
 

 

 

   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia quatorze 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. 38, 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 07 de outubro 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 Telegrama nº 000731/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 

002146/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 003728/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Oficio SSP/GS/AE n° 0910/2013 – 

rdm – Secretaria da Segurança Pública; INDICAÇÕES AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 6. Indicação nº 408/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que seja implantado um 

ponto de ônibus com coberturas e assentos, no Bairro Pomar do Carmo. 7. Indicação nº 

409/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja implantado (02) duas lombadas na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Bairro Vista 

Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 8. Indicação nº 

410/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor de Obras visando 

passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada da Caixa D’água, até o Bairro Vale 

Verde. 9. Indicação nº 411/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente visando drenar e cercar a piscina localizada no complexo esportivo 

municipal. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS 10. Indicação nº 412/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que coloque redutores de velocidade tipo lombada 

na Rua Vânia Stefan, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 11. Indicação nº 413/2013, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que 

coloque redutores de velocidade tipo lombada na Rua São Judas Tadeu, no Bairro Nova 

Biritiba. 12. Indicação nº 414/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que faça a pavimentação da Rua Vaz de Camões , 



 

 

no Bairro Cruz das Almas; O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, autor da 

Indicação, requer a retirada de Pauta. RETIRADO DE PAUTA A INDICAÇÃO Nº 

414/2013. 13. Indicação nº 415/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que coloque redutores de velocidade tipo lombada 

na Rua Nilo Peçanha, no Bairro Vista Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA 14. Indicação nº 416/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feito a limpeza do 

córrego no Km 18. Não havendo PROJETOS EM DELIBERAÇÃO passa-se a Ordem do 

Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 1. Em única discussão e votação o 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. 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. 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. O Primeiro Secretário informa a Senhora Presidente que tem inscritos 

para o uso da “Tribuna do Povo”. O Primeiro Secretário solicita ao Vereador Jorge Mishima 

para que faça adentrar ao plenário o inscrito Senhor Fernando Henrique Bolanho para o uso 

da tribuna do Povo, assunto asfalto do centro da cidade. 1. FERNANDO HENRIQUE 

BOLANHO: Senhora Presidente, demais Membros da Mesa, Prefeito que aqui se encontra. O 

que me traz na noite de hoje, agradecer também inicialmente os moradores da Rua Shigueo 

Mori, intermediações da Praça Renato Della Togna, Gildo Sevali e agradecer também a 

presença de toda a Assessoria do Prefeito, acho que este caso deve ter uma importância muito 

grande porque está todo mundo aqui. Queria inicialmente ler um ofício que foi encaminhado 

ao Prefeito, em 28 de agosto e recebido em 30 de agosto, pela Associação Comercial, da qual 

a Presidente Adiléia Borges, eu sou o Diretor e, ela me autorizou a fazer a leitura do ofício. 

“Ofício nº 09/2013. Assunto:- solicita Informação. Cumprimentando-o cordialmente, venho 

através deste informar que esta conceituada Associação Comercial defende os interesses dos 

comércios local visualizando as necessidades e anseios dos empreendedores municipais. 

Sendo assim solicitamos de Vossa Excelência as informações inerentes às obras de 

asfaltamento do centro da cidade, tendo em vista estar causando diversos transtornos a todos 

que tem seu comércio naquela região central, conforme abaixo: 1. Quais ruas serão 

beneficiadas com a referida obra e a extensão de cada uma delas? 2. Que tipo de serviço será 

efetuado nas ruas, asfaltamento, guias, sarjetas, material utilizado na base de asfalto e se 

existe drenagem e construção de bocas de lobos? 3. Qual o custo da obra, detalhado por ruas, 

e prazo de início e término da mesma, tendo em vista não conter placas no local. 4. É certo 

que está sendo retirados os bloquetes e paralelepípedos existentes nas ruas a serem asfaltadas, 

qual a destinação deste material público? 5. Qual a empresa vencedora da licitação e se a 

mesma contratou funcionários do município? Certo de contar com a valiosa colaboração, 

aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Adiléia Borges 

dos Santos – Presidente da Associação Comercial. Ao Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto 

Taino Junior”. Após este ofício passou mais de quarenta dias, na sexta-feira nós tivemos a 

ideia de chamar alguns comerciantes, da redondeza, que estão sendo prejudicados com a 

grande quantidade de poeira, porque tinha os bloquetes, então estava numa situação até 

razoável e foi retirado estes bloquetes, faz mais de sessenta dias e até o presente momento nós 

não tivemos nenhum retorno sobre isso. Na mesma sexta-feira Excelentíssimo Senhor Prefeito 



