
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 22 de ABRIL de 2013. 
  

Às vinte horas do dia vinte e dois de abril 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 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. 15, 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: 1. Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de Abril de 2013. O Nobre 

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. 2. Leitura do Oficio Especial do Gabinete 

do Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, justificando sua ausência na Sessão Ordinária 

realizada em 05 de abril de 2013. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO 3. Indicação nº 171/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feito a manutenção da Rua 1º de 

Maio e seja colocado redutor de velocidade, no Bairro Jardim Yoneda; 4. Indicação nº 

172/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que possa ser feito a manutenção das Ruas, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes e também 

colocado 02 redutores de velocidade, no Bairro do Vista Alegre; 5. Indicação nº 173/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser 

feito a manutenção da Ruas, 31 de Março e 11 de Agosto, no Bairro Jardim Yoneda; 6. 

Indicação nº 174/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja colocado redutor de velocidade, do tipo “lombada” em frente a 

EMEF João Cardoso, no Centro; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARAUJO 7. Indicação nº 175/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente para que seja tomada providências necessárias objetivando a instalação de 

placas de sinalização na Rua Epitácio Pessoa, Bairro do Jardim Vista Alegre; 8. Indicação nº 



 

 

176/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja tomada providências necessárias para a instalação de luminária, no poste localizado 

na Avenida Aristides da Cunha Braga, próximo ao ponto final de ônibus, Bairro Jardim dos 

Eucaliptos, altura do Nº 6; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 9. Indicação nº 177/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente para que passe a máquina motoniveladora e jogue 

cascalho na Rua Luiz Vaz de Camões, Bairro Cruz das Almas; 10. Indicação nº 178/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que fiscalize 

os proprietários dos terrenos baldios; obrigando os mesmos a fazer roçada, capinação e 

calçadas, conforme está na Lei Orgânica e Lei Nº 1.328, de 10 de Agosto de 2006; 11. 

Indicação nº 179/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que interceda junto a Companhia de Energia Bandeirantes, que faça a 

substituição das lâmpadas queimadas, na Rua Erico Veríssimo, Bairro Cruz das Almas; 12. 

Indicação nº 180/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que faça a ronda policial com mais frequências no Bairro Jardim Yoneda; 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 13. Indicação 

nº 181/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 

Competente, que leve aos Bairros afastados, uma vez por mês, uma unidade móvel da Saúde 

com Clinico Geral e um Pediatra; 14. Indicação nº 182/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que seja concedido aumento real de salário aos servidores públicos municipais, 

bem como, reajustar a bonificação concedido aos Policiais desta Cidade. O Vereador Jorge 

Mishima solicita a Ordem, o que foi concedido e diz: “Quero mais uma vez parabenizar o 

Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira e fazer um pedido para que possa assinar também 

essa sua indicação. Eu acho que se todos os Vereadores assinassem, teria uma força maior, 

porque o salário dos trabalhadores, nós sabemos, está defasado. Ouvi dizer, até, que tem 

funcionário municipal que recebe menos que um salário mínimo. Quero fazer das suas minhas 

palavras e assinar essa indicação de Vossa Excelência. Muito obrigado.” O Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira justifica dizendo: No Estatuto dos Servidores fala que a partir de 

1º de junho pode ser concedido reajuste, mas normalmente o Prefeito acaba atrasando e o 

reajuste acaba vindo lá pelo mês de outubro, por isso estou adiantando, para lembrá-los que 

em junho tem que ter reajuste, senão defasa muito devido à inflação. Solicito a Vossa 

Excelência para colher as assinaturas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 15. Indicação nº 183/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 

notifique a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), para que a 

mesma providencie a Rede de Esgoto na Rua Antônio Etelvino de Andrade, lado esquerdo, 

trecho do cruzamento da Rua José Pereira da Silva até o córrego onde são lançado os esgotos 

pelos moradores; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 16. Indicação nº 184/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao 

Setor Competente da Municipalidade o pedido para que seja realizada na Rua Londres, Bairro  



 

 

Castellano, o serviço de motoniveladora e cascalhamento; 17. Indicação nº 185/2013, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao Setor Competente da Municipalidade para que junto 

a Empresa EDP Bandeirante estude a possibilidade de instalação de luminárias na Rua 25 de 

Janeiro, no Bairro Jardim Yoneda; 18. Indicação nº 186/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal encaminhar ao Setor Competente da Municipalidade o pedido para que seja 

realizada reparos nos paralelepípedos da  Rua Marques de Olinda, no Bairro Vila Márcia; 19. 

