
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia doze de dezembro 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. O Senhor Vice-Presidente Carlos de Araújo passou os 

trabalhos da Mesa Diretora ao senhor vereador FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA,  

que convidou os vereadores MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO e JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO, 1º e 2º Secretário respectivamente, para auxiliar nos 

trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente 

Interino 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. 87, do Livro nº. 13 do livro de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O nobre vereador 

Jorge Mishima justificou a ausência do nobre vereador Walter Machado de Almeida, 

que se encontrava a caminho. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente Interino, 

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 05 de dezembro de 2016. O vereador Jorge 

Mishima justificou a ausência da vereadora Adriana Rufo Freitas, que estava a caminho. 

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 Interino acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca em votação a 

ata. Aprovado. 2. Leitura dos Ofícios n. 233 e 239/2016 referente à diplomação – 

Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo – Juízo da 319ª Zona Eleitoral – Mogi das 



 

Cruzes. 3. Leitura do Ofício n. 160/2016 da Secretária Municipal de Finanças – 

referência mensagem n.º 08/2016 - SABESP. 4. Leitura do Ofício do Diretor da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Biritiba Mirim. Terminado o 

Expediente, passa-se para a ORDEM DO DIA –AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 112/2016 – Reiterando o Requerimento de 29 de agosto de 

2016, em caráter de urgência, requer a empresa Bandeirantes, para que a mesma faça o 

reparo no cabo de alta tensão localizado na Rua 3, em frente ao n.º 59, Bairro Vila Santo 

Antonio I. APROVADO. 2.  – Em única discussão e votação Requerimento N° 

113/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Presidente Interino da Câmara Municipal, para que 

sejam lidos os Ofícios n.º 050, 051 e 052. APROVADO. Não havendo mais material da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente Interino solicitou ao Segundo Secretário que fizesse 

a chamada nominal dos senhores vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com 

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

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

Nobre Vereador Jorge Mishima: “Senhor Presidente, eu gostaria com a permissão de 

Vossa Excelência falar da minha bancada. É um sessão ordinária desta Legislatura, 

décima segunda Legislatura, só tenho que agradecer a Deus por ter vocês, a maioria dos 

vereadores presentes nesta Legislatura. Este será, a próxima Legislatura será a minha 

última concorrência a vereador neste município. Então, vereadores como Carlos, nobre 

vereador Donizeti, nosso querido Ziza, nossa grande sempre Presidente da Câmara 

Adriana, senhor Valdivino que está ausente, e o nobre vereador Fábio Faquim. Foi de 

imenso prazer tê-los como vereadores, um dos melhores vereadores que tivemos nesta 

Câmara. Estou me litando na Câmara Municipal de Biritiba Mirim por vinte e dois anos, 

se Deus quiser, completarei vinte e seis anos de mandato. E tenho orgulho, de estar 

pertencendo a este Legislativo deste ano, ou dessa Legislatura, de grande competência. 

Vereadores como o Ziza, Valdivino, Fábio Faquim, uma revelação na política de 

Biritiba,  Adriana também, meu amigo Carlos, e sempre amigo, da minha parte 

considero, Donizeti, uma pessoa que é odiada ou é vista, não existe meio termo. Então, 

é uma pessoa sabedora das leis do município, conhece tudo de legislação, espero, mas 

eu tenho certeza, que muitas da população biritibana sentirá falta de vocês. Muito 



 

obrigado.” Com a palavra, nobre vereador Donizeti Assis de Siqueira: “Obrigado, Jorge, 

pelas palavras.” Com a palavra, nobre vereador Lourival Bispo de Matos: “Senhor 

Presidente, senhores membros da Mesa, nobres pares, boa tarde a platéia, minha esposa 

que está aí, meus assessores e jornalista. Fazendo uso da tribuna hoje nessa tarde, 

realmente para lembrar e deixar também, realmente, uma lembrança a todos, que eu 

também deixarei, se Deus quiser e nos permitir, só essa Legislatura que vou estar 

também. Já estou deixando aqui nesta Casa registrado, neste momento, esse é um 

acordo que eu tive com a minha família, até porque não queriam mais que eu saísse na 

política. Então, quero deixar registrado desde já, que realmente será a última Legislatura 

que estarei nesta Casa, não devido à saúde, se Deus quiser quero passar muito nesta 

Casa ainda, estar sempre presente, aplaudindo também. E também, senhor Presidente, se 

o senhor me permite, eu quero dizer que eu fico muito honrado também de participar 

dessa Legislatura, especialmente a Vossa Excelência como Presidente desta Casa. Eu, já 

passamos aqui por três, aliás, duas Legislaturas, antes eu tive Presidente do Donizeti 

Assis de Siqueira, ali, um grande Presidente também, conhecedor de tudo como diz o 

meu amigo Jorge, e doutor Cury, que é uma pessoa que realmente me ensinou bastante 

dentro da política, foi meu mestre em me colocar dentro da política, eu agradeço muito 

a ele por estar dentro desta Casa. A gente só tem que agradecer muito, e aprender. A 

gente nunca aprende, a gente é sempre trabalhando e aprendendo, realmente, a lição é 

sempre assim, na escola a gente vai, com convivência a gente vai aprendendo, a gente 

nunca é o sábio da vida. A gente é sempre trabalhando e aprendendo. Então aqui, Ziza, 

nosso vereador que realmente, não podemos falar polêmico, mas dentro da sua posição 

como vereador, ele tem o seu direito de chegar concordar, discordar, é uma pessoa que 

respeito muito também a posição dele também, é que ele tem respeitado também a nossa 

posição também. Marcelo, uma pessoa que também a gente teve esse conhecimento 

também, meu amigo, e que hoje a gente está junto novamente, para a gente enfrentar 

esta batalha mais quatro anos se Deus permitir. Vereador Adriana, muito obrigado por 

tudo, e pode levantar a cabeça, se Deus quiser, eu não vou estar, talvez lutando como 