 

 

ficou preocupado com esse ofício da Presidente, aí ele resolveu responder e mandou um outro 

ofício de nº 159/2013, da qual solicita uma reunião no gabinete dele de hoje as dez horas da 

manhã, o que já passou. A Presidente acabou indo lá hoje e teve a informação até aqui e 

parece que obra vai continuar, agora só não sei o prazo. O que causa estranheza é como e 

porque, queria que a Presidente através do Presidente da Comissão de Obras, Líder do 

Prefeito, apesar do Prefeito estar presente aí, nos respondesse, o Prefeito está presente aí e é 

importante que ele mesmo fale sobre essa demora da obra, o que aconteceu. Segundo a Lei de 

Licitações toda obra pública tem que ter um projeto padrão para que possa na verdade dar 

continuidade. Então é mais ou menos isso que eu queria expor Presidente. Agradeço a 

oportunidade de estar expondo este problema central de nossa cidade, meu comercio também 

é em frente a esta rua que está com esse problema, então agradeço e espero que haja uma 

solução dos Nobres Vereadores aqui, pacífica, para que possa na verdade ficar com menos 

problema no nosso comércio. Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais oradores 

inscritos para fazer uso da “Tribuna do Povo”, o Primeiro Secretário faz a chamada dos 

oradores inscritos para uso da Tribuna. 1. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO: Agradece e dispensa o uso da palavra. 2. VEREADOR JORGE MISHIMA: 

Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Eu só quero reiterar o 

meu pedido, visto que o nosso querido Prefeito Municipal se encontra presente. Com respeito 

a Indicação nº 411, que fala a respeito da piscina que está até o presente momento desativada. 

Eu estive diversas vezes no local e lá realmente está tendo um criadouro de mosquitos, além 

do mais, aquela área está desprotegida a cerca que tinha ao redor da piscina não existe mais, 

então solicito através da Indicação 411, que o senhor Prefeito possa executar a drenagem e, se 

for possível, cercar novamente aquela área. É um complexo frequentado por muitas pessoas, 

inclusive crianças, né Prefeito, e corre sérios riscos de acontecer acidentes nesta piscina, há 

aproximadamente um metro de profundidade de água, então solicito de Vossa Excelência 

analisar com carinho até que sejam tomadas medidas mais, ativar a piscina ou desativar de 

vez. Muito obrigado. 3. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: 

Relativo à Moção de Apelo que fizemos, solicitando celeridade junto ao senhor Julio 

Semeghini Neto a respeito da liberação de verba para o Corpo de Bombeiro para  implantação 

aqui, então recebemos hoje um ofício, onde se dispõe ao Prefeito aqui, quatro bombeiros 

militares a disposição, a verba para este ano está indisponível, mais com o convênio e a 

celebração, queria avisar ao Prefeito que ele já respondeu e que disponibilizou quatro 

bombeiros militares e pode ser contratados mais. Faltou agora a indicação, e se o Prefeito 

puder estudar junto, da área para eles. 4. VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS: Senhora Presidente, Nobres Pares Vereadores, Senhor Prefeito, quero aqui 

agradecer a minha esposa Luciléia, minhas filhas aqui presentes, a qual agradeço a presença 

de todos os funcionários que aqui se encontram. Quero fazer uso desta tribuna principalmente 

para agradecer a presença de todos os companheiros que aqui se fazem presentes nesta Casa, 

dando apoio ao nosso grupo. Quando falo nosso grupo Prefeito é porque este Vereador faz 

parte da sua bancada aqui na Câmara, para defender, e fazer uso daquilo que é bom para nossa 

cidade, então parabéns a vocês funcionários que aqui estão presentes que nos ajudam a 

administrar a cidade, tratam bem aos munícipes que procuram suas funções. Eu fico muito 

contente, o qual está junto já há cinco anos e Graças a Deus vocês têm feito um bom trabalho 

para o nosso município. Agradecer aqui a presença do Luís, da Nova Biritiba, um dos meus 

assessores externo que nos ajuda aqui nesta cidade através do esporte. Deixar bem claro a 

respeito, deixar meus pesar aos moradores da rua, qual o ex-vereador mencionou e agradecer 



 

 

a presença do ex-vereador Márcio que muito fez por esta Casa na gestão passada e que nós 

hoje estamos damos continuidade. Só para finalizar, sinto preocupado com aquelas ruas que o 

ex-vereador mencionou. Preocupação essa que nós se juntamos ao Prefeito para buscar 

soluções, o Prefeito vai mencionar suas palavras, mas eu também como morador do Bairro 