Indicação nº 187/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao Setor Competente da 

Municipalidade o pedido para que seja realizada na Rua 25 de Janeiro, no Bairro Jardim 

Yoneda, a limpeza do córrego, em toda sua extensão, e passe a máquina motoniveladora e 

jogue cascalho; AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 20. 

Indicação nº 188/2013 solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que proceda a instalação de novas lixeiras e também a manutenção e 

cascalhamento das seguintes vias: Ruas: 3, 27, 28 e 30; no Bairro Nirvana; AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E DEMAIS 

VEREADORES 21. Indicação nº 189/2013 solicita ao Sr. Prefeito Municipal, que após 

estudo do impacto orçamentário do próximo ano, a implantação do plano de carreira para os 

funcionários públicos municipais e também oferecer o vale transporte aos funcionários que 

necessitem. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem, o que foi concedido, 

e diz: “Com a autorização do Vereador Marcelo gostaria que a senhora Presidente assinasse 

também esta indicação porque ela tem um projeto para reestruturação do Plano de Carreira”. 

A senhora Presidente agradece e diz: “inclusive saiu uma reportagem no jornal dessa 

semana e uma das minhas reivindicações é estar batalhando em cima do Plano de Carreira, 

aliás, de todos os funcionários públicos e inclusive do Magistério. A gente está querendo um 

estudo de qualidade, um serviço público de bom atendimento, devemos valorizar a mão de 

obra”. O Vereador Marcelo diz: “Com certeza é um estímulo o plano de carreira e ele saber 

que vai ter promoção, é um jeito de jogar e poder trazer junto com a administração”. 

Terminados os trabalhos do Expediente passa-se aos Projetos em Deliberação. PROJETOS 

EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA: 01) – Projeto de Lei Nº 011/2013; Inclui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Biritiba Mirim, o dia “Vamos Colorir o Céu”, e dá outras providências. 

DELEIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. 

Antes de iniciar os trabalhos da Ordem do Dia, o Vereador José Pereira da Silva Neto solicita 

a Ordem, o que foi concedido e Requer que o Projeto de Lei nº 010/2013, seja retirado da 

Pauta. A senhora Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador colocou-o em 

votação. Ficando rejeitado o Requerimento do Nobre Vereador por oito votos. Votaram 

contra o Requerimento os Vereadores: Carlos de Araujo, Donizeti Assis de Siqueira, Fabio 

Faquim de Oliveira, Jorge Mishima, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda 

Melo, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter de Almeida. Passe-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO 01) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 089/2013 – Requer ao 



 

 

Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, que seja revogada a Lei  nº 

1653/2012, referente ao Projeto de Lei nº 027/2012; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

solicita a Ordem, o que foi concedido, e disse: “Desculpa Vereador “Ziza”, tenho que me 

manifestar contrário, deixa eu explicar, quando este projeto que concedeu aumento ao Vice-

Prefeito foi votado, eu não votei, abandonei o plenário porque tinha razões para tal, então não 

é discutível com relação ao Projeto e quanto a legalidade, na época já não votei.  Não posso 

votar favorável a esse Requerimento, primeiro, o Vereador não requer ao Prefeito a revogação 

da Lei, o Vereador apresenta Lei exigindo a revogação, então como esse Requerimento, pra 

mim,  já começou com vício de ilegalidade, voto contrário ao Requerimento de Vossa 

Excelência, não ao pleito, mas a forma de pedir que está errada. O correto é Vossa Excelência 

fazer um Projeto de Lei revogando o artigo e é colocado em votação, aí, se os vereadores 

votarem, além de Vossa Excelência, revogando a Lei, aí aquela que for aprovada passa a valer 

revogando a anterior.  O Vereador “Ziza” diz: “Foi orientação que tive da Secretaria, por 

isso fiz como Requerimento. Gostaria de fazer prevalecer o que está escrito na Lei Orgânica 

desta Casa, porque quando a Lei Orgânica do Município foi elaborada Vossa Excelência fez 

parte e o Nobre Vice-Prefeito Cury também. No momento a votação desta Lei foi 

posteriormente à eleição e a Emenda Constitucional e a Lei Orgânica do Município prevêem 

que tem que ser votado antes. O Parecer Jurídico, de 01 de novembro, é desfavorável ao 

Projeto de Lei e mesmo assim, no dia 30, foi votado. Desta forma eu acho que é imoral pra 

mim, estou entrando nesta Casa para trabalhar com responsabilidade, seriedade e com 

dignidade, por isso, com todos esses expostos pode ter certeza que estarei refazendo alguns 

Projetos e debatendo. Se for para não cumprir a Lei Orgânica do Município é melhor rasgá-la. 

