
 

 

 

   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia sete de outubro 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. 37, 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: 01. Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de setembro 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. 2. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM224383/2013; 3. Leitura do Convite – Do Lançamento do Livro “Relíquias do Amor”. 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 4. 

Indicação nº 391/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que sejam tomadas providências necessárias para a instalações de 

luminárias, na Rua Juscelino Kubitschek, no Bairro Vista Alegre e em toda sua extensão. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 5. Indicação nº 

392/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que proceda a manutenção da Rua Antônia Rosa Melo Bolanho, no Bairro Nova Biritiba. 6. 

Indicação nº 393/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que faça reparos no Bairro da Vertentes. 7. Indicação nº 394/2013, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que faça reparos na 

Rua Ivan Garcia, no Bairro do Hiroy, KM18. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÈ 

PEREIRA DA SILVA NETO 8. Indicação nº 395/2013, solicita ao Sra. Virgínia Garcia 

Leme, Secretária de Saúde, que se faça um estudo visando à implantação do Programa de 

Entrega de Remédio a Domicílio em nosso Município. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 9. Indicação nº 396/2013, solicita ao 

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

conserto dos buracos que se encontram na Rua Alberto de Oliveira, próximo a padaria São 



 

 

Benedito, no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA 10. Indicação nº 397/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

providencie junto ao Setor Competente ver a possibilidade de construir uma lixeira na Estrada 

dos Barbosas. 11. Indicação nº 398/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie 

junto ao Setor Competente ver a possibilidade de realizar pintura e manutenção na rodoviária. 

12. Indicação nº 399/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao Setor 

Competente a colocação de placas de sinalização próximo das lombadas na Estrada do Fukiko 

Kobayashi. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 13. Indicação nº 

400/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente 

visando desativar a piscina localizada no Complexo Esportivo Municipal. O Vereador Jorge 

Mishima solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: Gostaria que estsa Indicação minha 

fosse lida em plenário, mas entendimentos que tive com o Vereador “Ziza” não fosse enviada, 

por enquanto, ao senhor Prefeito Municipal. O Vereador José Pereira da Silva Neto “Ziza’ 

solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: Só queria agradecer ao Nobre Vereador Jorge 

Mishima, que comentando a respeito houvesse a possibilidade de fazer um estudo e até 

mesmo a recuperação dessa piscina para que possa ser utilizada e estar fazendo um trabalho 

com os idosos e com crianças portadores de deficiências. Fazer um estudo e não havendo a 

possibilidade então dar continuidade ao projeto, agradeço pela atenção do mesmo. O 

Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: Só uma 

pergunta ao Vereador Jorge, até porque eu aprovo a Indicação e eu acho que deveria ser 

encaminhada. Só para eu entender, você está pedindo para que seja esvaziada é isso, que seja 

feita a limpeza? O Vereador Jorge responde: Deveria desativar totalmente, deixar só vazia, 

as crianças ficam entorno andando de bicicletas de repente cai e vai causar acidente de grande 

proporção. O Vereador Fabio diz: Então esta indicação está sendo encaminhada de forma 

correta Vereador “Ziza”, até porque não está pedindo construção, nem reforma, nem nada, 

mas a desativação em relação a questão de saúde, acredito que tem que ser encaminhada. O 

Vereador “Ziza” diz: O que foi relatado ao Nobre Vereador Jorge é a possibilidade de um 

estudo, porque na época do senhor Benedito Freitas o Deputado Gondim liberou cento e 

sessenta mil reais, é o que foi feito e nunca foi utilizada. É uma forma de recuperar um 

investimento e utilizarmos, porque temos idosos e trabalho na cidade, então fazermos estudo e 

ver a viabilidade dessa reforma com aterro de maior profundidade, se não houver 

possibilidade no momento o que foi questionado quanto a forma como foi feito pelo Nobre 

Vereador Jorge. Eu acho que não seria viável desperdiçarmos o dinheiro que foi investido 

naquela área. Mas se todos estiverem de acordo em aterrar, tudo bem, tenho que respeitar a 

opinião, só eu acho que temos que utilizar. O Vereador Fabio, diz: Ninguém esta falando em 

aterrar, está? O Vereador “Ziza”, diz: Se desativar e deixar o buraco aberto vai acontecer 

acidente, se desativar tem que aterrar, porque pode acontecer de uma criança estar andando de 

skate ou bicicleta e acontecer acidente, então de repente estudo de uma semana com Órgãos 

Competentes já pode verificar a viabilidade de utilizar e, se houver a possibilidade vamos 

correr atrás de recursos junto aos Deputados e não desperdiçarmos o valor investido naquele 



 

 

local. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem. O Vereador Jorge diz: Só 

um minutinho Vereador Donizeti para eu concluir. Vereador na verdade aquele lá foi um 

“elefante branco”, acho que nunca foi usado, inclusive, já questionei no começo deste 

mandato a possibilidade, porque estamos ilhados de barragens, sugeri ao Secretário de 

Esporte, que tal se colocarmos no currículo de dar umas aulas de natação. A natação teria que  

ser incluída no currículo obrigatoriamente, é o que traz saúde e é um meio de salvar vidas. 

