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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 26 de abril de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dez, 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 11ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumiu a direção dos trabalhos o Senhor Presidente 

Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS que convidou os Vereadores 

EVERALDO DA SILVA E JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA, para 

auxiliarem nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor 

Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal 

dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 070, do Livro nº. X de Registro 

de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, face ao comparecimento 

da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Vereador José Maria 

de Siqueira Junior, pois se encontra no Fórum de Mogi das Cruzes, devidamente 

justificado pelo Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Havendo “quorum” legal, o 

Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou 

aberto os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 1. 

Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 19 de abril de 2010; O 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer dispensa da leitura da Ata, vez que a 

mesma se encontra na secretaria a disposição de todos os vereadores. O Senhor 

Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. 

Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão 

Ordinária realizada em 19 de abril de 2010. APROVADA. O Senhor Presidente 

solicita ao Vereador Julio Cesar que faça adentrar ao Plenário o ex-Vereador, Senhor 

Fernando Henrique Bolanho e o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Senhor 

Fábio Luiz S. Ribeiro dos Santos. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

452948/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

467622/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Ofício nº 

081/2010/PGM, requer alteração de Regime de Tramitação no Projeto de Lei 

Complementar nº 058/2009 e Projeto de Lei Complementar nº 001/2010; 

INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 
005) Indicação nº 301/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Setor Responsável, para que faça um redutor de velocidade “tipo lombada” ou a 

pintura de uma faixa, na Rua Gildo Sevali, próximo ao Cemitério, antes da rotatória, 

localizada no bairro Centro; 006) Indicação nº 302/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que passe a 

máquina motoniveladora e jogue cascalho nas Ruas 06, 20, 22, localizadas no bairro 

Nirvana; 007) Indicação nº 303/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 

ao Setor Competente, para que coloque um redutor de velocidade “tipo lombada”, na 
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Rua 1º de Setembro, localizada no bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre 

Vereador Julio Cesar Leite da Silva 008) Indicação nº 304/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que 

coloque iluminação pública na Estrada Velha de Biritiba, localizada no bairro Jardim 

Nova Biritiba; 009) Indicação nº 305/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Departamento Competente “Obras”, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Estrada Velha de Biritiba, localizada no bairro 

Jardim Nova Biritiba; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 010) 

Indicação nº 306/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que coloque um redutor de velocidade “tipo lombada”, na Rua 

Antonio Carlos Salgado de Abreu, localizada no bairro Jardim Alvorada A; 011) 

Indicação nº 307/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que refaça o passeio público localizado na Rua João José 

Guimarães, ao lado do Terminal Rodoviário, localizado no bairro Centro; 012) 

Indicação nº 308/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que faça a limpeza nas dependências da EMEI de Cruz das Almas, 

localizada no bairro Cruz das Almas; 013) Indicação nº 309/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a 

pavimentação asfáltica na Avenida Jair Leme, iniciando-se na Rodovia Alfredo Rolim 

de Moura até a ponte, localizada no bairro Jardim Lorena; 014) Indicação nº 

310/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para 

que realize a pavimentação das Ruas do bairro Vertentes, localizadas no bairro 

Vertentes; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 015) Indicação nº 

311/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que providencie iluminação pública na Rua Edite 

Conceição de Jesus, localizada no bairro Castellano; Autoria do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos 016) Indicação nº 312/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com o Órgão Competente, coloque luminárias na Rua 

Violeta, localizada no bairro Pomar do Carmo; 017) Indicação nº 313/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, realize a 

construção de um Posto de Saúde no bairro Castellano; Não havendo Projetos para a 

Deliberação o Senhor Presidente passou ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM 

DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 001) Moção de 

Apelo nº 004/2010, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 

disponibilize um guarda municipal para zelar pela segurança local e do patrimônio 

público no Terminal Rodoviário; APROVADA. O Vereador Marcio Francisco da 

Silva solicita que os demais Vereadores assinem a Moção junto a ele. Terminados os 

trabalhos do expediente o Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a 

chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna no tempo regimental às 

explicações pessoais. 1. Fernando Henrique Bolanho: “Boa Senhor Presidente, 

demais Membros da Mesa, demais Vereadores. O que me traz aqui, hoje, na verdade é 

até um motivo familiar, principalmente para fazer um agradecimento especial ao 

Presidente, ao Vereador Marcio e demais Vereadores, que no ultimo dia 11, faleceu, 
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com 89 anos de idade, meu avô, que estava adoecido. E tivemos um dilema com 

relação ao velório dele, pois tinha mais dois corpos sendo velado no velório do centro 

da cidade e, não tínhamos onde velar. Aí, de pronto, eu conversei com o Vereador 

Marcio, ele conversou com os demais Vereadores, com o Presidente, foi a título de 

empréstimo, cedido o espaço da Câmara. Então, na verdade, eu gostaria de somente 

agradecer a cada um de vocês. A gente sabe que aqui é um espaço do povo, mas, 

também, eu tive conversando com o Vereador Doni que é complicado deixar, vão 

dizer, velar várias pessoas, que pode criar até uma situação delicada perante a 

Câmara, mas eu acho que como se trata de uma pessoa que fez história na cidade, o 

filho foi prefeito, teve outras pessoas que trabalharam em prol da cidade, então, é 

mais um motivo mesmo de agradecimento. A segunda palavra que eu queria dizer 

para vocês, como a maioria de vocês já sabem, eu estou na Presidência da Associação 