vereador, mas vou estar lutando pela sua campanha para Prefeito dessa cidade. Você 

pode ter certeza disso, é um compromisso meu desde quando nós terminamos esta 

campanha, eu fiz este compromisso com Vossa Excelência, e vou estar junto. Meu 



 

amigo, meu parceiro, Jorge Mishima, muito obrigado, você é o espelho que a gente tem 

que se espelhar na sua vontade, na sua presença e realmente nas suas decisões, que é 

uma pessoa que a gente tem que levantar o chapéu para Jorge Mishima, isso eu te digo, 

porque é um vereador aqui no sexto mandato e não é fácil. É difícil a gente, realmente, 

relatar o quê deste homem. Pelo amor de Deus, tem que só agradecer e reconhecer o 

trabalho que ele tem feito, porque não é fácil também, não é fácil a pessoa chegar aqui e 

estar por seis mandatos, não é fácil. Isso é saber que o povo valorizou essa pessoa, e que 

também essa pessoa valorizou os seus eleitores que realmente votaram em você. Meu 

amigo Carlão, parabéns, também fico muito grato pelo reconhecimento de Vossa 

Excelência também aqui nesta Casa, realmente, não retorna a Casa, mas vai deixar 

também apreço para todos nós aqui desta Casa da sua humildade, viu sua sinceridade, 

muito obrigado também. O Walter Machado também, é uma pessoa que a gente tem 

também, agradecer por tudo, Waltinho, antes de você ser vereador muito obrigado por 

todo o atendimento que você teve me dado sempre na Prefeitura como encarregado do 

pátio. Muito obrigado por tudo. Está aqui o nosso, me deu um branco agora, não é 

brincadeira, Zé do Brejo, você é uma pessoa que admiro muito a Vossa Excelência, a 

gente passou ser umas pessoas que, a gente teve, andamos por aí, e independente de 

posição partidária, mas você foi uma pessoa que nunca mostrou cara feia, nem de um 

lado, nem de outro, mas sempre compartilhamos as coisas de forma correta, e isso a 

gente admira muito isso nas pessoas. Que a política aqui é para a gente, realmente, 

trabalhar pela nossa população, não é para nós discutirmos e brigar a respeito de coisas 

partidárias. Acho que aqui o que nos envolve é estarmos junto para ajudarmos a nossa 

população. E para a gente não adiantar muito as coisas, eu só quero agradecer muito ao 

povo biritibano, deixar um abraço a todos, que se Deus quiser, a gente tem mais este 

ano que vem pela frente para a gente compartilhar, e agradecer por este ano muito difícil 

para todos nós, mas sempre lembrando, e agradecendo aqueles trezentos votos que me 

deram de confiança, que sempre vinham me dando de confiança. E pode ter certeza que 

essas trezentas pessoas que votaram em mim e confiaram em minha pessoa, não vão se 

arrepender. Eu sou um vereador que, realmente, eu procuro trabalhar sem critica a 

ninguém, não critico a ninguém, eu faço o meu trabalho, e essas pessoas que votaram 

em mim, não vou decepcioná-los. Vão estar sempre, aqui, no meu coração. Esse aqui é 



 

o quarto mandato que eles me dão, eu nunca vou esquecer disso. E realmente, agradecer 

todos os funcionários da Câmara, jornalista, e que seja um Natal feliz para todos, mas 

feliz de coração, e um próspero ano novo para todos. E muito obrigado, e que Deus nos 

abençoe.” Com a palavra, nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Boa tarde 

a todos, gostaria de agradecer o Presidente, senhores pares, membros da imprensa, em 

nome da dona Santa agradecer aos que estão na tribuna. Gostaria de fazer uma pergunta 

ao nobre vereador Jorge Mishima, se ele já teve uma resposta a respeito daquele 

requerimento que foi aprovado do Santander, Jorge, o senhor pediu providências?” 

Nobre vereador Jorge Mishima: “É, diz o serviço e atendimento ao cliente que estão 

analisando ainda. Eu enviei fotos, requerimento aprovado por toda a nossa Câmara, e 

estamos aguardando. De concreto só tenho isso ainda como resposta.” Nobre vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo: “Então, eu queria só falar e fazer coro junto ao 

senhor à reclamação, que hoje a gente ficou sabendo que o posto do Santander só vai ter 

atendimento agora em fevereiro, e julgam que receber as taxas do convênio da 

Prefeitura como um favor que eles fazem pra gente, com as instalações que eles estão lá, 

mulheres grávidas não tem condição de receber, então, é inadmissível estar daquele 

jeito, eles alegam que eles não tem caixa e amplitude do serviço por eles não terem um 

cofre instalado lá. Então, são as mazelas que a gente tem que ficar atento, e ainda por 

mais que seja final de mandato, Jorge, ver se a gente consegue fazer um ofício em 

caráter, ou que mande para outro banco receber as taxas, porque as pessoas que tem, que 

querem recolher alguma coisa para a Prefeitura ou não tem o código de barra, tem que 

se dirigir até Salesópolis ou Mogi no Santander.  Está sendo um absurdo a gente admitir 

isso daí né. Então, a gente vem reclamar porque não tem uma vez que eu não estou 

conversando lá no Santander, em frente lá, Doni, não tem uma reclamação do posto do 

jeito que ficou lá, sabe. Então a gente sabe que não é uma agência, Adriana, é um posto 

bancário, mas que está oferecendo o maior descaso de uma entidade financeira que tem 

um lucro, acho que é o oitavo banco que mais lucro tem no Brasil, e presta esse serviço 

ridículo. Então a gente tem que lutar e rever. Sobre a mensagem que o Executivo 

mandou pra gente também da Sabesp, é importante a gente caso saber se o Presidente, 

viu Fábio, você no caso exercendo as funções poder passar como o próprio ofício já foi 

protocolado, a importância da gente se reunir mais uma vez e defender, porque foi 