Eles acham que recuperar é muito dificultoso, mas não custa nada nós Vereadores conversar 

mais uma vez sobre isso aí. Muito Obrigado. Concedido à ordem, o Vereador Donizeti, diz:     

Sobre a Indicação de Vossa Excelência que gostaria de tecer alguns comentários, o 

engenheiro que fez o projeto, não lembro o nome dele agora pai do Emerson “fiscal de obras”, 

infelizmente errou no projeto e fez a profundidade que não era previsto. Na gestão do Jacaré 

quando começou a querer funcionar a piscina usaram o argumento que era profundo demais 

para a utilização normal de certa idade, infelizmente foi erro de projeto arquitetônico, então o 

que sugeri na época e que vinha sugerindo nos quatro anos de mandato do “Jacaré”, que era 

só diminuir a quantidade da água que fica na altura normal e não haveria problema na 

utilização. Há dois metros, é muito alto, enche um metro e meio de água e onde está o 

problema, passa corrimão onde mede um metro e meio não haveria problema algum, só que 

com o tempo deve ter deteriorado todo o equipamento de limpeza, filtro. No começo do 

mandato do “Inho” sugeri que, eu vi em uma viagem que fiz junto com ele em Boiçucanga, 

até postei fotos na internet, lá tem uma piscina, o que eles fizeram, aproveitaram 

arredondaram e fizeram uma pista de skate. É só deixar evasão de água que daí não para água, 

o problema está sendo a criação de dengue lá, se deixar evasão de água não para a água da 

chuva, porque a piscina começa com um metro e meio e termina com dois metros, então tem 

vazão para liberar a água e arredondar as paredes vira uma pista de skate, que tem um monte 

de molecada que quer usar, então para não perder o dinheiro que já foi investido, 

infelizmente, digo, que não foi erro do senhor Benedito Freitas, porque, estive com ele, a 

Isabel Melo e o “Jacaré” que fomos pedir verba para o carnaval e o Sandrão estava junto 

também, aí o Secretário de Esporte falou verba para o carnaval não te dou, mas posso te dar 

uma piscina. E quem vai dizer não quero e aí foi dito queremos, já que não tem verba para o 

carnaval vai à verba para a piscina mesmo. Ai veio um erro arquitetônico e foi feito muito 

profundo, também não sei se suspendesse uns vinte ou trinta centímetros não daria para  

utilizar. O Vereador “Ziza” diz: Em nenhum momento foi dito que foi erro do Prefeito, de 

repente pode ser utilizado, como disse Vossa Excelência, dá pra ser utilizado como uma pista 

de skate acredito que temos alternativa para não perdemos o dinheiro que foi investido 

naquele local, eu creio que alguma coisa pode ser feito, de certa forma se não for piscina, uma 

pista de skate ou alguma coisa que pode ser utilizado neste sentido. Retornando a palavra o 

Vereador Donizeti diz: Eu vejo hoje a RR Esporte atender as necessidades das Escolas do 

período integral com pessoal fazendo natação. Se encher aquela piscina pela metade, contratar 

dois professores de educação física, além de dar emprego, ficaria mais barato a utilização da 

piscina, se os maquinários estiverem em condições. O Vereador “Ziza” diz: Por isso há 



 

 

necessidade de fazer um estudo. O Vereador Donizeti diz: Não sou contra a desativação da 

piscina menos aterrar e fazer um jardim, é brincadeira, é só desentupir, mas até isso não 

conseguem. Terminado a discussão a senhora Presidente pergunta ao Vereador Jorge, 

encaminha esta Indicação? O Vereador Jorge responde: gostaria que aguardasse. O Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que foi concedido e requer a colocação da 

Moção de Aplausos nº 031/2013, na Ordem do dia. A senhora Presidente acata o 

requerimento e coloca a Moção na Ordem do dia. 14. Indicação nº 401/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor de Obras para que providencie passar a 

máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada dos Bolanhos, no Bairro Jardim Real. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 15. 

Indicação nº 402/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, para que conclua as obras da AV. Benedito de Miranda Melo, no Bairro 

Vertentes. 16. Indicação nº 403/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que se reforce a ronda policial no Bairro Nova 

Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 17. 

Indicação nº 404/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao Setor 

Competente a passar a máquina motoniveladora na Estrada Julio Vieira. 18. Indicação nº 

405/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao Setor Competente a 

realizar o aterro no campo ,do Bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 19. Indicação nº 406/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que sejam tomadas providências 

necessárias no sentido de efetuar serviços de cascalhamento e motoniveladora, na Estrada do 

Sargento, no Bairro Rio Acima. 20. Indicação nº 407/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que interceda junto ao Órgão Competente para que sejam tomadas providências necessárias 

visando a troca de lâmpada queimada na Rua Padre José G Bastos, no Centro. PROJETOS 

EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 1.  Projeto de Lei Municipal de nº 035/2013 – Dispõe sobre a denominação de 

logradouro público inominado “Praça Agente Policial Renato Rodrigues de Morais”, e dá 

outras providências. DELIBERADO. Terminados os Projetos em deliberação passa-se a 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 1. Em única discussão e votação o Requerimento N° 

165/2013,  Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão 

Competente para que faça uma cobertura no ponto de ônibus, que esta localizado nas margens 

da Rodovia Mogi Salesópolis, entre a delegacia da Policia Militar e o posto de gasolina BR. 

APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento N° 166/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Companhia de Energia 

Bandeirantes, para que se coloque iluminação Pública na Rodovia Mogi Salesópolis, a partir 

da entrada do Bairro Pomar do Carmo até a divisa de Município entre Biritiba Mirim e 

Salesópolis. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 3. 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 167/2013 – Requer ao Senhor Carlos 



 

 

Alberto Taino Junior, visando asfaltar a Rua 25 de Março com início na Avenida Jair Leme 

até a Rua 25 de Maio. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 4. Em única discussão e votação o Requerimento N° 

168/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja criado estudo para 

regularização dos imóveis que estão contíguos aos córregos Itaim e córrego do Santo. 

APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento N° 169/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento Competente 

para que providencie pedido junto ao Governo do Estado ou a Sabesp para que providencie a 

canalização dos Córregos do Santo e Marginal do Itaim, para que possam ser ligados, de vez, 

todos os esgotos para a rede coletora. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita 

autorização para assinar também o Requerimento nº 169/2013. APROVADO. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO 6. Em única discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária nº 

029/2013 – Dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido aos Microempreendedores 

Individuas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de que trata a Lei Complementar 

Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Anexo Parecer 

favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e Ordem 

Econômica. APROVADO O PROJETO E O PARECER. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 7. Em única discussão e votação Projeto de 

Lei Ordinária nº 030/2013 – Dispõe sobre a denominação de “Orlando Ardizzone”, a Estrada 

BRM 451, Km 70, ao lado a Escola Helena Ricci Barbosa. Anexo Parecer favorável das 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens 

Municipais. APROVADO O PROJETO E O PARECER. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 8. Em única discussão e votação Projeto de Lei Ordinária nº 031/2013 – 

Autoriza o Município de Biritiba Mirim a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil 

S.A., e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; 

Tributação, Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais; Ordem de Educação 

e Cultura; Ordem Econômica e Ordem Social e Saúde. APROVADO O PROJETO E O 

PARECER. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 9. Em única discussão e votação 

Projeto de Lei Ordinária nº 032/2013 – Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 12.696, de 

25 de julho de 2.012, no âmbito do Município de Biritiba Mirim e alterações na Lei Municipal 

nº 863, de 13 de março de 1.997, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, e dá outras 

providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, 

Finanças e Orçamentos e Ordem Social e Saúde. APROVADO O PROJETO E O 

PARECER. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 10. 

Em única discussão e votação Projeto de Lei Ordinária nº 033/2013 – Dispõe sobre a 

alteração do Artigo 1º da Lei 1.497, de 25 de junho de 2.008, dá outras providências. Anexo 

Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e 

Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O PROJETO E O PARECER. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 11. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária nº 034/2013 – Dá Nova redação ao artigo 4º e 



 

 

acrescenta o artigo 5º na Lei 1.360, de 13 de novembro de 2.006, e dá outras providências. 

Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e 

Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita a ordem, e diz: Queria assinar ao Fabio este Projeto que é uma regulamentação 

justa, haja vista, que é o pessoal do COPOBIM que já organiza, e dá valor a quem cuida da 

Marcha para Jesus, gostaria de assinar junto se o Vereador Fabio permitir. O Vereador 

“Ziza” solicita a ordem, e diz: Quero fazer das minhas palavras, as palavras do Vereador 

Marcelo, e gostaria de estar assinando junto a respeito. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita a ordem, e diz: Gostaria de estar compartilhando também. O Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, e diz: Se o Vereador Fabio não se importar 

gostaria de assinar, porque tem uma história aí. A primeira reunião até formar o COPOBIM 

este Vereador participou de todos, inclusive elaborou todas essas atas, então, não sou 

evangélico não tenho religião nenhuma, gostaria de assinar em função do Conselho. O 

Vereador Fabio diz: Ficam autorizados todos os Vereadores que quiserem assinar, até 

porque, no entanto vamos disponibilizar um espaço para todas as autoridades e todos os 

Vereadores receberão o convite em seus gabinetes para estarem prestigiando este evento. A 

senhora Presidente diz terei o maior prazer em estar assinando o seu Projeto Vereador. Não 

havendo mais Vereadores a discutir o Projeto, foi colocado em votação, ficando 

APROVADO O PROJETO E O PARECER. 12. Em única discussão e votação a Moção 

de Aplausos nº 031/2013, ao Soldado PM Vagner Barbosa. APROVADO. Terminados os 

trabalhos da 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, Senhor Segundo Secretário e demais Vereadores 

