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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 04 de fevereiro de 2013. 

   

Às vinte horas do dia quatro de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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. Assumiu a direção dos trabalhos Senhora Presidente 
Vereadora ADRIANA RUFO FREITAS, que convidou os Vereadores DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA E VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, para auxiliar nos trabalhos de 

secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a Senhora Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 
Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” 

legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 04, do Livro 

nº. XII de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo 

“quorum” legal, a Senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, 
declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente: EXPEDIENTE: O 

Vereador Jorge Mishima solicita a ordem e requer que seja feito um minuto de silêncio em 

homenagem as vítimas da Cidade de Santa Maria. Após o minuto de silêncio passou a leitura da 
Ata. 01. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 04 de janeiro de 2013; 

O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma 

se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. A Senhora Presidente coloca em 
votação o requerimento do nobre vereador ficando aprovado. A Senhora Presidente coloca em 

votação a Ata. APROVADA. 02. Leitura do Telegrama nº 004012/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 03. Leitura do Telegrama nº 

006704/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 04. 
Leitura do Telegrama nº 009305/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 05. Leitura do Telegrama nº 011942/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 06. Leitura do Telegrama nº 
001729/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 07. 

Leitura do Telegrama nº 003308/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 08. Leitura do Telegrama nº 005398/MS/SE/FNS – Informa liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 09. Leitura do Telegrama nº 

007430/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 10. 

Leitura do Telegrama nº 011862/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 11. Leitura do Telegrama nº 014863/MS/SE/FNS – Informa liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 12. Leitura do Telegrama nº 

001396/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 13. 

Leitura do Telegrama nº 017162/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde; 14. Leitura do Telegrama nº 017770/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 15. Leitura do Telegrama nº 

018536/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 16. 

Leitura do Telegrama nº 021387/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde; 17. Leitura do Telegrama nº 026676/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 18. Leitura do Telegrama nº 

031925/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 19. 

Leitura do Telegrama nº 039548/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 20. Leitura do Telegrama nº 014123/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 21. Leitura do Telegrama nº 
003036/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 22. 

Leitura do Telegrama nº 003169MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 23. Leitura do Telegrama nº 003170/MS/SE/FNS – Informa liberação de 
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recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 24. Leitura do Telegrama nº 
004091/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 25. 

Leitura do Telegrama nº 005805/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 26. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº CM288706/2012; 27. 

Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº CM301076/2012; 28. Leitura do Ofício 

Nº006/13, do Biritiba Prev encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas do Mês de 

Dezembro de 2012; 29. Leitura do Oficio n° 1790/2012 – Senado Federal – Secretaria Especial do 

Interlegis; 30. Leitura do Ofício nº 001/2013-DAGP, *Portarias nºs 381; 384 a 401,403/2012 e 01 
a 015/2013;  *Decreto  nº 2.863 a 2871 e 2873/2012; *Leis nºs 1.655 a 1.659/2012; *Leis 

Complementar n°s. 142 a 144/2012, *Contrato n°.s 133,135 a 152,153/2012 *T.A n° 02 ao 

Contrato n°038/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°057/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°056/2012; 
*T.A n° 01 ao Contrato n°070/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°125/2012; *T.A n° 01 ao Contrato 

n°127/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°065/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°097/2012; *T.A n° 01 

ao Contrato n°098/2012; *T.A n° 03 ao Contrato n°079/2012; *T.A n° 02 ao Contrato n°121/2012; 

*T.A n° 01 ao Contrato n°039/2012; *T.A n° 02 ao Contrato n°062/2012; *T.A n° 01 ao Contrato 
n°084/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°120/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°03/2012; *T.A n° 02 

ao Contrato n°060/2012; *T.A n° 03 ao Contrato n°060/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°051/2012; 

*T.A n° 01 ao Contrato n°121/2012; *T.A n° 01 ao Contrato n°040/2012; *T.A n° 03 ao Contrato 
n°038/2012; *T.A n° 04 ao Contrato n°086/2012; *T.A n° 05 ao Contrato n°086/2012; *Termo de 

Rescisão de Contrato n°. 001 ao Contrato n°. 094/2012; *Termo de Rescisão de Contrato n°. 