 

concedida com desconto de cem por cento de juros e multa, e parcelamento de sessenta 

meses. Então, até para sei lá, mostrar uma, que a gente não está prevaricando, se 

precisar uma extraordinária para estar olhando melhor o conteúdo e assinando essa 

oportunidade para não deixar mais débitos para o próximo gestor, que é o próximo 

Prefeito. Para a gente poder ajudar também, a gente tem que ter responsabilidade de não 

aumentar o honorário. Então, eu acredito que é importante a gente estudar melhor e ver 

se tem essas condições para a gente poder conceder já, fazer esse acordo para ter o 

benefício do cancelamento de cem por cento de multas e juros. No mais eu queria 

agradecer a Deus, agradecer a todos os vereadores, falar que foi uma honra, Zé lares, 

estar com você aqui, dentro da sua pessoa, homem que é, Waltinho, Donizeti, Waltinho 

cara extraordinário também, Doni um professor, me ajudou muito, aprendi demais com 

você Doni, a gente foi parceiro junto aí. Carlão também irmão, cara extraordinário como 

amigo. Professor, Presidente, Jorge Mishima, o qual eu aprendi e quero acompanhar 

estes quatro anos se Deus quiser. Junto aí, Zé Lares, Adriana, Presidente também, muita 

austera, transparente, viu Adriana. Colocar todos os vereadores no meu gabinete que 

não foram eleitos, meu gabinete, na simplicidade à disposição, todos, ao Lourival, 

pessoa extraordinária também, palavra, um dos caras que, por incrível que pareça, 

convivi mais de perto agora, mas que a gente teve a honra de conhecer o caráter, e a 

palavra que ele é. Ele é fantástico, viu Lourival, o senhor aí, desejo tudo de bom, dona 

Santa. E ao Ziza também, que tem uma postura, é um vereador incisivo, contundente, 

combativo, tudo que ele achou que fosse da verdade dele, ele expôs, nunca se 

prevaricou a nada, mas também teve oportunidades aqui de se valer de algumas coisas 

que poderia até induzir a rede social colocar mais ainda o nome dele em pauta, ele fez o 

sacrifício colocando pela, com foi no último caso que não colocou nada de pedido de 

cassação do Prefeito, então ele agiu com serenidade e com postura, e não foi oportunista 

em partes também. Então Ziza, quero deixar claro aqui a minha amizade, meu respeito, 

meu carinho, meu gabinete está de porta abertas para você também. O que você 

precisar, você vai estar sempre aceito. Assim como o Fábio Faquim, que foi um colega 

também extraordinário, um exemplo de Presidente, um gestor eficaz, postura, me 

surpreendeu não pela sua capacidade, e sim pela sua maturidade apesar da sua idade, viu 

Fábio. Que Deus abençoe nos seus vôos maiores, seus projetos de vida, e que possam 



 

ser almejados, e tenho certeza que você estará de volta nessa dimensão ou quem sabe 

numa maior política aqui, porque você é muito capacitado para isso. E, aos que tentaram 

se reeleger, como a gente não vai estar aqui mais, meu carinho e respeito de ter 

disputado uma eleição aonde a classe política é talvez a mais apedrejada. Hoje ser 

político, você tem, sinceridade, quando a pessoa sabe hoje você tem até, a gente não, 

aqui foi uma Câmara ativa como o Jorge falou, graças a boa união, os projetos 

aprovados, auxiliamos o Prefeito nas conquistas, então foi uma Câmara exemplar, a 

quantidade de projetos que aprovou, de emendas, de reuniões, todos com postura, então 

aqui eu falo, pelo que eu entendo, pelo que eu aprendi com você, dos mais novos até os 

mais experientes, é que a gente aqui foi uma Câmara ativa, e eu tenho orgulho de ter 

feito parte dessa Legislatura. Agradecer ao Diretor também da Câmara geral, até os 

funcionários do Departamento Jurídico, com os pareceres, a Frida que não está aqui, ao 

Edézio, a imprensa tanto de Salesópolis, como de Biritiba, de Mogi, que sempre nos deu 

cobertura e respaldo também, doutor Coca também pela, e principalmente para mim, 

que sou vereador, ao meu assessor. Gostaria mais de agradecer, porque são eles que 

estão ai, eles que seguram o b.o. aí, gostaria de agradecer ao Jobinho, ao Jobinho eu 

gostaria de falar a você que você foi um cara extraordinário comigo, você me defendeu 

nos lugares que precisou me defender, até mais do que eu mereço, então Jobinho eu 

gostaria de estar com você e mostrar a lealdade que você teve comigo, ela vai ser 

mantida contigo também, entendeu, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, por mais 

quatro anos, e gostaria de finalmente ter a oportunidade até, de agradecer ao nosso 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, acabou de chegar agora, viu Inho, por tudo que 

você atendeu, e até as vezes que você não pode atender, fazendo com que a gente se 

desenvolvesse e se duplicasse, e te dar os parabéns, a sua gestão foi uma gestão 

vitoriosa, é uma gestão que vai deixar marca, vai deixar obras, a gente vai entrar no 

novo mandato do novo Prefeito, a gente quer que ele também inaugure bastante obra, 

que ele consiga bastante obra, mas a gente vai entrar no mandato dele inaugurando 

obras suas. Vamos terminar o ano inaugurando as suas, e começa o dele também. E 

torcer para que Deus ilumine a cabeça dele, dos Secretários dele, para que a gente possa 

ter uma gestão tão boa e Biritiba continue, apesar de suas precariedades, se 

desenvolvendo. A gente está aqui para colocar aqui que a postura da gente, a gente fala 



 

que o diapasão da nossa conduta vai ser a vontade do povo, aqui a gente vai estar para 

ajudar o Prefeito no que for bom para o povo, olhar, mas o diapasão que vai servir de 

termômetro para a nossa postura vai ser a vontade do povo. O que for bom para o povo, 

a gente vai estar aqui, e se precisar, o que for bom e vier, eu já falo até para você, viu Zé 