Comercial e, às vezes, a gente precisa de bastante apoio, como o SEBRAE , a partir 

do ano passado, saiu daqui de Biritiba, por vários motivos, também acho que não 

tinha muitas pessoas para fazer o curso ou, coisa parecida, então teve que sair. Então 

lá, nós fechamos um convênio com o SEBRAE, vamos estar fazendo alguns cursos e 

sempre a gente está precisando de apoio e de espaço, de repente de algum material, 

eu queria que já de antemão,  o vereador Marcio me auxilia com isso, a gente tem 

uma afinidade maior, solicitar a todos os Vereadores, primeiro que se quiserem 

conhecer a Sede, ela fica localizada do lado da casa lotérica e posteriormente, que 

ajudem na divulgação das empresas da cidade, que ajudem inclusive as empresas que 

estão aqui no município para se filiarem para ter uma força maior, não só da 

Associação, mas do nosso comércio em geral. Muito obrigado e boa noite.” O Senhor 

Presidente desde já colocou a Câmara Municipal a disposição. O Senhor Presidente 

cedeu o uso da palavra ao Senhor Fabio Luiz, Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

para fazer o uso da tribuna, atendendo solicitação feita pelo Vereador Marcio 

Francisco da Silva e convocado através do oficio nº 062/2010 desta Casa Legislativa. 

2. Fábio Luiz S. Ribeiro dos Santos, Secretário Municipal de Esporte e Lazer: 
“Boa noite a todos, Membros da Mesa e Nobres Vereadores. Eu quero agradecer o 

convite que me foi feito, primeira vez que estou aqui. Na realidade, o que eu tenho a 

dizer do Esporte aqui em Biritiba, agora no mês de abril, fez um ano, aqui, como 

Secretário de Esportes. Eu cheguei aqui no mês de abril do ano passado e me deparei 

com uma situação um pouco complicada. O que eu acho correto é tentar fazer com 

que, o que nós encontramos de difícil tentar melhorar o possível para que a gente 

possa fazer um bom trabalho. Eu vejo que Biritiba Mirim herdou uma infra-estrutura 

com relação aos equipamentos de esportes, um pouco complicado. Nós estamos aqui 

com o Ginásio de Esportes, o principal Ginásio da cidade está com o estrutural bem 

deteriorado e com o novo ginásio bem próximo, praticamente de frente, feito ele sim, 

também, de uma forma um pouco complicada com relação a infra-estrutura de 

construção. Porque quem pratica um pouco e esporte que seja, ao se deparar com 

aquela quadra, vê que ela não tem espaço para prática do esporte, principalmente do 

futebol, pois você vê que as colunas estão bem próximas, as linhas, não há uma 

ventilação correta, porque a partir do momento que vai  praticar um esporte, não se 
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dá para respirar direito, porque é muito complicado, muito fechado. Não só lá 

embaixo, no Ginásio de Esportes, mas em bairros como Jardim dos Eucaliptos, Nova 

Biritiba, Cruz das Almas e Vila Operária são os bairros onde eu andei visitando e vi 

que os únicos espaços esportivos que tem são os campinhos de futebol, mais 

conhecidos como campo society. Todos eles necessitando de uma reforma na parte de 

infra-estrutura.  Então um dos objetivos que eu tenho, primeiramente, antes de 

desenvolver o esporte, de uma forma bem competitiva na cidade de Biritiba Mirim, é 

reformar esses espaços, buscar com que a gente possa praticar esses esportes. E, 

quando eu falo esporte, eu falo de uma forma geral, eu acredito em esporte como um 

todo. Eu não acredito em esporte apenas como futebol, apesar de gostar muito do 

futebol. Eu penso no esporte como atendimento social. Eu vejo que o esporte em si, o 

futebol, ele atende, principalmente, os homens e os adultos, dificilmente, ele atende 

crianças, os jovens e a terceira idade, homens e mulheres. Então se a gente tem que 

pensar como um todo, eu penso que o futebol é mais um esporte a ser praticado, de 

uma forma que a gente possa trabalhar e atender as comunidades. Visando isso, nós 

estamos além de praticar e desenvolver o esporte, já com campeonatos que já existiam 

aqui em Biritiba Mirim, vôlei, skate, o próprio futebol de campo. Nos bairros, 

recentemente nós estamos na Nova Biritiba com o campeonato, vamos passar para o 

Cruz das Almas e assim consequentemente buscando campeonatos para essa prática, 

mas tentando buscar o atendimento ao esporte nessas comunidades. Nós buscamos um 

projeto chamado Segundo Tempo que é do Ministério, esse Segundo Tempo vai 

atender o Cruz das Almas, Nova Biritiba e Jardim dos Eucaliptos, vamos atender 

cerca de 100 crianças em cada núcleo, sendo quatro núcleos, fazendo com que essas 

crianças tenham a possibilidade de poder praticar futebol, handebol, voleibol e 

atletismo com profissionais, através do Ministério do Esporte,  pagos pelo Ministério 

e, material esportivo com uniforme e lanche. Eu pretendo junto com o apoio do nosso 

Prefeito, da minha pasta, de esporte, desenvolver o esporte de uma forma geral.  Com 

relação a infra-estrutura , nós já conseguimos uma pequena emenda de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais) para ajudar na reforma do campo, lá em baixo, no Ginásio de 