001 ao Contrato n°. 013/2012;   31. Leitura do Oficio Circular n°01/2013 – da Câmara Municipal 
de Itapecerica da Serra; 32. Leitura do Oficio Circular n°001.01.2013 – da Câmara Municipal da 

Estância Turística de Ribeirão Pires; 33. Leitura do Oficio Circular n°001/2013 – da Câmara 

Municipal de Guarujá; 34. Leitura do Oficio Circular n°0001/2013 – da Câmara Municipal de 

Osasco; 35. Leitura do Oficio Circular n°002/2013 – da Câmara Municipal de Itapevi; 36. Leitura 
do Oficio Circular n°01/2013 – da Câmara Municipal de Guararema; 37. Leitura do Oficio Circular 

n°1/2013 – da Câmara Municipal de Santa Isabel; 38. Leitura do Oficio Circular n°005/2013 – da 

Câmara Municipal de Arujá; 39. Leitura do Oficio Circular n°2/2013 – da Câmara Municipal da 
Estância Turística de São Roque; 40. Leitura do Oficio Circular GP n°02/2013 – da Câmara 

Municipal de Mogi das Cruzes; 41. Leitura do Oficio Circular – da Câmara Municipal de Póa; 42. 

Leitura do Oficio Circular– da Câmara Municipal de Marília; 43. Leitura do Requerimento 
N°04/2013 – De Autoria do Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, Requer ao Exmo Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, informação a respeito da Falta de Equipamentos para os funcionários 

da coleta de lixo. INDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 1. Indicação nº 01/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão 
competente para que, promova a limpeza da Rua Kirombo Wavazu no Bairro Vila Márcia; 2. 

Indicação nº 02/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Setor Competente para que o 

mesmo interceda junto a Empresa EDP Bandeirantes para que instale luminárias na Rua  Renato 
David Campioni, próximo a Prefeitura Municipal; 3. Indicação nº 03/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

que interceda junto ao Setor Competente para que seja realizada reparos nos paralelepípedos da  

Rua Marques de Olinda, no bairro Vila Márcia; 4. Indicação nº 04/2013, solicita ao Sr. Prefeito que 

interceda junto ao Setor Competente para que passe a maquina motoniveladora e jogue cascalho na 
Rua Rio Grande com a Rua Rio Claro no Bairro Vertentes; 5. Indicação nº 05/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda junto ao Setor Competente para que , passe a maquina motoniveladora e 

jogue cascalho na Rua Paraitinga no Bairro Vertentes; 6. Indicação nº 06/2013, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao Setor Competente para que o mesmo interceda junto a Empresa 

EDP Bandeirantes para que instale luminárias na Rua 25 de Janeiro no Bairro Jardim Yoneda; 

7.Indicação nº 07/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Setor Competente da 
Municipalidade a limpeza do córrego, em toda a sua extensão, e passe a máquina motoniveladora e 

cascalhe a Rua 25 de janeiro - Bairro Jardim Yoneda, atendendo pedidos dos moradores; 8. 

Indicação nº 010/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Setor Competente para que 
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passe a maquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Benedito de Miranda Melo no Bairro 
Vertentes; 9. Indicação nº 012/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente para que juntos possam tomar as medidas necessárias, para a construção de um ponto 

de ônibus na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, próximo ao Auto Posto BR;10. Indicação nº 
013/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que, passe a 

máquina motoniveladora e jogue cascalho na Estrada Municipal do Bairro Terceira - SP 92, em 

toda a sua extensão, e tome providências quanto a um buraco em frente a Igreja do Bairro, 

provocado pelas constantes chuvas; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS 

DE SIQUEIRA 11. Indicação nº 08/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Setor 