Lares, você que é representante e líder, pode ficar tranqüilo que aqui nós vamos 

surpreender o Prefeito. Tudo que for bom aqui a gente vai votar, independente de estar 

ou não na Mesa, e eu como vereador tenho essa conduta. A gente que foi do lado 

parceiro do Inho, mas não foi só pelo parentesco não, a gente foi pela competência, o 

que ele vai deixar esse legado aí, Prefeito, o senhor pode ter certeza que a gente vai 

estar falando aí, você entra para história como um dos maiores captadores de recurso 

por enquanto. Então, vamos torcer, se o Prefeito for muito bom, quem vai ganhar é a 

cidade e a gente como biritibano. Nos mais, estou a disposição, Doni, Walter, Adriana, 

peço desculpa aos vereadores que em algum momento eu falei e errei, mas eu sou 

humano, sou pecador também, então peço desculpas se em algum momento eu 

machuquei ou magoei alguém, não foi o intuito. A Vanderli eu quero agradecer demais 

você, e as demais funcionárias da Câmara. Meu muito obrigado, Deus abençoe e todos 

tenham um bom Natal, um próspero ano novo, com saúde, paz, um dois mil e dezessete 

excelente, porque o de dois mil e dezesseis foi carregado esse ano aqui pra mim.” O 

senhor Presidente Interino convidou o Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior para fazer parte da Mesa Diretora. Com a palavra, nobre vereador Walter 

Machado de Almeida: “Eu só queria justificar sobre a entrevista que eu dei ao Jornal 

Acontece, que eu tinha conseguido setecentos mil reais da Deputada Vanessa Damo, 

sendo quinhentos mil para infraestrutura e duzentos mil para a APAE, feito 

remanejamento da Secretaria da Educação. Quando deram o documento para mim, na 

Câmara, que já tinha conseguido essa Emenda, mas inclusive, foi o assessor da Vanessa 

Damo que falou que já tinha conseguido. Daí documento em mãos, número do projeto, 

que é o 01686/2013, mas não foi conseguido, tanto que eu quero desmentir e pedir 

desculpa a população biritibana, ao Sandrão que faz parte da APAE, que é chato a gente 

não conseguir alguma coisa e levar vantagem em cima disso, falando que conseguiu. 

Esse não é o meu objetivo. A gente como é a primeira vez vereador, acredita em tudo, 

assessor fala „não, já está tudo ok, conseguiu‟, e foi o que eu passei, como tem 



 

documentos em mãos, está no meu nome, mas infelizmente, não veio. Inclusive eu 

tenho aqui várias Emendas, pedido do André, outro aqui que não anuncia o nome, de 

quatrocentos mil, inclusive foi hoje que o Jorge Mishima junto ao Prefeito, que falou 

que já tinha saído esse dinheiro, mas por enquanto não consta que saiu. Então, várias 

coisas que falam que saiu, mas não saiu ainda, está em planejamento ainda, talvez. 

Então, era só isso. Agradecer a todos os colegas de trabalho por este final de mandato, 

àqueles que vão ficar aqui e àqueles que saíram, desejo um feliz natal e um ano novo 

para o pessoal. Obrigado.” Com a palavra, nobre vereador José Pereira da Silva Neto: 

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim Fábio 

Faquim de Oliveira, onde cumprimento os nobres pares, também cumprimento os 

senhores e senhoras e autoridades presentes, nosso Prefeito Carlos Alberto Taino Junior. 

Lamentavelmente, mais uma vez o Estatuto do Magistério não foi concluído, mesmo 

após tantas reuniões e consenso com os professores presentes, ficando assim para a 

próxima gestão, pois este vereador participou de lutas anteriores para o melhor salário, 

onde fora feita reunião em Mogi das Cruzes, com a presença do digníssimo Prefeito 

eleito Professor Jarbas, bem como a participação do Sindicato, pois com a nova 

administração, tendo a frente do Executivo o digníssimo Professor Jarbas, com certeza o 

Estatuto será concluído com mais tranqüilidade e com mais responsabilidade, dentro da 

atual situação que o município se encontrar. Gostaria de agradecer a todos os nobres 

pares, pois foi uma grande honra poder estar junto aos demais representando esta Casa 

Legislativa. Agradeço também aos funcionários, os quais sempre me auxiliaram, 

principalmente a senhora Vanderli, não tenho nem palavras para agradecer tudo que a 

senhora tem feito, me auxiliado nesta Casa, sempre prestativa. Agradeço também ao 

corpo jurídico estando sempre nos orientando. Pois, me resta nesta última sessão 

agradecer aos eleitores que confiaram em meu trabalho, e para representá-los, e desejar 

aos novos vereadores eleitos que tenham uma boa caminhada nesta nova empreitada, 

pois o povo biritibano conta com vocês. E gostaria de desejar um Feliz Natal e um feliz 

ano novo, com muita saúde, paz, e que Nosso Senhor possa sempre estar conduzindo a 

vida de vocês. Muito obrigado.” Não havendo mais oradores inscritos e não havendo 

mais nada a ser tratado, com a palavra, senhor Presidente Interino: “Boa tarde a todos 

novamente, a todos os presentes, como Presidente desta Casa eu só tenho a agradecer a 



 