Jardim dos Eucaliptos, morador que pertence a esta cidade gostaria que a Rua Vaz de Camões 

e Domingos Ramalho estivesse sofrendo o mesmo que essas ruas estão sofrendo, porque essas 

aqui já estão endereçadas, vão ser concluídas e as nossas se encontram em justiça desde outras 

gestões. Muito obrigado. 5. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Senhora 

Presidente, Senhor Prefeito, Valdivino membro da Mesa, Nobres Pares, Visitantes. Estou aqui 

para falar do projeto que apresentei denominando a Praça da Delegacia, com o nome do 

senhor Renato, grande colega meu da Polícia, pai do Edézio, o qual o Edézio chamou alguns 

funcionários para prestigiar este projeto de lei, do qual agradeço a presença de vocês também, 

espero que façamos algum evento na colocação da placa com o nome do senhor Renato.  

Devo aproveitar aqui para falar um pouco de obra pública, aproveitar porque vi o Luiz dos 

Passos aí. Em 1966, né Luiz você foi o fornecedor de material para a Praça Pública em 

Biritiba Mirim, o qual a Praça ficou um ano para ser construída, até tinha um buraco em que 

caiu uma criança e houve um transtorno grande. Obra Pública causa transtorno, todos os 

comerciantes brigaram, xingaram o Prefeito da época porque estava demorando muito para 

reformar a Praça e no fim ficou para a gestão posterior para pagar a Praça, até o Luiz dos 

Passos procurou muita gente para intermediar junto a Prefeitura para que liberasse o valor da 

Praça para poder receber que era da gestão que tinha terminado, a anterior, então isso é só 

para citar que obra pública causa transtorno, mas depois de pronto todo mundo agradece e fica 

feliz. Infelizmente tem alguns atrasos, ninguém pede para atrasar, ninguém pede para ficar 

ruim a cidade, não tem nenhum morador aqui presente, mesmo aqui na tribuna que queira o 

mal da cidade, também não vi manifestação lá na rua da minha casa que está sem asfalto e 

enche minha casa de pó, não vi manifestação de ninguém, gostaria de ter o apoio da 

Associação Comercial, Rua Ivan Garcia. Toda obra pública tem transtorno, mas depois que 

terminar o transtorno espero que façam manifestação dizendo que ficou boa a obra. Obrigado. 

O Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Eu 

queria uma informação ao Prefeito que está presente, de suma importância para o nosso 

município a respeito, este Nobre Vereador já fez solicitação junto a Prefeitura Municipal 

solicitando somente para conhecimento valor da dívida. Quando o senhor foi para ser reeleito 

fez uma Lei sobre confissão de dívidas que foi parcelado em quarenta e oito vezes pela 

Câmara Municipal, dia 19 de dezembro, e este Nobre Vereador solicitou informações através 

de ofício e dessa Câmara junto a Prefeitura. A primeira vez foi me mandado estatística, 

solicitei novamente informação com o intuito de que, para que nós o povo de Biritiba possa 

ter o conhecimento da dívida, eu sei que ela está praticamente sanada, segundo a Ivonete 

informou que o senhor tem honrado com as dívidas, porém nós não ficamos sabendo o 

montante e como consta nas folhas 31 do Tribunal de Contas de 2011, o qual foi aprovado. O 

Tribunal de Contas aprovou, esta Câmara também aprovou e, o único voto contrário foi o 

meu, tendo em vista eu não ter esta informação. Eu gostaria de saber qual esse valor que foi 

parcelado em quarenta e oito vezes, porque no Tribunal de Contas ela aponta no item b, 3.2 

área da saúde a ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados na ordem de 

três milhões, cento e oito e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco 

centavos, embora esteja praticamente pagos, segundo a Ivonete informou, isso é muito 

importante e bom, mas o povo tem o direito de saber qual é essa dívida e que o senhor em 



 

 

nenhum momento escondeu até que o senhor fez a Lei de confissão da dívida. Se o senhor 

puder esclarecer eu gostaria porque através de ofício até hoje infelizmente essa Casa de Leis 

está deixando de receber informações que seria de certa forma de praxe a Prefeitura responder 

a esses Nobres Vereadores. Agradeço. Não havendo mais oradores inscritos o Primeiro 

secretário concede o uso da tribuna ao senhor Prefeito Municipal. PREFEITO MUNICIPAL 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR: Boa noite a todos. Quero cumprimentar nossa 