Competente a colocação  de camada asfáltica, no Bairro Jardim Alvorada, próximo da Oficina do 

Nelson Yoshifusa e Restaurante Com Costela; 12. Indicação nº 09/2013, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao Setor Competente para que seja feita intervenções junto a  EDP Bandeirante 

Energia, no sentido de  regularizar os pontos de iluminação pública nos bairros, visando dar a 

devida manutenção e reparos onde necessários; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 13. Indicação nº 011/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Órgão Competente para que o mesmo juntamente com o Departamento Municipal de 

Obras Serviços e Bens Municipais providenciem a retirada da lombada localizada na rua 7, n°6, 

Vila Santo Antonio II, pois a mesma fora construída antes da boca de lobo, desta forma vindo a 
inundar as casas; 14. Indicação nº 016/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que troque as lâmpadas 

queimadas da Rua 12 de outubro, n° 117, bairro Jardim Yoneda;  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 15. Indicação nº 014/2013, solicita ao Sr. Prefeito que 

interceda junto ao Órgão Competente para que juntos possam tomar as medidas necessárias quanto 

ao ponto de ônibus,localizado na Rua 5 de Maio, pois o mesmo se encontra com os bancos 

quebrados e sem proteção lateral, obrigando os usuários a ficarem expostos ao frio e chuva; 16. 
Indicação nº 018/2013, solicita ao Sr. Prefeito  para que seja colocada duas lombadas para a 

redução de velocidade de veículos, na Avenida Heitor da Cunha Braga Altura  do N° 2300, Jardim 

dos Eucaliptos; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 17. 
Indicação nº 015/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja feita a manutenção da Estrada Santa Rosa, no Bairro Ria Acima; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 18. Indicação nº 017/2013, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao Órgão Competente para que seja sanado o problema a erosão ocorrido pelo 

tempo, na Rua Benedito Rodrigues Gomes – Centro de Biritiba Mirim; AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 19. Indicação nº 019/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

que interceda junto ao Órgão Competente para que proceda a limpeza e conservação dos campos de 
futebol da cidade 20. Indicação nº 020/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente para que proceda a um estudo para a implantação de Professor Auxiliar; 21. Indicação 

nº 021/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que proceda a 
implantação de Dois Pontos de Ônibus, na Estrada Alfredo Rolim de Moura, Entrada do Bairro 

Jardim Alvorada C; 22. Indicação nº 022/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente para que, no momento de renovação e ampliação do Programa Segundo Tempo no 

município, sejam atendidos os Bairros do Nirvana,Castellano,Rio Acima ,Terceira e Pomar do 
Carmo; 23. Indicação nº 023/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feita a canalização das águas pluviais da Viela 3 da Rua Marinalva Silva 

dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 24. Indicação nº 024/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente desta municipalidade, visando estudo no sentido de suavizar a depressão existente na 

Rua Dr. Deodato Wertheimer, com a Rua José Oliva Melo, atrás da Igreja São Benedito; 25. 
Indicação nº 025/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente desta 

municipalidade, visando estudo no sentido de providenciar a operação “tapa Buraco” na Rua Anita 

Garibaldi.PROJETOS EM DELIBERAÇÂO AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
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DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 01) – Projeto de Lei Nº 001/2013; Autoriza o Poder 
Executivo a instituir, manter e operar, ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias 

e logradouros públicos do Município denominado “ Linha Azul”, e dá outras providências; 

DELIBERADO 02) – Projeto de Lei Nº 002/2013; Dispõe no âmbito da Câmara Municipal vale 
transporte aos servidores públicos; DELIBERADO 03) – Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 

Município N° 36/2013 – Dispõe sobre Alteração do Artigo 232 da Lei Orgânica do Município, e dá 

outras providências. DELIBERADO AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO 04) – Projeto de Lei Nº 003/2013; Dispõe sobre a Alteração da Lei 
Complementar 136/2011, e da outras providências. DELIBERADO AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS   
05) – Projeto de Lei Nº 004/2013; Dispõe sobre a denominação de “Maria de Miranda Melo 
Freitas”. O Centro de Referência da Mulher, localizado a Rua São João. DELIBERADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA  06) – Projeto de Lei 