Deus pela oportunidade me concedida, oportunidade esta de estar com os nobres 

vereadores, vereadora, durante esses quatro anos de mandato, acredito que foram quatro 

anos de trabalhos, de dedicação, de eficiência, de união quando necessário, e desunião 

quando necessário também. Tudo isso faz parte do processo Legislativo das funções dos 

vereadores, quando cada um muitas vezes tem um posicionamento diferente a cerca de 

algum assunto, ou algum tema, ou algum projeto abordado. Mas quero destacar o valor 

dos senhores e senhora, acompanhando os trabalhos de cada um de vocês, eu vi o 

esforço e dedicação de cada um, acompanhado do amor pela cidade que é o diferencial e 

a motivação que levou cada um de nós a desempenhar as nossas funções com 

dedicação. Donizeti, fica meu abraço. O Doni é meu malvado favorito, já assistiu aquele 

desenho, malvado favorito? É o Donizeti. Experiente, tem uma maturidade muito 

grande dentro da Casa. Waltinho, na simplicidade, sempre desempenhando as suas 

funções, assim como o Zé, Carlão da mesma forma. Jorge Mishima e senhor Lourival, 

os senhores não podem falar que essa é a última Legislatura, se não os senhores estão 

aumentando a concorrência para dois mil e vinte, então guardem isso em segredo, e 

deixa para anunciar quando não houver mais tempo de registrar candidatura, aí diminui 

o número da concorrência, por favor. Jorge, muito competente, experiente, muito 

cauteloso em tudo que faz, senhor Lourival, faça chuva ou faça sol, lá está o senhor 

Lourival. Adriana representando as mulheres também, com muita transparência e muita 

eficiência, fez um excelente mandato, uma excelente Presidência. Ziza como oposição, 

tem o meu respeito, a minha admiração, fez um ótimo trabalho aqui nesta Casa, 

confrontou quando necessário e apoiou quando necessário também. Pode ter certeza que 

vai fazer falta nesta Casa de Leis para o próximo mandato, aonde seu papel seria muito 

mais importante do que neste. Marcelo, um grande amigo, companheiro, Marcelo desde 

quando ele iniciou o trabalho dele, ele, na minha opinião, foi um dos vereadores que 

mais avançou, que mais cresceu, que mais se desenvolveu na sua Legislatura, em 

discursos, em trabalhos, em posicionamento, tem o meu respeito também. E fica aqui o 

meu abraço ao Valdivino que não pode estar presente nesta sessão. Quero destacar os 

funcionários da Casa, corpo jurídico, Dra Frida, Doni leva o meu abraço para Dra Frida. 

Que ela tenha uma boa recuperação, diante do afastamento que ela está dando para se 

tratar. Dra Marina, Dra Bruna e incluo o Dr. Claudinei, o nosso doutor jogar de 



 

basquete, muito eficiente. A Madalena, conhecedora de tudo nesta Casa de Leis, que 

tem o regimento Interno na cabeça, a Camila, o Edézio sempre nos acompanhando para 

fazer um portar transparência, Vanderli também muito competente, cobra o que tem que 

ser cobrado, porque ela sabe da importância de resguardar e de preservar os trabalhos 

dos vereadores, Luiza Kanae, a Paula da recepção, a Lia, os motoristas Robson e o 

Joubert, eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, eu acredito que não. Meu 

assessor está em viagem, o Lucas sem palavras, um menino muito educado, uma pessoa 

que está sempre de boa com a vida, feliz, eficiente, o Lucas é um amigo mesmo, um 

companheiro, até um filho que eu adotei e não tenho do que reclamar, é uma pessoa que 

sempre esteve comigo em todos os momentos, meu braço direito, meu fiel escudeiro, e 

está indo embora, ele está indo embora de Biritiba, ele está indo a uma missão em São 

Joaquim da Barra e vai ficar por lá. São Joaquim da Barra passa Ribeirão Preto, acho 

que dá umas seis horas de viagem, ele está de mudança agora em janeiro, porque ele 

está atendendo a um chamado de Deus, ministerial, ele vai estar lá dirigindo uma das 

nossas Igrejas Plenitude da Fé.  Um abraço a todos os assessores, vereadores, encerro o 

meu trabalho dia trinta e um de dezembro, a partir do dia primeiro não exerço mais 

minhas funções como vereador, mas estarei diretamente ligado a política junto ao 

gabinete dos meus Deputados, Deputado Roberto de Lucena e Deputado Carlos Bezerra 

Junior, e estarei a disposição dos nobres pares para o que precisar, junto a Câmara dos 

Deputados em Brasília e Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, atendendo as 

demandas do que for necessário. Deixei para o final, foi um prazer, Prefeito, fazer parte 

deste mandato, até porque a gente não se conhece de hoje, a gente se conhece há muito 

tempo, e temos muitas histórias para contar também, o que não cabe dizer nessa tarde, 

vamos poupar o povo que aqui está. Mas o Inho foi um excelente Prefeito, e aonde eu 

falo, aonde eu passo eu tenho falado isso. Foi o Prefeito que mais obras trouxe na 

cidade, foi o Prefeito que vai ser conhecido por tantos recursos que ele captou, que ele 

trouxe, e junto a esse trabalho, a gente não pode deixar de destacar a importância do 

Marcio Alvino e do André do Prado, dois excelentes deputados que também tem um 

carinho muito grande pela cidade, que tem um carinho pelo povo, que tem um carinho 

pela população de Biritiba Mirim, e eu tenho certeza que estará dando continuidade a 

todos os trabalhos que eles realizaram em Biritiba mesmo o Prefeito não estando mais 



