas aqui despontam, temos atletas de ponta aqui também, temos o Sandro, temos 

atletas do Projeto Tatame do Futuro, projeto da Joice também, e a gente sabe da 

dificuldade financeira quanto mais para coisas básicas, quanto mais para o esporte. Só 

que a gente sabe que o esporte educa, ele progride, ele acolhe, ele ensina a gente. Então, 

quero dizer para você Tiago, em off, continue assim, no que precisar da gente, a gente 

como comerciante também para ajudar, a gente está aí para o esporte, para poder ajudar 

dentro do que a gente puder, e falar que você é um orgulho para nossa cidade, assim 

como nós temos o Evandro, e mais um campeão aqui, tá. Você está de parabéns Tiago. 

E dizer aos Nobres Vereadores que estamos em democracia, eu não vejo, às vezes, 

motivo para a gente voltar atrás, democracia é bonita por causa disso, a gente vota uma 

lei, e se você conseguir me provar que eu estava errado, eu tenho humildade de 

reconhecer o meu erro e voltar atrás, então, não tenho problema em votar contra uma 

coisa que eu votei, eu acho que a gente está aqui para aprender, para crescer, para ser 

humilde, então não vejo nada de errado em voltar atrás se você me convencer que o que 

você está me propondo é melhor, melhor para o cidadão, melhor para nossa população, 

que já é uma cidade carente de empregos, e se a gente começar a qualificar de mais, a 

gente vai selecionar de mais, e vai ter só emprego para o pessoal de fora. Biritiba é uma 

cidade carente que precisa também do acolhimento do emprego de pessoas daqui da 

cidade também. No mais, boa noite, quero parabenizar, antes disso, o Valdivino pelos 

trabalhos que o Senhor vem fazendo junto com os demais Vereadores. Boa noite”. O 

Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou autorização para entregar a Moção 

de Aplausos ao senhor Tiago Aparecido de Oliveira. O Senhor Presidente solicitou que 



 

o Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira acompanhasse o senhor Tiago Aparecido 

de Oliveira para receber sua homenagem. Não havendo mais oradores inscritos, com a 

palavra, Senhor Presidente, “Essa Presidência faz um comunicado aos Nobres 

Vereadores que fazem parte da Comissão, para que estejam presentes no dia vinte e seis, 

as dezesseis horas, para analisar os Projetos de Lei N.º 040, 047, 048, 049, 050, 051, 

052, 054, 055/2015 e o Projeto de Decreto Legislativo Nº 006/2015. Projetos de Leis Nº 

001 e 002/2016, 003, 004 e 005/2016. Vai ser dia vintes e seis, às dezesseis horas, que 

vamos tentar analisar os Projetos para entrar em votação na próxima sessão. Quero 

agradecer a presença de todos, agradecer a Deus também por este momento dessa 

sessão, parabenizar o Tiago, por defender nossa cidade, e levar o nome dos nossos 

atletas no esporte para fora, isso é muito satisfatório. Parabenizar meu Primeiro 

Secretário Fábio pela iniciativa, Parabéns Fábio. Agradecer também as palavras do 

Nobre Vereador Marcelo. Em defesa do nosso voto do Projeto o qual nós revogamos, e 

eu também votei a favor no passado. Mas vendo o Projeto, vendo as condições que 

nosso Poder Executivo deu para nossos funcionários para poder estudar. Existe a lei que 

o Executivo, como o Legislativo, para incentivar o funcionário, paga cinqüenta por 

cento da faculdade, e não vi nenhuma vantagem, nenhum funcionário do Executivo. 

Diferente da Câmara que sempre deu esse incentivo, o qual tem funcionário se 

formando, que quando tem um Projeto desses, vai beneficiar. Analisando isso tudo 

agora que comentei como Presidente, eu tive iniciativa e votei favorável também”. 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, 22 

de fevereiro de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 
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