Membros desta Casa. Estou aqui para fazer uso da tribuna e dizer que apresentei o Projeto 

denominando a Praça em frente à Delegacia com o nome de Agente Policial Renato 

Rodrigues de Morais, o qual gostaria, se possível, todos os Vereadores assinassem como co-

autores. Merecidamente foi um Agente Policial que trabalhou junto com a gente, pra quem 

não sabe ele é o pai do Edézio, do Orli, foi meu companheiro na Delegacia e por isso rendi 

essa homenagem e tenho certeza que ninguém será contra.  É merecido e também porque a 

Praça da Delegacia não tem denominação. Também gostaria, porque coloquei na data de hoje 

uma Indicação sobre o aterro do Campinho de futebol do Pomar do Carmo e por erro o Renan 

digitou próxima a Sede da AMA, não é Lourival, é aquela perto do Bar do Rafael. Na verdade 

como ele já tinha feito, então, conversei com o Prefeito hoje e ele disse que amanhã vai 

começar a mandar terras, não precisava nem de Indicação, mas como tinha já elaborado 

coloquei para ser lida.  Gostaria que todos soubessem que deixei de assinar dois Projetos, 

como membro da Comissão. Os Projetos de nºs. 033 e 034, não assinei, como Membro da 

Comissão, porque o Parecer que está lá como Jurídico e da Assessoria Jurídica. Este Vereador 

foi multado em quatro mil reais, por permitir que a Assessoria Jurídica emitisse Parecer em 

Projeto de Lei. Segundo o Tribunal de Contas o único que pode oferecer Parecer é a 

Procuradoria e não Assessoria Jurídica e como eu fui multado por isso deixei de assinar, como 



 

 

Membro da Comissão, este Parecer, mas como Vossas Excelências puderam perceber votei 

favorável aos Projetos 033 e 034/2013, não era contra, só não tinha condições de assinar em 

função de ter sido multado em ato que estou vendo nestes dois Projetos. Era o que gostaria de 

falar. Boa noite a todos. 2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO. O Vereador 

solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Em primeiro lugar 

gostaria de parabenizar o Vereador Donizeti pela homenagem honrosa ao senhor Renato, 

inclusive estava aguardando documentos da família para fazer uma Moção de Pesar, como o 

Edézio, filho, que se encontra aqui presente sabe perfeitamente que os filhos trouxeram os 

documentos hoje, só gostaria de parabenizar porque é uma coisa muito digna de um homem 

que muito contribuiu com esse município. Obrigado e boa noite. O Vereador Marcelo, 

solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: Gostaria como Vereador e também como 

sobrinho do senhor Renato agradecer ao Vereador Donizeti pela autoria do Projeto da Praça e 

falar que lembro bem do meu tio, que vinha com uma máquina, desde antigamente quando 

tinha um fusquinha da Polícia, fazer fotografias quando tinha perícia aqui, então ele deixa 

saudades. Se o Edézio me permite em nome da família agradecer muito esta homenagem.  O 

Vereador Donizeti diz: Só para esclarecer, na época só tinha eu e o Mauro como Escrivão de 

Polícia e ele e o Ivail funcionários da Rua, éramos quatros funcionários e dávamos conta de 

tudo e hoje têm uns vinte funcionários e não conseguem dar conta de tudo, se nota que a 

população cresceu muito. 3. LOURIVAL BISPO DE MATOS: Senhora Presidente, 

Membros da Mesa, Meus Pares que nos acompanham em todos os momentos, Edézio 

obrigado pela presença, esposa do Vereador Valdivino, Assessor do meu amigo. Ocupo esta 

tribuna para agradecer e dizer neste momento um ato de amor às pessoas. Recebi nesta 

semana uma senhora preocupada bastante com a situação do Cinturão Verde, estive presente 

arregacei as mangas, tirei os sapatos, arregacei as calças até o joelho para chegar até a casa 

dela, então dá dó às vezes assistir a certa situação, faltando três dedos para entrar água dentro 

de sua residência e aquilo me deixou muito chocado. Vim até a Prefeitura, conversei com o 

Prefeito e ele não mediu distância no momento para resolver os problemas, até porque falei 

pra ele, Prefeito se não tiver no momento como fechar as barragens, pelo menos uma, o 

senhor tem que ceder uma máquina para evasão de água e baixar as águas das casas dessas 

pessoas. Nesse momento ele ligou para o Kimura e Graças a Deus na sexta-feira à tarde as 

águas começaram a baixar. Estive ontem e estive hoje naquela localidade e só tem lama. 