 

em seu mandato. O Inho foi realmente um excelente Prefeito, espero que a próxima 

gestão desenvolva um trabalho tão bom quanto o trabalho que ele desenvolveu, porque 

caso não desenvolva, o povo vai sentir saudade do Inho daqui a quatro anos por todos os 

recursos, por todas as obras, por tudo que ele entregou. E eu fico muito feliz de fazer 

parte, Prefeito, de fazer parte desse mandato junto com o senhor, porque foi um 

mandato de conquistas, e conquistamos juntos, o senhor no Executivo, e os vereadores 

no Legislativo, e eu tenho certeza que foi um mandato, tanto para o senhor quanto para 

nós um mandato vitorioso. Então, os meus parabéns ao senhor, sucesso na sua nova 

jornada de vida política que o senhor vai dar continuidade, e eu sei que a política o 

senhor não vai deixar porque o senhor tem muita competência para dar continuidade, e é 

uma pessoa nova ainda, então, tem muito futuro político pela frente ainda. Fica aqui o 

meu abraço a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu desejo a todos um feliz 

natal, um natal abençoado, um natal de comunhão, um natal de alegria, e um ano novo 

próspero, e aos vereadores que ficam, Marcelo, Zé, o Jorge, o Lourival e o Waltinho, 

um excelente mandato a vocês, dois mil e dezessete a dois mil e vinte, que Deus 

abençoe, e que vocês desenvolvam as mesmas funções com a competência que vocês 

desenvolveram neste mandato. Quero dar oportunidade ao Prefeito, para que ele possa 

fazer as declarações finais, e logo após nós estaremos encerrando a presente sessão.” O 

nobre vereador Lourival Bispo de Matos solicitou a palavra: “Eu gostaria de agradecer o 

nosso Prefeito, porque eu realmente gostaria de agradecer com ele presente, mas ele não 

tinha chego ainda, Prefeito, muito obrigado, mas de coração mesmo, muito, por tudo 

que o senhor tem feito por mim, muito, só tenho que lhe agradecer por toda a minha 

trajetória e meu trabalho, muito obrigado de coração.” Com a palavra, senhor Prefeito: 

“Boa tarde a todos e a todas, pegar a palavra agora, não é assim que o Lourival fala 

dona Santa? Como é que fica o coração da gente. É difícil. Mas eu não gostaria de me 

estender muito, e eu passei aqui justamente em duas questões. Primeiro agradecer a 

oportunidade que Deus nos deu de estar à frente do município. E de tudo que se foi 

falado aqui, eu não gostaria de ser repetitivo. O Fábio falou muito bem das pessoas, dos 

vereadores, aqui nós não teremos nenhum vereador, teremos companheiros, de luta, um 

em cada função, pensamento, mas lutando por um ideal, e eu tive a felicidade de ser 

Prefeito com esta Câmara, e muito honrado por isso. Estou me atrapalhando aqui, o 



 

Lourival me deixou nervoso. Viu Zé, mas enfim, a cada um, ao Ziza, ao José Pereira, 

Ziza obrigado de toda forma, você na sua posição, a gente tem respeito, nos abriu os 

olhos para muitas coisas, é assim que fica, a vida tem que seguir. O Fábio, eu estava 

olhando você falar aqui Fábio, como que é, eu falei até para o Ziza, os cabelinhos 

brancos, o vereador que entrar agora faça uma combinação, tire uma foto agora e outra 

daqui a quatro anos para ver como que é, não é fácil não, mas Fábio você desenvolveu 

um brilhante papel, um excelente Presidente, você é uma pessoa guerreira, positiva, me 

ajudou muito, me auxiliou muito, buscou recurso, buscou ser um vereador atuante. 

Marcelo Batista de Miranda, grande menino, menino de coração, coração que o Fábio já 

falou uns tempos atrás, não tem tamanho o coração desse rapaz. O Marcelo é cem por 

cento emoção também. O Zé, o Zé muito obrigado, que Deus abençoe, a gente é 

companheiro, vizinho, obrigado pelas vezes que você me apoiou, eu fico agradecido, 

muito obrigado. Walter Machado, como o Fábio aqui falou, a humildade, simplicidade, 

você vir aqui, um erro que aconteceu na publicação do Jornal Acontece, mas só dizer 

que, Walter, você fez sua parte, você correu, você pediu, você intermediou, essa questão 

foi enviado um documento e que isso ia sair, como de outras coisas que nós 

conseguimos, conquistamos, foi anunciado, até não por Deputado, por Governador de 

Estado, como me lembro muito bem, estava com o Donizeti, o Pezão, não lembro de 

mais alguns vereadores que estavam, no anuncio que nós tivemos nas vicinais que 

ligaria a ligação do Rio Acima, Donizeti muito bem sabe, estivemos juntos no Palácio 

do Governo, o anuncio foi no Palácio do Governo, a pavimentação daquele trecho, 

pedido de outros vereadores aos deputados, uma briga intensa e até hoje esse pedido é 

feito. Naquela oportunidade foi anunciado pelo Governador José Serra. Outra vicinal 

que foi anunciada, um pedido lá atrás, quando eu ainda era vereador, junto com o 

vereador João Manga, João Paulo, mais conhecido como João Manga, que era ligação 

aqui de Biritiba Mirim com o sertãozinho, que ligaria Biritiba Ussu, então Walter, não 

há de que você se acanhar com isso, você fez a sua parte, veio um documento 

anunciando o recurso, eu acho que você, Walter, todos estão de testemunha, você é uma 

pessoa limpa, transparente, não tem maldade, não tem má fé, você é um cara integro, 

então não há de se temer numa publicação que a própria imprensa, Jornal Acontece que 

está aqui, poder corrigir essa interpretação. Pode ser que venha a sair, mas pode ser que 



 

não, muita coisa se perdeu, muita coisa perdemos. Como eu falei aqui, um anúncio do 

Governo de Estado, a obra que foi anunciada, não conseguimos, porque naquela época a  

questão das chuvas, nas questão das serras, onde as serras tiveram sido interditadas, 

tirou o dinheiro da vicinal e colocou em obras emergenciais. Isso acontece, não tem o 

que fazer, a crise está aí, o Governo do Estado enxugou a máquina e reflete nas 

Emendas Parlamentares, e o primeiro que sofre é a gente que está no município, no dia-

a-dia, pedindo as remedicações, mas a tua parte você fez Walter, tenha essa consciência. 