Esportes. Eu pretendo, neste ano de eleição, buscar reformas nesses espaços desses 

bairros, onde não ser os núcleos do Segundo Tempo. Para que a gente possa melhorar 

essa parte de alambrado, para que a gente dê infra-estrutura, para que a gente 

possibilite o atendimento de uma forma melhor. Eu gostaria, até, no entanto, de o fato 

de eu estar aqui, de estar esclarecendo, até mesmo se houvesse a possibilidade de 

surgirem perguntas, acho isso importante, porque eu achei até o momento que fui 

convidado, que seriam me feito várias perguntas, então eu acho que isso seria 

interessante.” Presidente Valdivino: “Na sua pasta tem projeto de reforma do campo 

municipal que, hoje, se encontra destruído? Secretário Fábio Luiz: “Sim, vai ser 

feita a reforma do campo, após esse evento do aniversário da cidade, o Expo Biritiba 

2,  vai acontecer uma reforma no campo, nós temos uma verba de R$ 50.000,00 

(cinqüenta mil reais), provavelmente, melhorar o gramado e a parte do vestiário, 

porque eu estive conversando com o Secretário, Roberto Kimura e ele me disse que 

por mais que seja pouco, R$ 50.000,00 é um pouco complicado, poderia ser, mas no 
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entanto, já vai ser feito algo ali.” Vereador Francisco Pacheco: “Existe um 

cronograma com data definida para que essa reforma venha a ser realizada? 

Secretário Fábio Luiz: “Após o evento, a verba ela já está praticamente, liberada. 

Nós tínhamos o prazo até junho e já foi nos feito, através da Secretaria do Estado, o 

pedido de documentação e do projeto do que vai ser feito, em termos de reforma, a 

Vanessa, junto com o Secretário de Obras está me ajudando com isso, eu acredito que 

após o evento, nós vamos trabalhar para a reforma desse campo, porque a verba já 

está liberada. Assim, como a verba do Segundo Tempo, é uma verba já liberada que 

até junho temos o prazo para começar com o projeto nesses bairros.” Vereador 

Donizeti: “Eu gostaria de saber, se o Senhor foi convidado?” Secretário Fábio Luiz: 

“Sim, fui convidado.” Vereador Donizeti: “Por algum Vereador?” Secretário Fábio 

Luiz: “Pelo Marcião.” Vereador Donizeti: “É que, por coincidência, eu fiz um 

comentário a respeito do esporte em Biritiba Mirim,  numa viagem para Guararema, 

quando nós íamos assistir o JOIS, e no contexto da conversa eu teria dito que em 1 

ano e 4 meses, a estrutura do Ginásio de Esportes foi muito pouca utilizada em 1 ano 

e 4 meses do Inho. Daí eu até citei para a pessoa que, se somasse o salário de todos 

que são disponibilizados para a função do Esporte, a pasta de Secretaria de Esporte, 

se terceirizasse e ainda pagasse o salário desse pessoal para uma empresa, talvez 

teria tido melhor resultado. Porque até nós então com exceção da festa na cidade, eu 

não vi utilização naquele local. E é o maior local de esporte que tem na cidade, está 

sendo nada aproveitado. Eu não entendo nada de esporte, nem pratico esporte, não 

participo muito dessa área, apenas falo aquilo que meus olhos enxergam. Eu não 

tenho visto uma prática de esportes num contexto grande daquele. Um local enorme 

como o Ginásio de Esportes, com toda aquela estrutura, deveria ter sido melhor 

aproveitado. Pode criticar, a piscina não serve, o campo de tênis não serve, ao invés 

de criticar o que não serve, procurar achar alguma coisa que sirva para ele. Senão 

servir para quadra de tênis, vamos destruir aquilo ali e construir uma pista de skate, 

vamos fazer outra coisa. Aí se somar 1 ano e 4 meses investido no esporte da cidade o 

resultado foi epífico, muito pequeno. Então talvez por essa crítica que eu fiz, não sei 

se o Marcião ficou sabendo disso, talvez aí até teria te convidado.” Secretário Fábio 

Luiz: “Foi bem antes, não é Marcião? Eu entendi, mas de qualquer forma foi ótimo.” 

Vereador Donizeti: “Eu falei com uma pessoa, mas foi numa conversa, num contexto, 

não foi uma crítica pública. Então eu me acho no direito de dizer o para o Senhor o 

que eu disse para a pessoa.” Secretário Fábio Luiz: “Lógico.” Vereador Donizeti: 

“A intenção é que melhore, é que não vamos esperar mais 1 ano e 4 meses para que 

ele, a telha está quebrada, vai esperar do Prefeito para consertar uma telha.  Eu acho 

que tem vários colaboradores que podem consertar a telha e colocar aquela quadra 

para funcionar. A quadra que o ex-Prefeito Jacaré construiu, com verba Federal, 

infelizmente, o projeto, isso eu sei porque visitei o local, lastimável. O Jacaré não 

acompanhou, o engenheiro que fez, também, não deve ter acompanhado, ou se o 

projeto era daquele jeito mesmo e nós que somos todos errados. Porém já que está 

errado, quebra aquelas paredes lá, tira a coluna, desmancha, deixa uma quadra só. 

Agora ficar com um barracão daquele sem utilizar é muito dinheiro parado. Essa era 
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a minha crítica.” Vereador Francisco Pacheco: “Secretário, só mais uma pergunta e 

aí o senhor responde em conjunto. Quanto a Secretaria dispõe de verba real, não 

estamos falando de salário, para disponibilizar diretamente ao esporte, mensalmente? 

Quanto que o senhor tem em verba mensalmente real para ser gasto no esporte em 

Biritiba?” Secretário Fábio Luiz: “Como você falou, para não citar o salário, a 

verba que se tem no ano, essa verba está ali fixa para que eu possa, mensalmente, 

distribuir de melhor forma possível, nós temos R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), 

desses R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) já foram gastos R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais). A questão é: a parte hidráulica, a parte elétrica, a compra de alguns 

materiais, que seja para o próprio esporte, foram sendo utilizadas essas verbas. 