Presidenta Vereadora Adriana, a Mesa Diretiva Vereador Valdivino, Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira e os demais Vereadores, nossos amigos e nossos parceiros. Agradecer a todos, 

agradecer aos Vereadores que fizeram o convite para que os funcionários da Câmara 

estivessem presentes aqui hoje fico muito feliz pelo convite O motivo muito especial tambem 

pelo convite do Edézio, da homenagem de nosso tio, pai do Edézio senhor Renato onde hoje 

aprovado na sessão recebeu o nome de uma Praça Pública. Agradeço, honraria essa mais do 

que justa por tudo o que o nosso tio Renato fez pela cidade e pelos munícipes, era um homem 

de bom coração e por isso recebeu essa homenagem. Dizer “Ziza” que isso é um assunto 

muito técnico, mas que essa dívida, se não me engano, era na casa de um milhão e setecentos 

mil, onde se pagaria em quatro anos, se você tiver alguma dúvida espero amanhã na Prefeitura 

para você ver todo e qualquer documento que queira ver. O Vereador “Ziza” pede um aparte, 

e diz: Não haveria necessidade e só responder o ofício que encaminhei e darei por satisfeito, 

eu sei que o senhor é um homem muito compromissado e não quero tomar o tempo do senhor. 

Retornando a palavra o senhor Prefeito responde: estamos à disposição do Senhor, a 

Prefeitura é a Casa de todos para tirar qualquer dúvida. Dizer ao Jorge, que essa Indicação nº 

411, é uma preocupação muito grande e que nós por questões viáveis achamos na melhor 

maneira de fazer o aterro daquele local, por isso a retirada do entorno, porque vai passar 

caminhão lá e tem que ter uma passagem livre e vai ser executada a obra em breve, esse 

tempo chuvoso acabou atrapalhando a gente, mas quero dizer que vamos fazer a obra. Dizer 

ao Marcelo que estou à disposição para ver a questão do bombeiro, é uma coisa importante, 

um legado que esta Casa e a Prefeitura, o Executivo pretende deixar ao nosso povo de 

Biritiba. Se não me engano é quase oitocentas ocorrências durante o ano no nosso município, 

então é uma coisa muito importante e nós precisamos ver essa questão da área, com a 

aprovação por unanimidade desta Casa para que o Corpo de Bombeiro seja instalado aqui em 

nosso município. Agradecer as palavras do Vereador Valdivino, do Vereador Donizeti, 

agradecer pelo convite e em nome da família agradecer a homenagem ao nosso saudoso 

Renato, obrigado Donizeti. Causa-me estranheza, com todo o respeito ao ex-companheiro que 

foi um vereador junto nesta Casa, homem conhecedor que esteve aqui quatro anos, dizer que 

não tem informação sobre a obra e que lá mandado um ofício pela Associação Comercial, o 

qual no mesmo ato que eu recebi o ofício eu expliquei totalmente a Presidente da Associação 

Comercial e deixei a disposição pra quem quiser saber, inclusive queria pedir à Ivonete, ela 

está aí, só para mostrar aos senhores uma licitação que foi, posso dizer, que tranquila, ô o 

tamanho que é o volume da licitação de uma obra. Expliquei para a Néia também, que todas 

as obras que fazemos no município há uma denuncia incrível que pareça tem alguém 

querendo aparecer e, infelizmente isso ocorre, isso é no Ministério do Governo Federal, isso é 

nas Secretarias do Governo do Estado e constantes denúncias mentirosas sem nenhum 

cabimento que é feito ao Ministério Público. Eu quero dizer a essa pessoa que denúncia, vive, 

acho que não dorme, pensando em atrapalhar o desenvolvimento desta Casa, do Executivo e 

do que nós estamos fazendo, mas dizer que hoje a administração é diferente, antigamente não 

tinha Tribunal de Contas, hoje tem e tem um critério ainda mais, hoje o Ministério Público 



 

 

está dentro do Tribunal de Contas, então tudo o que o Tribunal de Contas aponta ou dá o 

Parecer favorável ou contrário tudo vai para apreciação do Ministério Público, então gostaria 

de avisá-lo, porque a fila anda, então pessoal, quando vem Biritiba, cidade pequena, tem 

aquelas questões de picuinha, esses tipo de coisas que acaba atrapalhando o desenvolvimento 

do município, o trabalho de todos e acaba aporrinhando tudo o que é Órgãos, seja Federal, 

Estado, Ministério Público, tudo isso acontece. Dizer Fernando, o senhor conhecer de Lei é 

advogado, que tudo isso está no site Portal da Transparência, o senhor sabe muito bem isso,  e 

exclusivamente desta obra quero registrar no Governo Federal sob nº 0364481-02/2011, tudo 

está no Portal da Transparência, então não tem nada escondido, expliquei para a Néia porque 

ela foi lá preocupada. Quero dizer a você Néia e as pessoas do bem, moradores das ruas, 

comerciantes que acreditam no nosso trabalho, queroaqui pedir desculpas pelos transtornos 

que está sendo causado, mas quero me justificar o porquê tudo isso está sendo causado. 