Nº 005/2013; Institui no âmbito do Município de Biritiba Mirim, o incentivo à aprendizagem do 

jogo de xadrez na Rede Pública de Ensino.  DELIBERADO. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 01) – Em única discussão e votação 

o Requerimento N°01/2013 -  Requer ao Exmo Senhor , André do Prado – DD . Deputado 

Estadual, para que analise a possibilidade de conseguir a aprovação de Emenda Parlamentar para 
Obras de pavimentação da Rua Ivan Garcia no Bairro Hiroy e da Rua Benedito de Miranda Melo, 

Bairro Vertentes, em nosso Município. APROVADO. 02) – Em única discussão e votação o 

Requerimento N°05/2013 -  Requer ao Exmo Senhor André do Prado – DD . Deputado Estadual, 
para que o mesmo interceda aos Órgãos Competentes visando à implantação de lombadas no trecho 

urbanizado da Rodovia SP 88, em Biritiba Mirim.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 03) – Em única discussão e 

votação o Requerimento N°02/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que 
interceda junto ao Departamento de Assistência Social e ao Departamento Competente 

providências no sentido de colocar grades removíveis no palco da praça e um funcionário fixo da 

frente de trabalho ou guarda municipal a fim de evitar vandalismo. APROVADO. 04) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N°03/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, que interceda junto ao Departamento de Trânsito providências no sentido de colocar 

redutores de velocidade na RUA EPITÁCIO PESSOA JD YONEDA. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 05) – Em única discussão e votação o 

Requerimento N°06/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto a Secretaria Competente,para agilizar a colocação de lâmpadas na Estrada Minami. 

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 06) – 
Em única discussão e votação o Requerimento N°07/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, sobre a necessidade urgente do aumento da frota de táxi e implantação de 

novos pontos, para atendimento da nossa população. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO .07) – Em única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 01/2013,  ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior DD. Prefeito 

Municipal, para que seja construído um Albergue em nosso município, a fim de acolher os 

moradores de rua. APROVADO. 08) – Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 

02/2013,  ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior DD. Prefeito Municipal, para que seja 

construído um Velório Municipal em nosso município, a fim de amparar os familiares. 

APROVADO. AUTORIA DA MESA DIRETIVA .09) – Em única discussão e votação o 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2013 – “Dispõe sobre a constituição das Comissões 

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

Não havendo mais trabalhos, A Senhora Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça 
a chamada nominal dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 1. Adriana Rufo Freitas: 

agradeceu e dispensou o uso da palavra; 2. Donizeti Assis de Siqueira diz: Senhora Presidente, 

segundo secretário, demais pares, senhoras e senhores aqui presentes, é raro Donizeti usar a 
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tribuna, quinto mandato e estou usando a terceira vez, mas quero aproveitar que os taxistas estão 
aqui, apresentei nesta noite a Lei que cria a Zona Azul, tenho certeza que nem os senhores 

conseguem estacionar para deixar algum passageiro na área central, porque infelizmente nossos 

comerciantes têm ainda uma prática de cada um ir com seu carro na porta do seu comércio, logo de 
manhã, estaciona e não deixa nenhuma vaga para o próprio cliente dele comprar em sua loja, um 

exemplo sério é o banco do Brasil, lá deve ter uns dez funcionários, no mínimo uns cinco carros, aí 

o cliente não consegue nem usar o banco porque os funcionários deixam o dia todo lá, quer deixar 

o dia todo lá pode deixar, mas vai ter que desembolsar algum dinheiro para poder ficar rotativo o 
estacionamento, a intenção não é arrecadar, Presidente, a intenção é apenas tornar mais fácil a vida 

do cidadão biritibano para que ele ache um local de estacionamento. Quem quiser ir de manhã num 