Complementando com relação, uma coisa que eu aprendi quando se faz algo muito 

grandioso, com o espaço tão grande que nós temos lá, quando se quer construir algo 

grande tem que se ter a consciência que temos que ter uma verba para se poder 

manter o espaço. O espaço queira ou não, ele necessita de uma verba para 

manutenção, para poder não ficar no estado em que ficou. Hoje eu tenho cinco 

projetos de infra-estrutura para tentar buscar verba. Um deles é o Ginásio de 

Esportes, que chega perto, ali, de uns R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para se 

fazer a troca de todo o telhado, mudar o piso da quadra, melhorar enfim, os 

vestiários, então isso é uma verba que eu tenho certeza que, através dos contatos do 

nosso Prefeito Inho, foi obtidos promessas para o Inho, e eu estou atrás disso. É 

lógico que quando você faz esse trabalho, você tem que manter. Agora com esse 

evento que vai ter, o aniversário da cidade, não sei se vocês tiveram oportunidade de 

estarem lá em baixo vendo a melhoria que está sendo feita, limpeza, porque ali, por 

incrível que pareça,  qualquer buraco que você faz mina água, então você tem que 

fazer um trabalho de drenagem em quase todo o espaço, então visualmente está 

ficando muito bom. O que eu vou tentar cobrar do Inho, que eu sei o esporte, nós 

temos outras prioridades, a Saúde e a Educação, mas o esporte eu tenho que priorizar 

pelo menos manter da forma que vai ficar após o evento, a reforma do campo, ir atrás 

dessa verba. Eu acredito que, por mais que seja um ano de eleição, sabemos que fica 

difícil ter essa verba durante essa época de eleição, provavelmente, mais próximo no 

fim do ano, ou início do ano que vem, a gente pretende conseguir.” Vereador 

Francisco Pacheco: “Vereador Doni, legalmente é possível  se terceirizar a pasta de 

Esporte? É possível? Existe isso? Vereador Donizeti: “Pasta não se pode terceirizar, 

em hipótese alguma. O que se pode é fazer uma parceria, mas com setores do esporte, 

não a pasta do Esporte. A pasta será sempre pública e é a Prefeitura quem 

administra. Mas ele pode terceirizar o Ginásio de Esportes para que ele seja locado, 

desde que faça manutenção e mantenha uma parceria com propaganda e publicidade. 

Eu não sei, não sou da área. Nem sei se existe algum interesse no local. Uma coisa 

que eu sei dizer é que todo mundo reclama para mim que aquilo ali é tradicional na 

cidade, é uma área de esporte e 1 ano e 4 meses parado é triste. Isso é fato. Só que 

tristeza, não adianta ficar reclamando, a gente tem que preparar a solução,  eu 

particularmente, confesso que não tenho solução para isso. Eu não sou da prática do 

esporte. Agora quem sabe estar terceirizando o campo, a quadra  ou um patrocínio.” 
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Vereador Francisco Pacheco: “Pelo que o Secretário explanou aí, referente a verba, 

é praticamente, insignificante, para fazer uma reforma.” Vereador Donizeti: “Na 

verdade as Secretarias não tem autonomia sobre verbas, é centralizado junto ao 

Prefeito e ele determina o que deve ser feito. Ás vezes o Secretário apresenta alguma 

idéia, mas normalmente, é centralizado no Executivo. A Secretaria normalmente faz 

uma pasta para continuar o trabalho, mas as ideias partem, normalmente, do 

Gabinete do Prefeito.” Vereador Everaldo: “Secretário, em relação ao projeto do 

Segundo Tempo, do Governo Federal, Governo Lula, eu tenho acompanhado essa 

demanda que foi enviada ao município há algum tempo. Eu queria saber do 

Secretário, por que essa demora no desenvolvimento desse projeto no município e nos 

bairros que você citou? Por que essa demora e como está sendo a questão dos 

profissionais, como está sendo feito a elaboração para a convocação para contrato  

dos profissionais que vão atuar nesse projeto? Porque é um projeto muito bom, pois 

eu tenho acompanhado em alguns municípios e tem ajudado, realmente, muitos 

município que tem esse projeto, tem realmente tirado jovens e crianças das ruas, das 

drogas e está sendo muito bom para o município. Até mesmo muitas famílias se 

recuperam, até mesmo quando os jovens e as crianças estão se perdendo, até famílias 

estão se reestruturando com esse projeto. Eu queria saber como vai ser desenvolvido 

esse projeto aqui? E com relação aos profissionais que vão trabalhar no Segundo 

Tempo?” Secretário Fábio Luiz: “Em relação a demora, o Ministério do Esporte 

priorizou as cidades onde já tinham o Segundo Tempo para uma renovação. O nosso 

projeto está empenhado, ele já saiu em Diário Oficial, em dezembro do ano passado, 

até tive a oportunidade de fazer um curso em Brasília, com o coordenador geral do 

projeto, então há como não acontecer, pelo contrário, o Ministério nos diz o seguinte: 

que até junho, o prazo da liberação, da primeira etapa, pois são duas etapas, o 

projeto saiu no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) durante um 

ano, dividido em duas partes, primeira parte saindo agora em junho e a outra parte 

saindo depois de seis meses, provavelmente em dezembro.  O projeto Segundo Tempo, 

com relação aos profissionais, até o momento ele está sendo feito da seguinte forma: 

nós estamos pegando currículo dos profissionais aqui da cidade, profissionais de 

Educação Física, porque o Ministério exige que eles sejam profissionais formados. 