Doni, nosso grande líder, um grande companheiro, fui vereador com Doni também, 

grandes lutas né Doni, então a gente participou de muitas coisas juntos, a gente 

agradece, estamos aí, finalizando e saindo junto. Carlão, nosso querido Carlão, não 

tenho palavras, obrigado, estamos juntos. E o Jorge, grande experiência, vereador de 

vários mandatos, conhecedor de tudo, sempre calmo, sempre firme, sereno com as 

coisas, a gente agradece, a gente aprende muito. Aprendi muito, viu Jorge, obrigado, 

obrigado pelo apoio, consideração, pela pessoa, pelas palavras que você já, até aqui 

nessa própria Casa de Leis, não esqueço, a gente fica muito agradecido. Adriana, 

representando as mulheres, como aqui o Fábio falou, grande trabalho realizado, 

Presidente desta Casa, fez um bonito trabalho, meus parabéns. Não a vi mais depois da 

eleição, cumprimentar você de ter essa coragem de sair, disputar, parabéns. Lourival, 

Lourival grande companheiro. Digo que a palavra do Lourival não faz curva, esse 

homem é um esteio, como os demais aqui. Palavra em primeiro lugar e a gente fica 

satisfeito com isso. Aos funcionários da Casa, viu Fábio, você já mencionou aqui, é 

importante ter esse grupo de trabalho, de união, os assessores, os motoristas, enfim, 

tudo aqui é um conjunto, uma engrenagem que trabalha e tem que ser trabalhado. 

Deixar meu abraço aqui ao Valdivino, Presidente da Casa, deixar um abraço a ele, 

cumprimentar ele pelo trabalho realizado. Depois da eleição nos vimos muito pouco. 

Está na luta correndo, tenho poucos dias de mandato, mas dizer que eu estou 

trabalhando todo dia para ver se eu consigo entregar as obras que pudermos entregar. 

Estou fazendo uma revista de prestação de contas dos nossos oito anos, e eu digo que eu 

vou deixar, iremos deixar, nós, eu enquanto pedir as coisas, os vereadores, nós vamos 

deixar mais um pouco de seis milhões em obras para o próximo Prefeito executar e 

entregar as obras. Algumas já quase entregues, não vai dar para finalizar, como por 



 

exemplo, a creche lá no Jardim dos Eucaliptos, já está praticamente na fase de noventa 

por cento de execução de obras, é um grande legado da nossa administração, a creche 

do Jardim Takebe já há dois anos e meio funcionando, atendendo a população, e mais 

esse legado, que vai atender mais cento e cinqüenta crianças, e o Prefeito eleito vai 

poder entregar mais esse legado. Foi uma grande luta, uma grande conquista de todos 

nós aqui, e infelizmente eu não vou conseguir por falta de, uns repasses estão atrasando 

demorando, por conta dessas questões a empresa não pode evoluir da forma que nós 

gostaríamos que evoluísse e tivéssemos já entregando. Mas fica aí, o legado está aí, 

sábado agora nós terminamos mais uma etapa da pavimentação lá do bairro do 

Casqueiro, a gente vê, Fábio, o grande ponto em ser Prefeito, de trazer conquistas, é de 

ver a população contente com a pavimentação. A gente anda lá e fala „olha, quem diria, 

asfalto aqui para o Casqueiro‟. Então, como da mesma forma outros bairros, o pessoal 

não acreditava. Começou pelos bairros mais populosos, passamos para as vicinais, 

enfim, começamos a caminhar, e graças a Deus evoluímos bastante. Queria desejar boa 

sorte aos que ficam, ao Prefeito eleito, ao Vice-Prefeito eleito, a toda equipe que vai 

compor a Prefeitura, desejar sabedoria a todos eles, para que possam desempenhar um 

papel, e de dizer aqui Fábio, como você mesmo falou, que nós estamos entregando, 

logicamente é uma outra era, uma outra oportunidade, nós estamos entregando uma 

Biritiba muito melhor do que a que pegamos. Tem alguns problemas, tem, como todo 

município tem, e sempre vai ter, em todas as questões, em todas as áreas. A cidade mais 

pobre da grande São Paulo, podemos dizer assim, falta muito recurso, mas nós estamos 

sempre em busca de tudo que pudéssemos tentar sanar cada problema. Eu queria pedir, 

e fazer um apelo a Câmara Municipal, a cada vereador, nós protocolamos, devido acho 

que o nosso Presidente não poder estar presente, o município tem uma divida com a 

Sabesp que passa da casa dos dois milhões de reais, e a Sabesp propôs um acordo a 

municipalidade, nós fizemos todo o levantamento desta divida junto a Sabesp, e a 

Sabesp no propôs um acordo que retiraria os juros, correções, poderia depois analisar aí, 

os vereadores, o projeto, mas a divida cai, reduz mais de um milhão de reais. Então, e 

aonde vai poder pagar em sessenta meses, então é um grande ganho para a 

municipalidade, para os cofres públicos da municipalidade. É importante que esse 

projeto tenha autorização dos senhores vereadores, da Câmara Municipal, para que, a 



 

Sabesp esta pronta esperando essa aprovação para que a gente possa mandar lá e seja 

efetuado o acordo. Para que esse acordo seja efetuado nós precisamos da autorização 

Legislativa. Eu gostaria de pedir ao Ziza, ao Neto, desculpa Ziza, como eu 

carinhosamente chamava, ao Lourival, Adriana, Jorge Mishima, o Carlão, ao Donizeti, 

ao Waltinho Machado, ao Zé Lares, Fabio Faquim, ao Marcelo, Marcelo é importante 

esse ganho que o município vai ter, deixar de pagar os juros, as correções, e ainda vai 

ter a questão de pagar em sessenta meses. A Sabesp está fazendo isso com todos os 

municípios aonde ela está trabalhando, propondo isso e é um grande ganho para nós. 