Quero agradecer muito o Prefeito por essa iniciativa e esse amor à pessoa. Às vezes a gente 

está no Poder e acha que é tudo, mais não é, a gente precisa de todos, de Deus e de boa 

vontade, então achei o ato do Prefeito que me atendeu, atendeu a mim não, atendeu a 

solicitação das pessoas que estavam naquela situação. Por isso quero deixar registrado nesta 

Casa este ato que o Prefeito realmente fez por essas pessoas. O Vereador Donizeti solicita 

aparte, o que foi concedido e diz: Essas pessoas tem que agradecer Vossa Excelência, porque 

não sei se tem curso de bombeiro ou não, mas não é o primeiro ano, lembro muito bem que na 

gestão do “Jacaré” houve um tumulto muito grande lá e Vossa Excelência colocou seus 

carros, sua caminhonete para trazer a mudança das pessoas para o Centro Pastoral, então já é 



 

 

de Vossa Excelência praticar esse ato bom que já é do coração, então não é nem um ato 

político, até porque teve uma outra em que o senhor não era Vereador e também participou da 

mesma forma. Acho que deve comprar um barco e deixar preparado. Retornando a palavra o 

Vereador Lourival diz: Realmente eu não gosto de abismo, de ver a situação em que as 

pessoas se encontram, realmente dou o máximo para atender aquelas pessoas na situação que 

está. No ano de dois mil, a situação foi muito critica, a água estava no umbigo, cheguei a 

quebrar um dedo, ficamos até meia noite com os policiais para tirar um casal, onde o marido 

estava drogado e não queria sair da casa, com três filhos. Isso foi sexta, sábado, domingo e 

segunda-feira para tirar todo mundo de lá, então é umas coisas que a gente faz que não se 

mede distância, porque Graças a Deus na minha casa não chega água, tenho certeza que 

ponho a cabeça no travesseiro e vou dormir, mas olho para aqueles que não podem nem 

cochilar porque se água chega na minha cama é difícil, então olho bastante isso aí. Fico feliz 

com o ato que o Prefeito fez essa semana a meu pedido e das pessoas também que me 

chamaram e pediram, vê o que o senhor pode fazer junto ao Prefeito, arrumar a Quadra 

coberta. Essas pessoas já ficaram na Quadra coberta em outas situações que tiveram, então só 

tenho a agradecer ao Prefeito e também ao Kimura, que assim que o Prefeito ligou já veio e 

chegou presente. Muito obrigado e boa noite. 4. JORGE MISHIMA: Excelentíssima 

Presidenta desta Casa Professora Adriana, Excelentíssimos senhores Vereadores Membros da 

Mesa Diretiva, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores. Inicialmente gostaria de agradecer 

ao Deputado André do Prado pela audiência pública com respeito às cabeceiras do Alto Tietê, 

acho que foi muito proveitoso, nós precisamos que aprove isso aí o mais rápido possível. Nós 

temos oitenta e nove por cento protegidos pelos mananciais e Salesópolis muito mais ainda, 

noventa e oito por cento, tenho certeza que o Deputado sabendo da nossa dificuldade irá 

agilizar para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Gostaria também de 

agradecer aos meus amigos pela felicitação dos cinquenta anos da fundação da Associação de 

Biritiba Mirim, eu, como relações públicas, fui incumbido de convida-los, o Prefeito, a 

Presidente da Câmara e os Deputados, fiquei muito feliz em poder contar com a presença de 

todos. Talvez nossa Presidenta por lapso de memória esqueceu do evento, mas ficou o convite 

pra ela. Por fim aproveitando a deixa da ida à audiência pública nós visitamos alguns 

gabinetes de Deputados de São Paulo, e, em promessa de políticos não devemos acreditar em 

cem por cento, mas deixou assim uma ideia de que em breve vamos ter dois carros para a 

Saúde de nosso município, isso foi garantia do Deputado Federal Walter Ihoshi que mais 

tardar em novembro vai disponibilizar os carros para nós e uma Van também do Deputado 

Estadual. E, pra minha alegria através do Prefeito Carlos Alberto Taino Junior juntamente 

com o Deputado André do Prado, interferência, com certeza do futuro Deputado Federal 

Marcio, estaremos realizando um sonho da indústria Minami que é o asfalto de 

aproximadamente um quilômetro, é única indústria que nós temos em Biritiba, porque não 

prestigiar. O Vereador Donizeti pede um aparte e pergunta, conseguiu verba para o asfalto 

do Minami? O Vereador Jorge responde, enquanto não for assinado fica aquela pergunta, 

mas houve um acordo político entre o Prefeito e este Vereador e já está praticamente 



 

 

sacramentado esse asfalto que vai girar entorno de oitocentos mil reais.  O Vereador Donizeti 

diz: Eu torço porque vai beneficiar meus sobrinhos todos que moram lá. O Vereador Jorge 

diz: Nós Biritibanos, independente de partido político, vereadores, o importante é que a 

população seja beneficiada. Muito obrigado e boa noite. 5. ADRIANA RUFO FREITAS: 

