
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 06 de MAIO de 2013. 

  

Às vinte horas do dia seis de maio 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. 18, 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 29 de Abril de 2013. O Nobre 

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

na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. A Senhora Presidente coloca em votação o 

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

a ata. APROVADA. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 2. Indicação nº 197/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto ao 

Departamento Responsável, providencie funcionários do setor da limpeza, nas principais ruas 

do Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 

3. Indicação nº 198/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que estude a possibilidade de instalar redutores de velocidade  tipo 

“lombada” na Rua Augusto dos Anjos, altura do nº 114 e 338, Bairro Cruz das Almas. 4. 

Indicação nº 199/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que estude a possibilidade de instalar redutores de velocidade  tipo 

“lombada” na Rua Casemiro de Abreu, altura do nº 14 e 88, Bairro Cruz das Almas. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 5. Indicação nº 200/2013, 

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

passada a máquina motoniveladora na estrada Paraíso, no Bairro Carcará. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 6. Indicação nº 201/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor de Obras do Município, para passar a 

máquina motoniveladora, na Rua 1(Hum) e 2 (Dois), no Bairro Gren Park, atual Bairro do 

Casqueiro, bem como cascalhar aquela via pública. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. Indicação nº 202/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que fiscalize e autue os 

proprietários dos veículos abandonados nas vias públicas e calçadas, em todos os Bairros do 

Município. 8. Indicação nº 203/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente para que coloque luminárias, em toda extensão, da Rua das Violetas, no 

Bairro Pomar do Carmo. 9. Indicação nº 204/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente para que regularize os números residenciais do Bairro 



 

 

Jardim dos Eucaliptos. 10. Indicação nº 205/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente para que conclua as instalações das iluminações, que 

estão incompletas, da Rua Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo. Terminados os 

trabalhos do Expediente e não havendo Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do 

Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 096/2013 – Requer ao 

Senhor Deputado Estadual Carlos Bezerra Junior, para que o mesmo possa contemplar a 

Secretaria de Saúde de Biritiba Mirim com uma ambulância. APROVADO. O Vereador 

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

vez o Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira por este Requerimento endereçado ao 

Deputado Estadual Carlos Bezerra Junior e gostaria se, Vossa Excelência, permitir de fazer 

coro assinando essa sua iniciativa”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA: 2. – Em única discussão e votação a Moção de Aplauso e Elogios 

nº 014/2013, a Senhora Mirian Ferreira Guimarães e ao Senhor Marco Antonio Cáffaro. O 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que foi concedido e requer apoio 

de todos os Vereadores à Moção. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA E DEMAIS VEREADORES. 3. – Em segunda 

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

Dispõe sobre uso de próprios públicos pelas Comunidades 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. 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 DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA: “Senhora Presidente, Segundo Secretário e demais Vereadores. 

Nesta noite estou aqui para fazer uma reclamação em “off” porque não vou poder citar as 

pessoas. Hoje como Vereador fui acompanhar uma pessoa idosa em uma certa repartição 

pública, o qual tinha que elaborar um documento, aí o Chefe da repartição, infelizmente, não 

deu nem bola, sequer deu bom dia a este Vereador, também, eu acho que pelo menos 

respeitando às instituições um bom dia deveria ter dado, daí passou para a funcionária que 

fizesse o documento que fosse necessário. Quando a funcionária acabou de redigir o 

documento foi procurar o Chefe para assinar e, esse tinha saído para almoçar. Isso foi meio 

dia e dez e as quatorze horas e vinte minutos ele retornou. Só que quando  ele retornou, a 

funcionária tinha deixado um rascunho para ele e desligado o computador aonde tinha feito o 

documento e tinha senha o computador. Quando essa pessoa chegou do almoço a funcionária 

tinha ido almoçar. Tive que discutir, impor respeito para que ele providenciasse, em função dá 

prioridade, primeiro, não porque era Vereador, mas era uma entidade que estava 

acompanhando um idoso. Já que tem prioridade para o idoso e deficientes, infelizmente, este 