domingo ou no sábado na padaria, por exemplo, não acha lugar para estacionar, e se perguntar para 
os donos da padaria, tem uns dois ou três carros da padaria lá na frente, ou seja, eles mesmos tiram 

o estacionamento dos clientes, então vai facilitar inclusive para os taxistas que quiser pegar um 

cliente para deixar em frente a padaria ou da praça, vai ter que ter vaga para o taxista, é esse o 

projeto de lei que eu apresentei esta noite.Queria também dizer que em parte eu apoio a moção do 
Vereador Lourival, porque em parte? Este Vereador é favorável a ter diversos pontos de táxi, que 

centralizar o ponto de táxi num único local na cidade é brincadeira, quem está lá no Jardim dos 

Eucaliptos se quiser pegar um táxi tem que vir aqui no centro, então não precisa mais pegar táxi, já 
veio até o centro, ou tem que telefonar e pagar duas viagens, um pra buscar e outro pra trazer, então 

diversificar vários pontos na cidade, nisso eu concordo com o Vereador Lourival e poderá contar 

com minha força sempre, agora criar mais ponto de táxis eu sou contrário, eu acho que o que já tem 
é muito e se criar muito mais outras vagas, o que vai acabar é que alguns vão perder dinheiro pra 

manter o carro novo, bom, em condições de trabalhar, então eu acho que já tem muito táxi, então 

criar mais pontos sim, mas mais vagas de taxistas não, aproveitar os mesmos que existem e 

espalhar por vários pontos da cidade. Vereador Donizeti Assis de Siqueira concede o uso da 

palavra ao Vereador Lourival Bispo de Matos: os taxistas se reunem e às vezes eles vêm aqui e 

realmente vê o que nós estamos criando. Procurando a criar novos pontos, não para atrapalhar 

vocês, apenas porque a população nos reclama muito, nós tivemos no passado, a quatro anos atrás, 
mais de trezentos e setenta assinaturas para se criar realmente novos pontos, porque tem pessoas 

que não tem condições de desembolsar, por exemplo, quinze reais, a nossa área centralizada 

merece um ponto hoje, nós temos o pronto-atendimento, o INSS que logo estará funcionando, o 
pró-mulher, nós temos hoje uma imensa transição de gente na área centralizada, mas temos um 

único ponto, porque eu acho  que só em Biritiba tem ponto único, porque outra cidade eu não 

conheço. A população a que se acha ofendida, é de chegar e não poder pegar aquele  táxi que 

realmente está acostumado, tenho certeza que todos vocês tem sempre um freguês que às vezes não 
pode pagar naquele dia porque recebe daqui a quinze ou dez dias, e ele não pega por falta que não 

pode pegar o que está acostumado porque está naquela fila que tem que pegar o da frente, então é 

só isso que agente está querendo criar. Desculpe-me se eu pequei em dizer em criar, essa mudança 
de criação de ponto tem necessidade, a população nos cobra muito, e não tem nada a prejudicar a 

vocês. Vereador Donizeti Assis de Siqueira retoma o uso da palavra: Eu também gostaria de 

deixar registrado, na verdade seria uma reclamação, tem uma certa pessoa que ocupa um cargo e de 

vez em quando persegue alguns funcionários subordinados, e persegue quando descobre que ela 
tem relação de amizade com algum vereador, eu não sei se isso está diminuindo a capacidade dela 

ou o salário dela, ele costuma ficar perseguindo e humilhando os funcionários que tem relação de 

amizade com os vereadores, não vou dizer o nome, mas só pra deixar registrado que você que está 
fazendo isso, to bem de olho em você, uma hora você também vai errar e eu estarei aí para corrigir, 

era isso que eu queria deixar registrado. Boa Noite. Obrigado Senhores Vereadores. 3. Jorge 

Mishima diz: Excelentíssima Presidente desta Casa Vereadora Adriana Rufo, membros da Mesa, 
Senhores Vereadores que compõem o legislativo, Senhoras e Senhores boa noite. Inicialmente 

quero falar sobre a tragédia que vitimou duzentos e trinta e sete pessoas, nossos irmãos no Rio 