Hoje faço uso da tribuna porque quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento. Estou 

muito feliz, porque na semana passada estivemos lá com o Deputado, hoje estive novamente, 

fui agradecer pessoalmente porque desde o inicio do ano, março, venho correndo atrás de uma 

sala descentralizada aqui em Biritba do ETEC, então estive umas três vezes com o Deputado, 

com a Superintendente Laura Laganá  do Centro Paulo e Souza, e, felizmente conseguimos. É 

uma conquista para Biritiba uma sala descentralizada aqui em Biritiba Mirim. De inicio nós 

conseguimos que seja colocada essa sala descentralizada de Agronegócios, mas com certeza, 

estive na semana passada conversando com o Diretor da ETEC de Mogi das Cruzes, que fica 

perto do SENAI e do Washington Luís, o Professor Gilberto e ele garantiu pra mim, 

dependendo do número de inscritos para fazer este curso, provavelmente o ano que vem 

teremos muito mais cursos. Eu acho que isso Biritiba tem a ganhar e as pessoas que moram 

aqui em Biritiba, porque a procura lá no ETEC em Mogi das Cruzes é muito grande, porque 

não ter uma ETEC aqui em Biritiba Mirim, então vamos iniciar o curso, as inscrições já estão 

abertas, fico muito feliz por causa dessa sala descentralizada que vai acontecer aqui em 

Biritiba, se Deus quiser que tenha inscrição o suficiente. Quero deixar aqui, parabenizar o 

Deputado André do Prado e a Superintendente do Centro Paulo e Souza Laura Laganá. O 

Vereador Donizeti pede um aparte e pergunta essas salas serão em quais escolas? A senhora 

Presidente responde, será na Escola Nelson porque tem toda uma exigência, sala de 

informática. Das escolas municipais a única que tem laboratório de informática é lá, então vai 

ser lá no Nelson, no Vista Alegre. Ajudem a divulgar, estou tentando fazer divulgação em 

máximo, já fui para Salesópolis, já conversamos em todas as escolas que tem ensino médio, 

porque a pessoa tem que estar cursando ou ter terminado o ensino médio, então vamos esperar 

que tenha muita inscrições. O Vereador Marcelo pede um aparte e pergunta  isso vai ser 

através de inscrição, processo seletivo também.  A senhora Presidente responde, vai ser por 

inscrição e processo seletivo. A inscrição é pela internet. O Vereador Donizeti diz: Não 

sobre esse assunto, só para descontrair, essa escola Nelson seria a primeira a ter elevador no 

município, infelizmente não funciona. O Vereador Jorge diz: Primeiro esqueci-me de dizer 

que solicitei a um Deputado, um campo societ, fiz um breve pesquisa de preço girou entorno 

de cem mil reais, entrei em contato com a Vanessa que trata das Emendas Parlamentares, se 

houver, ele garantiu pra mim, tempo e for cadastrado ele realmente vai disponibilizar esse 

dinheiro. Uma coisa deixa-me preocupado com respeito ao Setor Jurídico desta Casa, não 

poderia me calar diante desta situação, independente do Presidente que vai assumir no ano 

que vem, devemos sentar e dirimir estas dúvidas, não é justo e é uma responsabilidade muito 

grande o que estamos fazendo. Estive comentando com alguns Vereadores a respeito desta 

situação que o Nobre Vereador Donizeti, com sapiências, falou, então fica realmente difícil 

nós entendermos, se existe uma titular que é a Procuradora Jurídica desta Casa nada mais 



 

 

justo do que ela se manifestar. A dúvida que por ventura surgir terá que sempre ser a palavra 

final da advogada Drª. Frida, mesmo porque ter duas jurídicas, uma titular, não estou 

contestando a capacidade de ninguém, mas esta situação que o Nobre Vereador falou não 

pode respingar nos Nobres Vereadores. Medidas independente de quem vai assumir a Câmara 

Municipal no ano que vêm, medidas severas tem que ser adotadas, não é justo que o Nobre 

Vereador e nós também posteriormente tivermos que pagar ao Tribunal de Contas valores 

desta natureza, eu acho que fica inviável esta situação, então temos que sentar e redimir estas 

dúvidas porque hoje não sabemos quem está dando o Parecer. O Parecer legalmente tem que 

ser a Frida, está certo, e nós não podemos ficar contestando quem deu o Parecer ou quem não 

deu então independente volto a ressaltar que a Presidência quem for assumir, o primeiro passo 

é saber determinar a função de quem e pra quem, isso aí é prioritário nesta Câmara, está certo, 

não é justo que nós vereadores que somos imbuídos na boa vontade, legalidade, ser 

penalizado dos fatos posteriores. Boa noite. A Senhora Presidente diz: Após o comentário 

do Nobre Vereador Donizeti, eu peguei aqui o Regimento Interno da Câmara, que diz assim: 

Parágrafo Único: O parecer técnico emitido pelos relatores na Comissão de Justiça e Redação 

e Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, deverá fundamentar-se no prévio parecer 

da Assessoria Técnica-Legislativa especializada, podendo as demais Comissões fundamentar 

seus pareceres de mérito no pronunciamento das entidades participantes do processo 

legislativo, mas amanhã estarei vendo isso mais a fundo. O Vereador Donizeti diz: Para 

complementar essa história dos pareceres, o Valdivino quando foi Presidente, ele foi antes de 

mim, foi notificado que Assistente Técnico Legislativo não pode existir mais, ou é Procurador 

concursado ou não existe mais Assistente Técnico Legislativo. O Vereador Valdivino também 

foi multado por isso em Três mil, oitocentos e setenta e quatro reais, por isso, né Valdivino?  