Vereador também é deficiente agora, e nada disso aí foi respeitado. Só com uma boa 

discussão que o documento saiu, foi providenciado e assinado, mas isso só levou duas horas e 

vinte minutos por um documento que não leva dois minutos para ser feito. Propositadamente 

ele saiu para almoçar com alguns amiguinhos e largou todo mundo ali, no aguardo. É isso que 

eu quero deixar registrado, só não vou dizer o nome ainda e nem a repartição porque estou 

elaborando um documento para protocolar para o superior dele, então prefiro aguardar para 

depois esclarecer qual é a repartição e o funcionário. Era só isso. Obrigado”. O vereador 

Fabio Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: “Em relação o que o 



 

 

Nobre Vereador Donizeti passou, da falta de educação no atendimento à pessoa, seria muito 

importante em até mesmo se criar um Projeto de Lei, não sei da possibilidade, que saia daqui 

da Câmara Municipal, incentivando pelo menos de três em três meses ou de seis em seis 

meses, aula ou cursos de capacitação de atendimento ao cliente. Porque a verdade em grande 

parte, realmente, os funcionários, alguns deles são muito mal educados, não cumprimentam as 

pessoas, não dá bom dia, não dá boa tarde e nem um sorriso, então o funcionário não está 

satisfeito com o trabalho que exerce, tem livre arbítrio para pedir a conta e procurar um 

emprego que o faça feliz, não é verdade. Mas sendo assim, acho muito importante ter curso de 

capacitação de atendimento ao cliente, cursos que desperte dentro da pessoa que está atrás do 

balcão, à educação, a capacidade de saber lidar com quem está do outro lado, se a pessoa está 

bem ou não, ela tem habilidade para dar bom atendimento. O Nobre Vereador Donizeti diz: 

“Vereador só pegando gancho na sua palavra. Por isso, temos um jargão muito antigo que fala 

“A cortesia não compromete a valentia.” Eu acho que a cortesia mesmo que seja seu inimigo 

quem está lá, às vezes no balcão, não é pessoal, não é o amigo ou inimigo de quem vai 

atender, são duas entidades, o contribuinte e outro que deve prestar o serviço, que é o 

funcionário público, assim é que tem que ser encarado, infelizmente. Até quero citar 

novamente um exemplo, de quando veio para a Câmara o Projeto para se criar nove cargos de 

Coordenadores de Saúde, o nobre Vereador Valdivino está aqui e é testemunha disso. Foi 

feito reunião e foi dito exatamente assim, os Coordenadores de Saúde vão ficar em pontos 

estratégicos, exatamente para apagar incêndio. Quando tiver alguém, no Pronto Atendimento, 

nos Postos de Saúde do Takebe, Irohy, Vista Alegre, Cruz das Almas, exaltado, o médico está 

atrasado, tá com dor, o Coordenador de Saúde vai até lá, tira ele e apaga o incêndio e não 

contamina os demais que estão lá aguardando. Prá dá uma satisfação, esses Coordenadores 

não sabem o que estão fazendo lá, eu falo pra você porque uma dela é minha amiga, a Cristina 

do Kiko, fica lá fazendo ficha, que não é a função dela, exatamente o que nós criamos não é 

exercido, então, este tipo de coisa é o que está acontecendo hoje, a disfunção”. 2. 

LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Senhora Presidente, Senhores Membros da Mesa e 

Nobres Pares. Nesta noite uso esta tribuna para agradecer o nosso grande Prefeito pela 

iniciativa da grande homenagem à Biritiba Mirim, seu aniversário de 140 anos de existência e 

49 anos de Emancipação Política. Estou aqui desde 1989 e nunca prestigiei um aniversário 

desta cidade realmente da forma como ela foi, prestigiando toda a comunidade. Uma festa que 

me deixou com muito orgulho, porque cinco dias de festa, sim, acredito eu, até o momento 

não fiquei sabendo de que aconteceu algum desastre, briga, então é muito importante para 

nossa cidade e nosso município e realmente gratuito para todo mundo. Às vezes pode até ter 

alguém que fale, porque é difícil o Prefeito agradar a todos, é assim o ser humano, mas foi 

gratuito para todos, ricos e pobres, assim por adiante, para aqueles que desejaram estar na 

festa realmente prestigiou isso e é muito importante o que o Prefeito fez para nossa cidade. 