Foi feito já algumas entrevistas, reuniões, no entanto, como há essa demora, até 

junho, alguns profissionais por mais que nós já tenhamos feito entrevista, já sabem 

que, teriam que esperar um tempo determinado até junho. Não é no início do ano, não 

seria em março, alguns já até estão trabalhando em outras áreas, mas a forma de 

seleção mesmo, por indicação que seja, tem que ser da cidade de Biritiba Mirim.” 

Vereador Everaldo: “Secretário, já se sabe quantos profissionais irão atuar?” 

Secretário Fábio Luiz: “Sim, serão quatro núcleos, cada núcleo, eu como 

coordenador geral, sou contrapartida, eu não recebo, mas eu entro com uma 

contrapartida do próprio município. Existe o Coordenador Pedagógico, que vai fazer 

o trabalho ligando os quatro núcleos, cada núcleo vai ter um coordenador, um 

professor e estagiário, no período da manhã e, a tarde, um professor e um estagiário, 

no total de cada núcleo são quatro coordenadores, quatro professores e quatro 
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estagiários, um coordenador pedagógico e coordenador Geral.” Vereador Donizeti: 

“Gostaria de fazer uma sugestão. De repente, aquela quadra que foi construída, 

encontra alguma dificuldade na prática do futebol e algum outro esporte. Por que não 

se instala, igual a Mogi das Cruzes, um Pró-Hiper, com alguns equipamentos para as 

pessoas façam a prática de esporte diferenciados, igual ao que tem em Mogi, Pró-

Hiper para o idoso, de repente é uma sugestão.” Secretário Fábio Luiz: “Veja bem, 

quando eu falei em espaço, por ser grande, também, grande é a verba para se manter 

o espaço, isso não significa que daqui para frente, nós não vamos conseguir manter 

esse espaço, pelo contrário, a gente conseguiu, até o momento, se vocês tiveram a 

oportunidade de ver, fazer uma melhoria, de uma forma, com muito esforço, essa 

melhoria está acontecendo. Feito isso, até uma pista de caminhada nós vamos ter. A 

piscina, que por incrível que pareça, eu acho assim, a forma que a gente encontrou lá, 

ela estava ali, um criadouro de mosquito, porque o vinil que revestia toda a piscina 

descolou e aquele vinil quando estraga você não tem como recuperar, tem que tirar. 

Nós vamos fazer ali uma pista de skate. Por quê? Porque, na minha opinião, se você 

vai fazer uma piscina para competição, uma piscina para você poder preparar a sua 

própria cidade com o objetivo de ter nadadores praticando a natação, uma que você 

precisa ter um piscina própria para ensinar a nadar e ali não tinha condições, é funda 

demais. Para fazer uma competição, ela é escondida, está atrás de um ginásio, não 

tem uma arquibancada. Como que a gente vai assistir uma competição? Então quem 

fez essa piscina, fez de uma forma que não pensou nesses estágios.” Vereador 

Donizeti: “Só para ser justo. Já que eu citei o que o Jacaré fez aquelas coisas que eu 

considero errada, naquelas quadras, naquelas colocações de vários. O Benedito 

Freitas que fez essa coisa errada, essa piscina, então deixa eu dar créditos aos erros, 

também.” Secretário Fábio Luiz: “Então o que nós vamos fazer agora, como já foi 

dito aqui, que nesse 1 ano que estou aqui, a impressão de que estava abandonado, 

agora daí para frente não. Nós vamos ter a pista de caminhada iluminada para que se 

possa utilizar a noite. A quadra de tênis, nós vamos comprar o saibro, que não é tão 

caro. O saibro, acredite ou não, não é tão caro, vai dar para gente reativar a quadra 

de tênis. O campo depois do evento na cidade, nós vamos reformar. Então essa 

quadra mesmo, ela já está sendo alugada, ela está sendo utilizada e o próprio recurso 

da quadra, já está ajudando com que a gente a fazer alguns benefícios lá dentro. Isso 

já nos ajuda. O objetivo é esse, ele vai voltar às atividades, esse espaço, talvez eu não 

tenha sido claro, até o momento, porque de ele não estar sendo ativo. Até concordo, 

mas o objetivo daqui para frente é que ele não fique mais com essa aparência, pelo 

contrário, que ele tome as atividades, lá embaixo, para praticar o esporte, não só 

durante o dia, mas possivelmente durante a noite também. Vereador Pacheco: 

“Secretário, o que existe na pasta referente ao esporte feminino, principalmente 

futebol, tendo em vista que nós temos alguns times de futebol feminino, aqui em 

Biritiba, a curto e longo prazo, para esse esporte?” Secretário Fábio Luiz: “Não só 

o futebol feminino, mas como outras modalidades. Eu estava, uma pena que demorou 

o Segundo Tampo, a minha expectativa era que eu já começasse com ele em janeiro e, 

buscasse uma renovação do esporte em Biritiba Mirim. Eu fiz uma atividade de 
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voleibol em dupla, e por incrível que pareça, eu não sei se teve uma atividade extra, o 

campeonato que eu fiz de vôlei, que iria ser só um final de semana e apareceu apenas 

uma dupla feminina de vôlei. Então eu percebi, nós tínhamos arrumado bolas, 

organizamos até camiseta, água, enfim, toda a estrutura para o torneio, troféu e não 

me apareceu. Então a minha preocupação foi com a renovação. O meu objetivo é 

aproveitar. Então você fala: tudo é o Segundo Tempo? É o meu ponto inicial. Eu 

quero trabalhar nos bairros e buscar novos talentos que vão surgir naturalmente. E 