Se for o caso ou houver uma necessidade poderemos fazer alteração, aonde vai dar 

embasamento legal para esse aumento. Não estou questionando quanto a isso aí e sim a 

legalidade, então a Lei Orgânica prevê alguma coisa e, é melhor aumentar o salário da 

Presidência para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Como está previsto, que quando há afastamento 

do Prefeito ou algo semelhante, o Vice-Prefeito faz jus ao subsídio equivalente ao do 

Presidente da Câmara, então é nesse ponto que estou debatendo, com certeza vou respeitar a 

opinião de todos.” O Vereador Donizeti diz: “Não estou discutindo o mérito da situação é 

questão de opinião. Vou reiterar a Vossa Excelência, não votei neste Projeto do aumento do 

subsídio do Vice-Prefeito por inúmeras razões que não vou alegar neste momento, mas estou 

dizendo que vou votar contra o Requerimento de Vossa Excelência porque a forma que Vossa 

Excelência fez está errada. Não é por Requerimento que se pede a revogação de Lei é com 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é a única e é judicial ainda, não é nem o Prefeito 

que pode derrubar uma Lei, e/ou a Câmara fazendo outra Lei derrubando a anterior. Não estou 

votando contra o seu Requerimento, não é contra o mérito da questão que estou questionando, 

o mérito da questão questionarei em outro momento. Se eu votar a favor deste Requerimento, 

vou estar dando atestado de burrice para mim, infelizmente não posso. O Vereador “Ziza” 

diz: “Se como Vossa Excelência não participou da votação e como uma pessoa íntegra que 

está aqui há anos, gostaria que quando aparecer quanto ao mérito e eu estiver errado que o 



 

 

senhor não entrasse e não indagasse quanto a isso. O Vereador Donizeti diz: “Quanto ao 

mérito existe jurisprudência, é só pesquisar que Vossa Excelência vai ver e poderá ter certeza 

que a fixação dos subsídios dos Secretários, Prefeito e Vice-Prefeito poderá ser a qualquer 

momento, então o único que não pode ser fixado depois das eleições, é dos Vereadores, 

porque é o próprio que fixa. O Vereador “Ziza” diz: “Então a Procuradoria está errada”. O 

Vereador Donizeti diz: “Há jurisprudência favorável e contrária, não tem jurisprudência fixa, 

nem contrária e nem favorável, está meio-a-meio. Se Vossa Excelência pesquisar terá isso aí. 

Vossa Excelência já sabe como os outros Vereadores sabem que, sou grande defensor da 

classe política, da Câmara de Vereadores, mesmo que o Projeto não seja meramente bom, o 

Vereador votou tem que valer”. O Vereador “Ziza” diz: “Eu tenho uma conduta de base e 

quando eu achar que há algum embasamento legal e contra pode ter certeza que eu embora 

possa ser voto vencido vou respeitar os votos dos demais membros desta Casa. O Vereador 

Donizeti diz: “O momento adequado é quando é votada a Lei. Na época os Vereadores 

acharam melhor votar desta forma, então o que estamos fazendo é dando tiro no nosso pé. 

Fazemos ou não fazemos valer nosso valor. O Vereador “Ziza” diz: “Eu solicitei cópias de 

todos os contratos em vigência, estou no aguardo, inclusive, vou ler com calma, projeto por 

projeto, aonde tiver algum erro ou ilegalidade vou procurar saber e tomar as providências 

cabíveis pode ter certeza, é a nossa função nesta Casa. O Vereador Jorge Mishima solicita a 

Ordem, o que foi concedido, e diz: “Gostaria de dar uma pincelada nesse Requerimento, é 

muito bom esta discussão, exige de nós legisladores estudos mais profundo à questão. No 

manual básico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz que a anterioridade não é 

válida para Prefeito e Vice-Prefeito, somente para fixação dos subsídios dos Vereadores. 