Igual teve na quadra e foi cobrado. Às vezes, chegaram a falar pra mim, Vereador o Prefeito 

tem que fazer uma festa lá na Quadra Coberta, mesmo que seja cobrado, que cobre trinta ou 

quarenta reais. Espera aí, mas será que cobrando este dinheiro estaremos prestando grande 

serviço para nossa comunidade, não. Acredito que prestar serviço realmente para que nossa 

comunidade tenha condições de festejar seria gratuitamente como nosso Prefeito fez. Nosso 

Prefeito está de parabéns e o ano que vem tenho certeza ele fará muito mais. Quero deixar 

registrado na Câmara Municipal uma coisa que deixa a gente muito triste e tenho certeza que 

o Prefeito está triste por isso, porque, li no jornal algumas publicações que houve, as pessoas 

que vieram criticar e falar a respeito, que é a fofoca. Digo então Prefeito, não ligue para 



 

 

fofoca, porque a única fofoca que vai ser publicada é uma rua pavimentada nesta cidade, o 

Prefeito tem que estar com o pé no chão e não ligar para isso aí. A Câmara Municipal está 

junto com ele, principalmente este Vereador vai estar sempre com ele, porque o nosso 

Prefeito merece, dentre todos os que passaram, foi ele quem mais fez, tenho certeza que este 

Prefeito vai deixar muita gente de boca aberta pelo trabalho e aquele que diz, que no segundo 

mandato não vai fazer nada, o Prefeito vai honrar seus compromissos. Parabéns e obrigado 

senhor Prefeito e que Deus o abençoe. Quero agradecer também meu segundo pai, Dr. Cury, 

este homem que me preza muito, não tem dia para ligar na minha casa para saber como estou, 

só tenho a agradecer a Deus, obrigado meu Chefe, obrigado”. O Vereador Donizeti solicita a 

ordem, o que foi concedido, e diz: “Só queria aproveitar e usar a frase e repetir o que o 

Vereador Jorge Mishima disse. Realmente o que o Vereador Jorge disse aqui, é verdadeiro, 

estou aqui e passei por vários mandatos, na verdade todos foram bons à sua época, todos 

foram limitados à sua época, mas o que realmente mais fez obras em Biritiba, naturalmente o 

ser humano nunca está contente com nada, se você der tudo ele quer mais, é da natureza do 

ser humano, porque se você se contentar com o que tem nunca vai melhorar de vida, então é 

natural isso aí, mas o Prefeito que mais fez por Biritiba é o Prefeito “Inho”. Não estou 

puxando o saco dele estou falando o que está aí, pelo amor de Deus, eu me lembro de quando 

ia com o carro da viatura socorrer gente no Cruz das Almas, com chuva, que tinham brigado 

nos bares, ia eu e o Vereador “Ziza” sabe disso de quantas vezes atolamos e não tinha 

ninguém para chamar e desatolar a viatura. Fui com a viatura socorrer uma pessoa na Nova 

Biritiba, de madrugada com chuva e voltei a pé para a Delegacia porque a viatura não 

conseguia sair do lamaceiro. Então, Nova Biritiba, Cruz das Almas, Vista Alegre está tudo 

asfaltado e Jardim dos Eucaliptos está com quase tudo asfaltado. Tem gente que reclama, não 

só do asfalto, mas outras coisas também foram feitas, na área da saúde, educação, só que em 

um ou dois anos de mandatos não dá pra fazer tudo, então ele é o Prefeito que mais fez por 