dar as atividades para que isso seja possível. Por exemplo: num campo de futebol, por 

menor que seja, como são esses campos nos bairros, nós vamos adaptar o vôlei. Existe 

a possibilidade de fazer os mastros, um pneu, enchendo de concreto, para que eu 

consiga dar o básico do vôlei. O atletismo, nós vamos conseguir fazer o futebol 

feminino. Isso com a idade de 7 a 17 anos. Então ele vai ser renovado, não só o 

futebol feminino, mas outras atividades. Eu acredito no futebol, até falo, poxa você 

fala do futebol, eu fui até, queira ou não, eu estou muito acima do meu peso, jogador 

de futebol, amo futebol, adoro futebol, mas eu também entendo que há uma 

desigualdade no atendimento. A gente não pode usar só o futebol, nós temos que 

buscar para as mulheres, para as crianças e, para, também, a melhor idade. Eu quero 

fazer um trabalho com a melhor idade, eu fiz até um contato com a Dona Beatriz, com 

a Primeira Dama, também, Dona Beta, e eu tenho essa intenção de ir atrás dos 

profissionais do Segundo Tempo, separar um profissional, uma vez por semana, para 

fazer atividades nas praças, nessa pista de caminhada, criar uma logomarca para 

essa melhor idade, para que eles possam ter uma identificação e para que a gente 

possa, através disso, usufruir desses espaços que a gente tem aqui e divulgar esse 

trabalho. Então, respondendo a pergunta, não só o futebol, mas eu creio que com 

outras atividades vão aparecer novos talentos e outras modalidades, também.” 

Vereador Marcio: “Secretário, tem algum projeto para os bairros Jardim Yoneda e 

Vista Alegre?” Secretário Fábio Luiz: “O Jardim Yoneda, quando eu fui visitar, eu 

sei que é onde existe aquele campinho, me parece que tinha o campo cercado e 

jogaram muito detritos ali, não foi isso? É esse campo, não é? O Ministério do 

Esporte liberou quatro núcleos de acordo com a população da cidade. Então foi feito 

uma pesquisa e dessa pesquisa nós distribuímos esses bairros. O que não significa que 

nós não vamos estender o projeto Segundo Tempo, pelo contrário, se estiver em 

atividades o projeto, vai aparecer listas de espera, isso é natural, quanto maior a lista 

de espera, a possibilidade maior de uma renovação com um número maior de 

crianças e jovens. É justamente isso, é buscar através de uma lista de espera, 

justamente de justificativas de que alguns bairros que precisam dessas atividades, de 

não estarem sendo atendido, passando por Ministério, porque o que eles querem, o 

Ministério exige muito essa comunicação, de prestação de contas, não só financeira, 

mas com relação do atendimento pedagógico, o envolvimento social das famílias, 

explicando que o projeto Segundo Tempo não estende o atendimento apenas as 

crianças, ele faz o atendimento, até buscando com a própria família dessa criança e 

assim com a própria comunidade. Então há sim o objetivo de atender não só os 

bairros que já estamos atendendo como outros também.” Vereador Julio Cesar: 
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“Senhor Secretário, depois de prontas essas obras, infra-estrutura, pista de 

caminhada,  quadra de tênis, será cobrado alguma taxa?” Secretário Fábio Luiz: 

“Eu acredito que algumas taxas podem ser cobradas. Eu procurei a respeito saber a 

respeito se isso era legal, era possível. E realmente, isso é permissível. Eu acredito 

que pode ser cobrado nas quadras. Eu não penso em outras atividades. Eu pensei 

nessa forma, justamente para tentar manter emergencial, para manter o espaço. 

Conseguimos pintar a quadra, arrumamos o portão. A idéia, eu até estava 

conversando com o Secretário de Obras, ver se há possibilidades de estarmos abrindo 

algumas janelas, naquela quadra nova, então se a gente puder fazer isso, pelo próprio 

bem da manutenção. É valido, também, que o aluguel dessa quadra, a gente mais está 

cedendo o espaço como uma forma de cortesia mesmo, para as pessoas jogarem que 

propriamente cobrar.  A gente cobra mesmo só em último caso. No entanto, eu acho 

ruim cobrar, porque é um espaço do povo, mas também não pode ser algo assim que 

seja a Deus dará. As pessoas têm que saber preservar o espaço. É uma forma, talvez, 

de educar as pessoas. Se tem que cobrar, a gente vai pesar isso. Porque se a gente 

deixar lá e as pessoas não souberem valorizar isso. A gente vai estudar as formas 

melhores para que a gente possa manter o espaço.” Vereador Julio: “Uma vez 

recolhida a taxa, existe uma conta específica, o dinheiro será realmente aplicado no 

esporte?” Secretário Fábio Luiz: “Sim existe uma conta específica, existe uma 

prestação de contas, ela é feita semanal e é fechada todo mês, lá tem e eu posso até 

apresentar para vocês, o quanto entro, o quanto saiu e para que ele saiu. Depois, se 

você quiser, eu posso até te apresentar. Vereador José Francisco: “Agora com o 

aniversário da cidade, o que será feito na área de esporte para a população?” 