Legislativo e Executivo são poderes diferentes, distintos, nós podemos sim legislar a qualquer 

momento o aumento do subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito, nós em nenhum momento 

podemos alterar os subsídios dos Vereadores, aí sim estaríamos legislando a favor, tá certo. O 

manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz que é restrita somente a fixação dos 

subsídios dos Vereadores, então como há divergências dos Catedráticos de Direito quem 

somos nós para contestar, então paira uma dúvida muito grande. Concordo com o Vereador 

“Ziza” que realmente o Artigo X da Lei Orgânica do Município que versa sobre isso, isso não 

é contra-texto, tenha certeza. Um dos Vice-prefeitos que merece esse valor chama-se José 

Cury Andere Filho e Joaquim Rodrigues Gomes, com certeza nossa Presidente está inclusa, 

merece um tratamento, uma remuneração conforme é dada ao Vice-Prefeito. O Prefeito e 

Vice-Prefeito estão vinte e quatro horas à disposição. Não há nenhuma necessidade de 

permanecer no gabinete. O senhor Joaquim Gomes foi o vice-prefeito que deu o pontapé 

inicial como vice mais atuante e como nunca se viu na política. Vossa Excelência, senhora 

Presidente, faz por merecer, caso houver, porque agora não há como alterar o subsídio da 

representatividade da nossa Presidente, porque nós não podemos legislar para nós mesmos e 

estamos no decorrer do mandato. Ainda assim mesmo que de Vereador há controversas 

porque em nenhum momento a Constituição Federal em seu artigo 29 – V, diz que é após a 

eleição, diz sim, no ano subseqüente. O ano da legislatura passada foi até 31/12/2012, 



 

 

faltando um segundo, não importa, tá na legislatura anterior. Então como bem explicou o 

Nobre Vereador Donizeti, além desta propositura que é de direito e é o certo encaminhar um 

novo projeto, poderia sim o Vereador “Ziza” encaminhar ao Ministério Público solicitando 

esclarecimentos e contestando a sua posição. Vereador “Ziza” me desculpe, mas Vossa 

Excelência nos coloca numa situação delicada, porque na verdade somos tachados como 

aquelas pessoas que realmente não há necessidade de existirmos como Vereador e isso não é 

verdade. Então minha posição é que Vossa Excelência, com toda sabedoria e existência, 

embora na política esteja iniciando, tivesse mais critério neste sentido para com nós 

Vereadores. Vossa Excelência disse, mesmo que os Vereadores sejam contra, não é verdade 

isso. Como admiro vossa posição correta, Vossa Excelência sabe que por diversas vezes 

admirei e continuo admirando, é uma posição de Vossa Excelência a qual nós respeitamos, 

mas não podemos considerar como todo. Muito obrigado”. O Vereador “Ziza” diz: O que 

não pode é votar contra a Lei Orgânica do Município”. O Vereador Donizeti diz: “Só para 

concluir, não sou contra o juízo de valor que Vossa Excelência faz da Lei, não estou 

discutindo isso, o mérito. Se Vossa Excelência está correto, ou se o Cury vai receber ou não, 

não estou discutindo  nada disso, estou discutindo a forma que pediu para revogar, então é por 

isso  que estou discutindo, só por isso, a forma não está legal. Sugiro a Vossa Excelência que 

retire o Requerimento de pauta. O Vereador “Ziza” acatando a sugestão do Nobre Vereador 

Donizeti, Requer a senhora Presidente a retirada do Requerimento de pauta. A senhora 

Presidente acata o Requerimento do Nobre Vereador e retira o Requerimento nº 089/2013, de 

pauta. RETIRADO DE PAUTA O REQUERIMENTO Nº 089/2013. 02) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 090/2013 – Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

Carlos Alberto Taino Junior, que nos forneça cópias de todos os contratos elaborados pela 

Prefeitura Municipal que estão em vigência, tal solicitação se faz necessário para que esta 

Casa de Leis mantenha-se atualizada; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E DEMAIS VEREADORES 03) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 091/2013 – Requer ao Senhor Prefeito Municipal 

Carlos Alberto Taino Junior, a criação do Fundo Municipal de Bem Estar Animal – 

FUMBEA. APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 04) – Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 010/2013; Dispõe sobre alteração da Lei 1.555, de 

02 de dezembro de 2009, e dá outras providências. Anexo Parecer Favorável, conjunto, das 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura, 

Ordem Social e Saúde; Ordem Econômica e Obras, Serviços e Bens Municipais. 