Então, eu deixo este apelo, porque eu gostaria e quero muito como os senhores querem, 

entregar a Prefeitura com as certidões em dia, para que o próximo Prefeito possa 

conveniar na saúde, na educação, e verbas que vem para o município vai pegar uma 

Prefeitura com as certidões em dia. Então é muito importante que o próximo Prefeito 

possa pegar a Prefeitura andando, caminhando, sem esse empecilho dela parar, ter que ir 

buscar, fazer acordo, enfim, então é muito importante o Prefeito ter essa tranqüilidade, o 

novo Prefeito ter essa tranqüilidade de saber que vai entrar na Prefeitura e poder 

conveniar e buscar recurso, porque se a Prefeitura estiver com a certidão negativa, por 

um real, ela pode conseguir milhões, mas ela não consegue buscar o recurso. É como o 

CPF da gente, se a gente estiver negativado no Serasa, a gente não consegue comprar 

um liquidificador nas Casas Bahia. A certidão é muito importante, faço o apelo aos 

senhores vereadores. Enfim, mais uma vez meu muito obrigado, que Deus abençoe os 

senhores, cumprimentar os assessores, estou vendo aqui a dona Santa, em nome da dona 

Santa cumprimentar todas as famílias dos nobres vereadores, do pessoal que integra 

aqui essa Casa, nós temos aqui a imprensa de Salesópolis, a imprensa aqui de Biritiba 

Mirim, um momento de agradecer essa oportunidade, e dizer que vou trabalhar até o 

último dia deste ano para entregar as obras, já deixar um convite, vamos entregar o João 

Cardoso, e se tudo der certo, correr bem, se Deus abençoar, teremos o João Cardoso,  

posto de saúde do Castellano, nós teremos o Multiuso da Fukiko, Kobayashi, e faltou 

mais um, os asfaltos, mas faltou uma obra de construção civil Donizeti, a creche vamos 

entregar noventa por cento, enfim, agora me fugiu da cabeça, nós teremos no mínimo 

quatro obras fora as pavimentações a serem entregues no município. No mais, pedir 

desculpas de me alongar aqui, que quando começo a falar, o Fábio Faquim fala que 



 

minha palavra é igual espada, ela é comprida e chata, é isso Fábio? Não esqueço mais.” 

O nobre vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra: “Alongando um pouco 

mais, a respeito dessa amortização da Sabesp quanto aos juros, seria importante 

também, seria um pedido dentro da possibilidade de Vossa Excelência, de ver também a 

população que está com o IPTU tudo atrasado, de repente até uma possibilidade de 

entrar na Prefeitura e estar tendo a isenção dessas taxas, para que possa o pessoal estar 

honrando compromisso e estar entrando mais dinheiro para os cofres públicos. Não sei 

se ainda há tempo hábil, se há essa possibilidade, seria muito importante, seria mais um 

beneficio em prol a população. Então, encarecidamente eu peço a Vossa Excelência se 

puder dar uma analisada dessa possibilidade, com certeza a população iria agradecer 

muito. Obrigado.” Senhor Prefeito: “Obrigado Ziza. Dizer aqui que nós estamos, o 

período eleitoral ele conta, o Jorge, o Donizeti poderia falar melhor até. O período 

eleitoral conta três meses antes da eleição e três meses depois. Nós estamos no período 

eleitoral , e essa anistia e o desconto que nós já demos no passado, gostaria de dar este 

ano, mas acho que somos impedidos, vou verificar isso, e conforme for, se tudo correr, 

a Câmara aprovar, nós poderíamos ter uma semana ainda de anistia.” Vereador José 

Pereira da Silva Neto: “ E até mesmo se desse entrada ao projeto da Câmara, ele poderia 

ser aprovado no início da próxima gestão se fosse o caso, pelo menos estaria em 

andamento, se fosse possível.” Senhor Prefeito: “Não, mas aí é critério do próximo 

Prefeito, tudo que vai ser no mandato que vem, essa questão da anistia, percentual, tudo 

quem vai definir é o Executivo. Gostaria muito viu Ziza, é importante esse final de 

mandato ter uma gordura a mais no caixa para poder sanar alguma dívida, algum 

compromisso, de fornecedor, de pagamento de alguma coisa, seria muito importante. 

Mas eu acho que nós estamos impedidos pela questão de período eleitoral. Então, mas a 

questão da Sabesp, o município, eu vou fazer uma conta aqui, nós vamos, vai ser na 

casa de um milhão e pouco a dívida a menos, com o benefício que a Sabesp vai dar. O 

próximo Prefeito, se nós não fizermos, o próximo Prefeito pegaria com a correção de, 

quando a Sabesp propôs o acordo, em setembro, ele vai estar lá pagando uma dívida de 

mais de dois milhões e meio, não sei se lá vai haver um acordo ou não. Eu sou muito 

companheiro da Sabesp, Sabesp abriu essa possibilidade para nós e nós não poderíamos, 

enquanto representante do município, perder essa oportunidade. Então, eu gostaria de 



 

fazer um apelo aos senhores, porque não podemos deixar essa passivo para a Prefeitura 

tendo em vista a oportunidade que surgiu para nós. Enfim, meu muito obrigado, que 

Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pela ajuda, pelo companheiro, pedir desculpa 

por alguma coisa, às vezes a gente acaba esbarrando em alguma coisa ou outra, como o 

Marcelo falou, somos seres humanos passíveis de erros, a gente erra todo dia mas 

sempre no intuito de acertar. Que todos tenham um Natal abençoado, e um próspero ano 

novo, com saúde e paz, e sabedoria a todos. Obrigado e que Deus abençoe.” Com a 

palavra, senhor Presidente Interino: “Obrigado senhor Prefeito, essa semana os senhores 

vereadores estarão se reunindo com o Presidente, que está em congresso retornando, 

Valdivino Ferreira dos Santos, e ali podemos tratar sobre o parcelamento da dívida da 

Sabesp, dando agilidade para que o município não perca essa oportunidade como disse 

o Prefeito. Pois bem, não havendo mais nada a ser declarado, o meu abraço a todos os 

senhores, senhoras, a todos os presentes, um feliz Natal, um próspero ano novo, que 

Deus abençoe todos e declaro 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, 12 de dezembro de 2016. 
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