Biritiba, sou testemunha disso”. O Vereador Lourival solicita a ordem, o que foi 

concedido, e diz: “Um amigo meu, do Bairro Nirvana, chegou e criticou o Prefeito da 

situação que estava lá, estive lá semana passada. Estão difícil, as ruas são acidentadas e as 

pessoas dizem esse Prefeito não faz nada, eu digo como o senhor Prefeito não faz nada, o 

senhor conhece Nova Biritiba, não; conhece Cruz das Almas, não; conhece Jardim dos 

Eucaliptos, não, conhece praticamente o Centro, Vista Alegre e Jardim Yoneda, não, então o 

senhor me desculpe, há quanto tempo o senhor mora no Nirvana, ele disse há uns treze ou 

quatorze anos, então o senhor me desculpe porque o senhor está vindo só de casa para o 

serviço e não anda pela cidade. Então citei para ele, Nova Biritiba, Cruz das Almas, Vista 

Alegre e disse, o senhor tem que andar um pouquinho para conhecer o trabalho do Prefeito 

porque quando a gente mora num bairro e não visita outros não dá pra saber o que o Prefeito 

faz. No seu bairro vai chegar, estão aí os bairros pavimentados. Tudo o que o nosso Prefeito 

tem feito é gratuitamente, todo asfalto não custa nada pra ninguém, isto é o maior prestígio. O 

Prefeito, se depender de verbas do nosso município não tem condições, mas ele corre atrás do 

Governo Estadual, Governo Federal, dos Deputados é que nem os Vereadores aqui sempre 

correndo atrás também, essa conjuntura o Prefeito pode fazer muito mais do que tem feito. 

Então, esta Casa está de parabéns junto com o senhor Prefeito. Este Vereador está sempre 

trabalhando, ele sabe a minha posição. Parabéns e que Deus abençoe a todos”. 3. 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Uso desta tribuna para 

agradecer ao Prefeito, a senhora Presidente e demais Vereadores pela Sessão solene, pelo o 

que tem acontecido e dizer que é um prazer estar com vocês aqui e parabenizar pelas 



 

 

condições dos trabalhos desta Casa e também agradecer a todos pela maneira carinhosa de 

que estão manifestando para a reabilitação da saúde de meu pai. O  que o Vereador Donizeti 

falou do servidor público. Quando o servidor público, Donizeti, existe aquela síndrome do 

pequeno poder, as pessoas não vai com sua cara e tem aquele pequeno poder, ela para te 

magoar coloca uma pedra a sua frente e faz maldade. No Setor privado aonde tem bastante 

reclamação é o banco, na caixa, muitas vezes só tem você com uma senha, bastante gente tem 

reclamado que o banco não está respeitando a Lei dos minutos, o funcionário sai para fumar 

um cigarro e ainda tem aquela Lei de descanso a cada meia hora. Em Mogi das Cruzes tem 

uma Lei que as pessoas não podem ficar, estão multando a entidade, talvez seja o caso de 

fazer como o Vereador Fabio falou a gente elaborar uma Lei, não só para o público, exigir que 

a gente seja tratada com respeito, a prioridade do idoso e deficiente e também da gente. Quem 

está lá é o servidor público, tem que servir as pessoas, tem que respeitar e não usar do cargo 

para fazer maldade, ter síndrome de o pequeno poder, de achar que está na mão dela.  Sofri 

muito, sofro ainda quando preciso de Órgão Público, a pessoa não vai com sua cara guarda na 

gaveta e você fica aí, então pode contar comigo para melhorar o atendimento ao público a 

prioridade à pessoa idosa, ao deficiente. No mais muito obrigado.  4.  VEREADOR JORGE 

MISHIMA: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 5. VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo mais 

Vereadores inscritos a usarem a tribuna e não havendo 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, 06 de maio de 2013. 

 

           

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 
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