APROVADO O PARECER E O PROJETO. Votou contrario ao Projeto, os Vereadores 

José Pereira da Silva Neto e José Rodrigues Lares. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA E DEMAIS VEREADORES 05) – Em primeira 

discussão e votação - Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 037/2013; 

Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, instituindo sobre uso 

de próprios públicos pelas Comunidades. Anexo Parecer Favorável, conjunto, das Comissões 

de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura, Ordem Social 



 

 

e Saúde; Ordem Econômica e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O 

PARECER E O PROJETO.  Não havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, a senhora 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o 

uso da tribuna. 1. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Excelentíssima 

senhora Presidente da Casa e Nobres Vereadores. Diante do exposto, eu creio que como foi 

retirado o Projeto não há necessidade de me expor, só gostaria de deixar uma coisa enfatizada 

que seria muito importante pra gente, não seria nem questão simplesmente da Câmara 

Municipal, mais um lembrete para carregar a vida inteira da gente, nossos familiares, filhos e 

todos os que estão presentes aqui que procuram sempre criar famílias dentro dos princípios 

morais, então deixo esta frase para reflexão o que seria muito bom para todos. “Pode ser 

difícil viver conforme a moral e mais difícil ainda resistir à moralidade, porém o mais penoso 

é viver com as conseqüências de uma conduta imoral”. Muito obrigado”. 2.  VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: “Srs. Membros da Mesa, Srs. Vereadores. Apenas para 

expor esse embate equivocado que tivemos, eu e o Vereador “Ziza”. Vereador eu não gosto, 

na verdade, de votar nos projetos que ficam vários meses na gaveta, porque ninguém lê, todo 

mundo finge que lê, pede prazo, mas ninguém lê, então quando chega ao último dia do ano 

aparece alguém querendo votar, mas se ninguém leu, não é porque ficou um ano na gaveta. 

Quero recordar Vossa Excelência, que quando o Prefeito Roberto Pereira da Silva, no 

primeiro mandato fez o Plano Diretor, no finalzinho do segundo ano de mandato estava 

pronto o Plano Diretor e nenhum Vereador leu. O único Vereador que ficou um ano com ele, 

correndo atrás de subsídios, de técnicos para verificar se a Lei era importante e boa para o 

município foi este Vereador. Só para Vossa Excelência saber como funciona, tive que fazer 

mais de cinquenta Emendas, senão Biritiba estava estagnado, não se fazia mais nada em 

Biritiba do jeito que a equipe pediu o Plano Diretor e ainda falei para o senhor Roberto 

Pereira da Silva, só coloco para votar o projeto do Plano Diretor se Vossa Excelência 

prometer não vetar nenhuma Emenda deste Vereador, assim ele concordou, por isso, nós 

colocamos. Mesmo assim fiquei um ano com técnicos de mineradoras, amigos meus, e que 

iam contra a própria mineração, nos orientandos, então, se disser que ficou dez anos na Casa e 

algum outro Vereador pegou para ler, não foi, não leu não. Porque estou dizendo isso a Vossa 

Excelência, porque no ano passado teve um projeto que todo mundo ficou falando, falando, 

falando, mas ninguém queria votar, que é a Lei Seca. É muito bom, um excelente plano, só 

que se o Executivo não demonstrar interesse em cumprir, ninguém cumpre. Você pode fazer 

Lei do jeito que for, mas se o Executivo deixar correr solto, ninguém cumpre e vai ficar a vida 

toda a Lei lá sem valor. Então, o Projeto da Lei Seca ficou quase um ano parado na Casa e o 

Presidente que estava aqui na época, não convocou audiência pública, não se esforçou, não 

chamou a comunidade  e não chamou os comerciantes, aí o Pacheco apresentou uma Emenda, 

depois das eleições, na última Sessão do ano e pediu para votar. Eu disse Pacheco, não vou 

votar, infelizmente, vou sair porque não quero ser nem a favor e nem contra, porque agora não 

está certo, tem uma semana só de mandato de Vereador, deixa para o próximo que tem quatro 

anos para aturarem o povão. O mesmo fiz com o da Zona Azul, ficou o ano inteiro sendo 



 

 

discutido nesta Casa e eu pedi para retirar porque se colocasse para votar seria votado no ano 

passado, aí eu não deixei, deixei para apresentar agora neste mandato, porque temos quatro 

anos para aguentar no lombo a paulada que o povo der se não gostar ou aplaudir se gostar 

também. Os que saíram vão fazer o que? A Lei Seca foi votada na última semana de mandato, 

bem depois das eleições. Com relação a este projeto que Vossa Excelência tentou revogar, 

não vou discutir o mérito, se sou a favor ou contra, se o senhor Cury merece ou não merece. 