Secretário Fabio Luiz: “No aniversário da cidade, os profissionais que trabalham 

comigo, diante de todos os profissionais que trabalham na Prefeitura, estaremos 

trabalhando no evento da cidade. Com relação ao esporte, nós estamos somente 

cedendo o espaço, onde estará tendo as atividades, pelo menos os shows, então nesses 

cinco dias, a gente está focalizado nisso.” Vereador José Francisco: “Vai ter algum 

campeonato?” Secretário Fabio Luiz: “Não. Necessariamente nesses cinco dias, 

porque nós estamos tendo o JOIS. O JOIS está ocupando o tempo todos os finais de 

semana, porque de acordo com o que aconteceu no começo do ano lá em Guararema, 

o JOIS foi dividido nos finais de semana. Nós estamos tendo jogos, já tivemos os 

nossos resultados. Fomos campeões em sinuca, teve a peteca, fomos campeões e vice-

campeões na natação. Com essa atividade do JOIS, atrapalhou um pouco a nossa 

agenda, mas está tendo campeonato, também, no Nova Biritiba. Depois vamos passar 

para os outros bairros, vamos atender todos esses bairros. Com o Segundo Tempo, 

vamos fazer um campeonato consequentemente.” Vereador Francisco Pacheco: “Na 

sua pasta, quantos funcionário tem hoje?” Secretário Fabio Luiz: “Nós temos o 

Bauer, o Kojó e temos o Paulinho, que está ajudando mais  na parte de infra-

estrutura, estamos em quatro, contando com o Paulinho.” Secretário Fabio Luiz: 

“Eu agradeço o convite e espero que eu possa vir mais vezes aqui. Eu lamento, se não 

vim antes, justamente porque a minha expectativa era de, não só vir aqui, mas nos 

bairros, através do próprio projeto, já podendo atender a comunidade. Eu preferia 
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isso, então vocês me desculpem se, realmente, eu demorei para vir aqui, mas agradeço 

o convite, pois de uma forma ou de outra foi muito bacana. E a minha pasta está lá, eu 

tenho o boletim informativo que eu vou voltar a fazer, espero entregar a vocês todos 

os meses, sobre as atividades que nós vamos estar fazendo.” Vereador Donizeti: 

“Poderá vir sim e, não só poderá como deverá vir aqui, até para expor, quando 

houver algum projeto diferenciado, porque hoje nós contamos com a tv internet, que 

poderá ser estendido par mais pessoas da cidade, então o que Vossa Excelência 

explanar aqui, será assistido por muito nesta cidade.” Secretário Fabio Luiz: “Muito 

obrigado pela oportunidade.” O Senhor Presidente agradece a presença do Secretário 

de Esporte e Lazer e solicita ao Primeiro Secretário que dê continuidade na chamada 

dos oradores inscritos. 3. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Solicita autorização 

para falar em seu assinto o que lhe fora concedido e diz: “Quero parabenizar a Vossa 

Excelência pela ideia de convidar o Edézio para fazer essa transmissão via internet, 

porque é muito importante que a gente traga os internautas para dentro desta Casa e 

como é difícil a visita deles aqui, nós vamos até as casas deles. E através desse novo 

aparato e mídia que Vossa Excelência pretende colocar nesta Casa, com certeza as 

pessoas virão tomar mais conhecimento dos assuntos que são discutidos nesta Casa, o 

senhor está de parabéns, Senhor Presidente.” 4. Vereador Everaldo da Silva: 

Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Quero 

fazer um pedido ao Secretário para que ele possa, o mais rápido possível, voltar a 

fazer as atividades nos bairros maiores, onde tem o campo society para que a 

população possa parar um pouco com a reclamação da questão do esporte. 

Realmente, o campo, como nós sabemos, já foi usado para uma festa e agora vai ser 

usado para outra e agora vai ter um certo tempo para a sua total recuperação, então 

se realizar os campeonatos nos bairros, ou atividades esportivas nos bairros, o mais 

rápido possível, já vai amenizar algum setor da população. Agradeço a todos os 

Vereadores por essa noite e a população presente. Boa noite.” 5. Vereador Julio 

Cesar Leite da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora 

concedido e diz: “Quero parabenizá-lo, Senhor Presidente, tomando parte da palavra 

do Vereador Donizeti. Eu acho que esse canal, essa abertura, junto com a população 

é importante, é a democracia, a população vai estar participando muito mais na 

sessão. Muitos estão em casa, não tem, tempo para poder estar aqui. Quero 

parabenizar o Secretário por ter aceito o convite do Nobre Vereador Marcio. Acho 

que o Senhor está servindo de exemplo para outros Secretários. Muitas pessoas são 

convidadas e poucos têm essa consciência de vir, aqui, prestar esclarecimentos. Então 

o Senhor está, realmente, de parabéns. Uma boa noite a todos e obrigado Senhor 

Presidente.” 6. Vereador Marcio Francisco da Silva: Solicita autorização para falar 

em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Em primeiro lugar que cumprimentar 

os companheiros, aqui, e agradecer o Secretário Fábio pelas palavras ditas aqui. 

Com certeza, Secretário, o que a gente precisar a gente vai correr atrás de você, nós 

temos esperança que senhor vai resolver isso para gente. Agradeço de coração ao 

Secretário e ao povo aqui presente, muito obrigado.” 7. Vereador Francisco 

Pacheco de Vasconcelos: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora 
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concedido e diz: “Eu gostaria de agradecer o Senhor Secretário pela atitude, que veio 

aqui e conforme o Nobre colega Julio explanou, deixando claro para nós todos, 

passando alguns pontos de algumas dúvidas. Eu acho que ficou claro para nós todos 

aqui, que tem uma deficiência de verba na pasta de Esporte. Sem dúvidas nenhuma, 

nós percebemos isso aqui. Quero parabenizá-lo por ter comparecido. Gostaria de 

registrar mais uma vez, parabenizar o Senhor Presidente pela atitude, o pontapé 

inicial, de colocar esse canal, é um evento que vai fazer com que todos os munícipes 