Aí, logo em seguida fui Presidente e continuei mantendo o Dr. Isac, que é primo do Júlio da 

Imobiliária, foram acordo político e ele escolheu o primo dele. E o que eles fazem, o projeto 

entra hoje e quem está no dia dá o parecer, estava o Assistente Técnico Legislativo dava o 

parecer, no outro dia estava o Procurador ele assinava, então acaba sendo distribuído o 

material do dia para aquele que estivesse no dia, que é o correto, que é o normal, mas, 

infelizmente fui notificado e multado em três mil, oitocentos e setenta e quatro reais, em 

função de permitir que Assessoria Jurídica ou Assistente Técnico Legislativo desse parecer 

nos projetos que somente é permitido aos concursados porque têm vinculo empregatício com 

a Câmara e sofrerá represálias caso dê parecer favorável em algo que não há possibilidade 

jurídica. A Assessoria Jurídica é como nosso Assessores, eles fazem e se der alguma coisa 

errada é o Vereador que é o culpado e não o Assessor, então em função disso, como o 

Valdivino foi multado, eu fui multado e com certeza nas contas do Júlio ele será multado 

também porque ele manteve, por isso deixei de assinar o parecer. Avisei a Vanderli qual era o 

motivo que não estava assinando, porque tinha sido multado, por isso, mas que não assinando 

como membro da comissão, deixaria de votar o projeto, tanto que votei favorável. No nosso 

Regimento Interno infelizmente existe ainda a Assessoria Técnico, o que não existe mais é 

este cargo, o Valdivino já transformou em outras denominações, então na verdade só 



 

 

justifiquei o porquê não votei como membro da Comissão, porque não tinha o Parecer e como 

já fui multado não vou correr mais risco, era o que eu tinha a comentar. Perguntar ao 

Vereador Jorge, o campo societ, em qual local. O Vereador Jorge responde, no próprio 

complexo. O Vereador Donizeti diz: Eu tinha agendado uma audiência com o Deputado 

Antonio Carlos Rodrigues e o Valdemar Costa Neto, era quarta-feira com o Valdemar Costa 

Neto e na quinta-feira com o Antonio Carlos Rodrigues, infelizmente, perguntei ao meu 

Assessor quais eram esses dias no mês e ele passa dias 24 e 25. Coloquei nos ofícios dias 24 e 

25, foi adquiridas passagens para os dias 24 e 25, quando vou ver, o Marcelo começou, é 

amanhã que nós vamos, respondi não, é quarta-feira Marcelo, terça tenha diálise não posso ir. 

Infelizmente não consegue mudar o dia da diálise, tentei mudar a diálise para segunda-feira, 

não consegui, por isso não fui ir a Brasília. Tinha um projeto que pedimos ao Valdemar Costa 

Neto e para o Senador, o custo aproximado de cinco milhões, que é um ginásio poliesportivo 

que é aonde é o campo da fazenda Irohy, no campo do Km. 18, como ele tinha prometido isso 

para nós queríamos protocolar em mãos os dois ofícios, inclusive com o apoio do Deputado 

Milton Monti, aí não teve jeito de eu ir, em função da minha saúde não posso ficar mais de 

três dias sem diálise correndo o risco de parada cardíaca, daí foi trocado e o Waltinho foi no 

meu lugar e muito bem representou nós lá. Waltinho, Marcelo e o Fabio não sei se esteve lá 

no gabinete do Boy, não sei se o Ziza esteve, mas quem esteve no gabinete do Boy vê o poder 

que esse homem tem. Segundo o Marcelo, Valdivino e Waltinho tinha cinco governadores do 

Nordeste aguardando pra falar, que tinham agendado com ele, chegou o povo de Biritiba, ele 

deixou os Governadores para atender os Vereadores de Biritiba, então é uma pessoa que 

merece respeito. Está tendo problema jurídico lá, outros problemas, mas é uma pessoa que 

merece respeito, infelizmente, vamos perder um Deputado aqui, mas ele continua mandando 

muito em Brasília ainda e continuará, então temos que aproveitar ele. Queria avisar os 

senhores Vereadores que tem contato em Brasília que de agora até o começo de novembro, 

que o mês de outubro é o último mês para apresentar Emendas Partidárias ou de Deputados, 

corram atrás, porque tem dinheiro, ano que vem é ano de eleição e vai ter muito dinheiro 

esparramado por aí, se pedir e se comprometer com o Deputado, Biritiba vai ter muita obra. 