Minha opinião Vice é o que está na Constituição Federal e não é o que está na Lei Orgânica 

do Município. Nós colocamos na Lei Orgânica que Vice, efetivamente, tem que exercer 

alguma coisa, conversa. Qualquer um que entrar com ADIN contra esta Emenda a Lei 

Orgânica, ganha, porque a Constituição Federal diz Vice só substitui o titular na ausência 

dele, do contrário não existe. Vice não tem que trabalhar, não tem que bater cartão, não tem 

que comparecer na Prefeitura, agora ele tem direito ao subsídio sim. Ah, ele não trabalha, o 

Vice não foi eleito pra trabalhar é a Lei que diz isso, não somos nós.  Eu não discuto se o vice 

trabalha ou não trabalha direito ao subsídio ele tem. Agora, a forma que foi dada o subsídio aí 

posso discutir num Projeto de Lei. O Vereador “Ziza” diz: “Quero parabenizar pelas 

atitudes o qual nos relatou agora, que sirva até como exemplo, porque se ficou mais de um 

ano um documento oficiado na gaveta e não foi apreciado, acho que com certeza os 

Vereadores que estão aqui agora não vão ter a mesma conduta. Devemos pegar e ler se de 

uma forma ou outra não for aprovado, tudo bem, mas temos que ler tem que ter consciência 

de que foram o povo que nos colocaram aqui com responsabilidade para fazer o que é certo e 

analisar. Se houver uma contrapartida que não seja viável, ou que não tenha legalidade, tudo 

bem, vamos tomar providência. Como o Vereador citou aí, é importante, se tem Lei e se está 

na Lei Orgânica, mas se torna ineficaz é melhor retirar justamente para não causar polêmica 

como este que está causando em cima da Lei Orgânica, o qual pra mim, ela tem toda validade, 

toda responsabilidade quando foi constituída por esta Casa de Leis e valorizando o que vocês 

elaboraram na ocasião. Pra mim ela vale e tudo o que está previsto na Lei Orgânica e estiver 

contrariando algo para o Município ou a arrecadação, vou contrariar. Agora se há uma Lei 

como esta ou algum fato que possa ter ocorrido no decorrer desses anos, seria bom se nós 

analisássemos e fizesse uma consideração e mudássemos esses pontos polêmicos que de 

repente só vai causar problema e não vai fazer o que a população gostaria que é nosso 

trabalho pra eles, em benefício deles e não deixar o dinheiro público cair pelo ralo. Então 

mais uma vez parabenizo-o.  E esta conduta do Prefeito em não querer fazer,  nós  podemos 

reunir e tornar uma forma viável de fazer com que faça, porque não adianta fazer uma Lei 

para ficar na gaveta do Prefeito, se tiver algum embasamento vamos reunir todos os 

responsáveis, como, representantes do Executivo e Legislativo tem sim que sentar e ver o que 

é mais viável para o município. Então essa consideração do senhor é uma coisa muito boa 

para que se faça uma reflexão”. O Vereador Donizeti diz: “Vossa Excelência mandou bem, a 

eficácia da Lei é um problema. Fiz uma Lei que, obriga todos os funcionários públicos do 

município, inclusive os da Câmara, a portar-se com crachá de identificação no peito. Porque o 

cidadão ia ao Posto de Saúde, um exemplo, e as vezes era maltratado pelo funcionário que era 



 

 

cargo comissionado e o cidadão não sabia nem sequer o nome dele. O pessoal ligava para 

saber quem era o funcionário, mas inventavam outro nome  para não ser descoberto quem era 

a pessoa. Está na Lei que os funcionários usem o crachá e a maioria não cumpre e é obrigado. 

Fiz uma Emenda a Lei Orgânica do Município.  Emenda nº 020/1998, que obriga o Prefeito a 

mandar cópias de todos os atos praticados na Prefeitura para a Câmara, estes que são lido 

aqui, se não até hoje ninguém teria acesso nem ao contrato, porque nenhum Prefeito quer 

fornecer, então devagarzinho conseguimos democratizar conforme a cabeça dos Vereadores 

que estão na época, temos que participar do jogo democrático perdeu, perdeu, ganhou, ganhou 

nós não somos inimigos aqui. O Vereador Lourval Bispo de Matos, solicita aparte, o que 

foi concedido, e diz: “A Câmara é soberana, hoje nenhuma Lei Municipal pode ultrapassar a 

Lei Estadual ou Federal. Se a Câmara votar um Projeto de Lei e depois ter que revogar, o que 

estamos fazendo aqui?”. Não havendo mais oradores inscritos e mais nada a tratar, a senhora 

Presidente agradeceu 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. Biritiba Mirim, 22 de abril de 2013. 
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