Grande do Sul, conta a história que é a segunda tragédia de incêndio no Brasil, a primeira foi em 
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1961, o grande círco norte-americano, onde vitimaram quinhentos e vinte e três pessoas, 
aproximadamente, trezentos e cinqüenta crianças faleceram nessa tragédia, então na verdade meu 

pedido é de um minuto de silêncio em memória das vítimas dessa tragédia. Nobre Vereador 

Donizeti, sobre a alteração da lei orgânica do município, do seu artigo 232, gostaria também de 
ressaltar que fui um dos pioneiros a solicitar do então Prefeito Municipal, Benedito Freitas, que 

todas as obras inauguradas constassem o nome dos vereadores, a partir daí foi colocado o nome dos 

vereadores, até então vocês podem verificar aí que não tem nenhuma placa de inauguração com os 

nomes dos vereadores antigos. A partir do mandado de Freitas em mil novecentos e oitenta e dois, 
eu solicitei ao nosso Prefeito, Benedito Freitas para que também, nada mais justo que colocasse nas 

placas quando da inauguração o nome dos vereadores e assim foi feito até hoje. Quero parabenizar 

mais uma vez a nossa Presidente. Vereador Jorge Mishima concede a palavra ao Vereador 

Donizeti, que diz: Só para complementar a respeito das placas, já teve gente aqui nesta Casa, gente 

que veio me perguntar quem construiu esse prédio, o morador diz o vereador tem vinte e poucos 

anos de mandado e não sabe quem construiu esse prédio, e eu não pude informar porque eu não sei 

quem foi que construiu. Nós, eu, Vereador Lourival, Vereador Jorge e também José Cury, 
readaptamos para a Câmara Municipal, mas quem construiu o posto de saúde ninguém 

homenageia, ninguém sabe quem construiu, ninguém sabe quem fez esse benefício, então é só 

tornando obrigatório, com pena de responsabilidade, que daí ele conserva a placa, e deixa gravado 
o nome de quem auxiliou na construção. O vereador Jorge Mishima retoma a palavra e diz: 

muito bem lembrado, mesmo porque nós vereadores somos muito criticados, vereador isso, 

vereador aquilo, nada mais justo de quando nós participamos de uma inauguração, nós fazemos 
parte desse progresso, nada mais justo, e o prefeito na época Benedito Freitas, entendendo nossa 

solicitação doravante foi colocado o nome dos vereadores nas placas em homenagens e nas 

inaugurações, mais uma vez eu gostaria de parabenizar a nossa Presidenta que está nos 

surpreendendo com sua atitude democrática, por sinal, tem uma visão muito bem aguçada e 
gostaria de parabenizar pela homenagem a Dona Maria Freitas, é uma pessoa extraordinária, tirava 

do seu prato para dividir com os mais humildes, isso eu presenciei várias vezes, parabéns 

Presidente pela bela homenagem merecido, dando o nome Maria de Freitas no centro de referência 
da mulher. Gostaria de agradecer, embora nós estamos começando a nossa trajetória como vereador 

de Biritiba, quero agradecer imensamente meu irmão, de coração, vaca, pessoa que está 

trabalhando muito bem, fica aqui vaca meus agradecimentos porque tenho recebido muitos elogios 
a respeito da sua pessoa. Muito obrigado a todos e boa noite. Não havendo mais oradores inscritos 

e nada mais a tratar, a Senhora Presidente convoca os nobres vereadores para a Sessão Ordinária 

para o dia catorze de fevereiro às vinte horas, devido ao feriado de segunda-feira de carnaval do dia 

onze de fevereiro de dois mil e treze, fica os senhores vereadores convocados para a reunião das 
comissões quinta-feira às quinze horas, não havendo mais nada a ser tratado agradece a presença de 

todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. 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 14 de fevereiro de 2013. 
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