tenham acesso as nossas atividades, aqui, nesta Casa. Gostaria de agradecer ao 

nobre colega, parceiro Fernando Bolanho, que recentemente teve a perda do seu avô, 

com todos os nossos pesares, aqui, parabenizá-lo pela sua atitude de conseguir fazer 

um convênio, mais uma vez, com o SEBRAE que é um órgão que sempre vai nos 

beneficiar a todos aqui. Outro assunto que eu gostaria de citar, Senhor Presidente, 

infelizmente, é referente a um fato que ocorreu com a minha pessoa, as vésperas do 

dia 31, um lamentável fato para a minha pessoa, principalmente, a qual é do 

conhecimento de todos, um pouco destorcido, um pouco sem passar a realidade dos 

fatos. Após o fato que é do conhecimento de todos, quando eu fui agredido, 

covardemente, eu tive a presença do jornalista Rafael, do Jornal Acontece de Biritiba, 

porque ele queria que eu desse a minha versão dos fatos ocorridos, mas para tal, eu 

teria que pagar uma certa quantia. Como eu não aceitei, quando o jornalista quer 

fazer uma matéria, no meu caso específico, deveria ir até a delegacia, porque foi um 

registrado um boletim de ocorrência, com ambas as versões. Uma versão de interesse 

de um pequeno grupo, uma minoria, extremamente insignificante, uma outra versão, a 

minha que eu considero, tão quanto a fiel e verdadeira, que a maioria extremamente 

insignificante. Me causou surpresa que no dia 20, saiu uma matéria no Jornal 

Acontece  deturpando toda a história e denegrindo a minha imagem. Eu faço um apelo 

aos nobres colegas, aqui, bem como ao Presidente, que o Jornalista Rafael Henrique 

de Morais, se retrate com a minha pessoa na próxima edição. Haja vista, que o mesmo 

tem convênio com esta Casa, selado até o final deste 2010. Ele deveria antes de 

denegrir a minha imagem, dar uma versão caluniosa, ir até a delegacia pegar o 

boletim de ocorrência e pelo menos ler uma cópia e ver o que realmente aconteceu 

dos fatos. Solicito Senhor Presidente, que conste em ata e que ele se retrate durante o 

jornal, com versão dos fatos da forma que eu repassei no boletim de ocorrência, caso 

contrário, peço o apoio dos colegas e com o apoio de todos, porque denegrir a 

imagem de qualquer colega, qualquer parceiro nosso, nenhum jornalista que tenha 

convênio com esta Casa, nós somos taxados, denegridos por jornais, fora deste 

estabelecimento, com convênio nesta Casa, não tem o direito, se que, o dever, de citar 

uma matéria, sem antes perguntar e verificar a veracidade dos fatos. Portanto, fica 

aqui o meu registro, Senhor Presidente, publicamente, pedindo que o mesmo se retrate 

na próxima edição do seu jornal e que ponha a verdadeira história dos fatos. Um fato 

que, para mim, já é passado, mas que, infelizmente, eles tentam remoer e deturpar, 

realmente, o que aconteceu. Quero agradecer a todos aqui presentes, mais uma vez, 

eu faço o convite ao nobre colega Fernando. Gostaria Fernando que você com toda a 

sua experiência, bem como o Secretário e outros Secretários, mas principalmente, na 
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sua pessoa, comparecesse mais vezes a esta Casa, fizessem-se mais presentes, para 

que eu pudesse, até com suas ideias, nos ajudar, assim a gente, em conjunto, 

pudéssemos ajudar no seu projeto, que é extremamente importante para Biritiba 

Mirim. Obrigado a todos.” 8. Vereador Caetano Pereira da Silva: Agradeceu e 

dispensou o uso da palavra. 9. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Esta 

Presidência agradece os Nobres Vereadores pelo apoio, no qual é gratificante e prova 

da união desta Casa, para que podemos levar até ao público o trabalho de cada um, 

aqui eleito pelo nosso munícipe. Quero agradecer o Secretário por ter explanado, com 

tanto rigor, o esporte que tanto nos ajudou fisicamente e tanto ajuda os jovens de 

Biritiba Mirim. Eu falo isso porque fui um dos mais esportivos nesta cidade, participei 

várias vezes de campeonato entre bairros. Espero e desejo sucesso ao Secretário e que 

retorne o que foi bom no passado para todos nós que participamos do esporte no 

Ginásio Municipal, que hoje é triste de se ver a forma que se encontra, mas tenho 

certeza que com o projeto de recuperação isso vai melhorar. Agradeço o ex-vereador 

Fernando Bolanho por ter vindo nesta Casa nos agradecer e expor o grande trabalho 

da Associação junto0 ao SEBRAE, parabéns, desejo sucesso, porque é através do seu 

sucesso que vai ajudar bastante os munícipes desta cidade. quero agradecer aos 

presentes neste momento e também deixar aos nobres pares a convocação para Sessão 

Solene do aniversário da cidade que acontecerá no dia 05 de maio, às 09:00 hs, nesta 

Casa. Lembrando que no mesmo dia teremos a Sessão Solene, às 18:00 hs, para a 

entrega do título  de “Cidadão Biritibano” ao Senhor Iwao Hamaguchi.” Agradeço 

também aos internautas que estão assistindo essa sessão. Boa noite.”  Terminados os 

oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente no uso de 

suas atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 26 de abril de 2010. De 

tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a 

qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

 

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária de 03 de maio de 2010. 
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