Era isso o que eu queria a dizer. O Vereador “Ziza” solicita aparte, que fora concedido, e 

diz: Aproveitando a deixa dos Vereadores a respeito do Jurídico, para que não haja como o 

Nobre Vereador Donizeti e Valdivino já foram multados, ver a possibilidade então, como a 

Drª. Frida é concursada, há necessidade para não ficar acúmulo de serviço para a Drª. Frida 

também, de ter um concurso para ter os dois advogados no jurídico com poder iguais para 

estar assinando ou dando parecer quando necessário da Câmara. Com a eventualidade da Drª. 

Frida ela venha se afastar por algum problema pessoal, motivo de saúde, férias ou qualquer 

motivo neste sentido, para que essa Câmara não fique totalmente desvalida quanto ao parecer 

necessário. Ver a viabilidade junto se for o interesse de todos para que tenha dois jurídicos 

para estar respondendo por esta Casa, essa é uma forma de legalizarmos e termos o respaldo 

legal para que não ocorra o que ocorreu com os senhores de ser multados, então temos que 

procurar um meio de legalizar esta situação, assim não teremos o risco de no futuro ter 



 

 

multas. O Vereador Donizeti diz: Vou responder legalmente para você, não é sugestão, 

quando alguém que ocupa o cargo titular sai de férias basta quem tem poder de nomear, 

nomeia o Assistente assumindo temporariamente nas férias, nas licenças, nas doenças, só com 

o poder da procuração é que pode substituir o procurador. Na ausência ninguém é 

insubstituível, se o sargento do destacamento tirar férias algum outro sargento será nomeado. 

O Vereador “Ziza” diz: a título de orientação a respeito como nós temos duas pessoas 

responsáveis no jurídico, uma legalmente concursada e outra não, se temos duas realmente há 

necessidade, concorda, qual a viabilidade de termos o concurso para ter as duas pessoas 

concursadas podendo responder pelo cargo. Essa é a verdade, se esta Casa já mantem duas 

trabalhando no jurídico, se há uma forma para legalizar, há possibilidade de termos duas 

pessoas no cargo que possam estar respondendo pelo jurídico. O Vereador Donizeti diz: para 

isso basta criar o cargo de procurador e chamar o segundo colocado do concurso, uma vez que 

já tem o concurso feito. O Vereador Ziza diz: Isso que eu queria estar representando esta 

Casa. O Vereador Donizeti diz: Apenas disse o porquê não assinei como membro da 

Comissão, não sugeri, não dei ideia, não falei nada para fazer o que estou falando, apenas 

justifiquei o porquê não votei, porque tinha um projeto que é do Fabio, o Fabio viu um risco 

no meu nome, ele poderá achar que estou contra o projeto, não estou contra o projeto dele, 

outro projeto, se não me engano, é da Adriana, não estou contra o projeto, avisei a Vanderli eu 

só não vou assinar por causa do parecer, porque eu fui multado por isso, mas vou votar 

favorável ao projeto. O Vereador Ziza diz: ver qual a possibilidade junto ao Tribunal de 

Contas, qual o embasamento de fazer a multa, ver a viabilidade de ser alterado para que a 

pessoa que tiver respondendo tenha autonomia, porque ela tem responsabilidade, ela tem 

OAB, ela não esta dando parecer aleatoriamente, ela tem fundamentação para estar dando o 

parecer, então se há algum mecanismo junto ao Tribunal de Contas para que possamos alterar 

neste sentido. O Vereador Donizeti diz: Vereador “Ziza”, na lei fala que o Tribunal de 

Contas é auxiliar da Câmara, aí você chega lá e percebe que a Câmara é escravo do tribunal 

de Contas, então eles não auxilia nada, se perguntar eu posso como Assessor Jurídico assinar 

o parecer, eles vão responder só analisamos caso concreto, não damos opinião, porque o 

condeno você, ou não condeno. O Vereador Jorge diz: Eu acho o seguinte, é questão de 

ajuste, é questão de conversar, capacidade todas as duas tem se foi aprovada é porque tem 

capacidade. Eu acho importante que seja conversado neste sentido porque a Drª. Marina, por 

exemplo, como ela não é vinculada diretamente, não responde pelos atos, entre parênteses, da 

Câmara. É importante ter ela também, porque temos problemas sociais que nós fazemos 

consulta a ela, tá certo, partindo de ser concursada fica mais difícil de fazer esta consulta 

particular, então eu acho é questão de ajuste, mas a hierarquia é bom sempre consultar, é só 

isso, muito obrigado. O Vereador Donizeti diz: na Verdade o Tribunal de Contas deveria 

aceitar todos, porque todos tem a mesma formação, só o que eles querem é compromisso com 

a Câmara, por isso é que fui obrigado a fazer o concurso. O Valdivino foi notificado duas 

vezes para fazer o concurso, as duas vezes em que foi Presidente, porque o Tribunal já não 

vinha aceitando mais, então infelizmente não fomos nós, até quando criamos o cargo de 



 

 

Assessoria Técnico Legislativo incluímos na atividade parecer de projetos, então na atividade 

dela tem o parecer, só que o Tribunal não aceita. Não havendo mais Vereadores inscritos a 

usarem a tribuna e não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente 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, 07 de outubro de 2013.  
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