Felizmente ganhamos o recurso do nosso Deputado Federal Valdemar Costa Neto onde está 

feito e se realizando seis ruas que consta no site Portal da Transparência. Ruas: Sebastião 

Silva, Dr. Antonio Etelvino de Andrade, José Oliva Melo, Shigueo Mori e Praça Renato Della 

Togna e Rua Gildo Sevali. Dizer que não tem nada escondido, está nesta Casa de Leis, tudo o 

que passa na Prefeitura está aqui, que o valor da obra inicialmente, um milhão, trezentos e 

sessenta e quatro. Foi licitada, e chegou, a empresa ganhadora ganhou com Um milhão, 

duzentos e vinte e oito mil, setecentos e cinco reais e vinte e oito centavos, uma economia aos 

cofres públicos de dez por cento, mais ou menos. Data de inicio da obra, Ordem de Serviço 

Caixa Econômica Federal 26/06/2013, nós estamos no prazo da execução, temos seis meses 

para executar a obra. Quero dizer uma coisa, que embora tivéssemos uma previsão de 

conclusão de obra de seis meses, pretendíamos fazer em dois meses, tirar todos os paralelos, 

fazer as sarjetas, enfim todo o trabalho a ser executado, fazer em dois meses, mas 

infelizmente pessoas ligam no Ministério e toca pessoal vindo de Brasília perguntar o que está 

acontecendo aqui em Biritiba. Fazem vistorias na obra vê que não está acontecendo nada foi 

simplesmente picuinha e gente querendo aparecer. Dizer que até quinta agora a Empresa Via 

Nova ganhadora do certame da licitação Pavimentação e Construção, tinha recebido na ordem 

de trinta e um mil reais por todo o serviço executado, quero dizer que já executamos setenta e 

cinco por cento da obra e a empresa até quinta-feira passada a empresa tinha recebido apenas 

trinta e um mil reais. Na sexta-feira embora a Caixa Econômica Federal estivesse em greve 

conseguimos que pagasse outra medição, que tudo é medição, faz, executada a obra, faz a 

medição o pessoal vêm conferir vai para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem que dar 

o aval, tem que destinar o recurso, passa para a Prefeitura para a Prefeitura pagar, então as 

coisas é assim, não é do dia para a noite, o dinheiro não é do bolso de ninguém, o recurso é 

regido pela Caixa Econômica Federal. Dizer que sexta-feira agora se pagou na casa da Ordem 

de Quatrocentos e oito mil, então temos pagos trinta por cento da obra e setenta e cinco por 

cento da obra realizada e que nós estamos dentro do prazo a ser concluída a obra. Quero dizer 

mais, muitas pessoas aqui quando falei em seis meses, tenho uma amiga ali que me conhece 

ela se assustou e quero dizer a senhora, que eu tenho um carinho enorme, se a chuva não 

atrapalhar semana que vem a empresa estará de volta e vai fazer a Rua Shigueo Mori e depois 

pagando outra medição nós vamos fazer o término da obra, se Deus quiser dentro do prazo. 

Agora estamos no período de chuva, mas nós vamos executar a obra como ela tem que ser 

executada, então queria deixar minha explicação aqui. Sobre esta questão dizer a Associação 

Comercial, minha querida amiga Néia, que você passe aos comerciantes, às pessoas que te 

procuram como você uma Líder natural, e dizer o seguinte que a Prefeitura está à disposição 



 

 

de todo e qualquer comércio, munícipe de nossa Biritiba, que algumas pessoas, eu acho, 

pensam comerciantes está de um lado e Prefeitura do outro, é um choque, isso não existe isso, 

porque penso eu que comerciante quer que a cidade vá bem e nós todos queremos que a 

cidade vá bem, por isso é que trabalhamos quase que vinte e quatro horas por dia para fazer o 

que nós estamos fazendo. Essa semana estava vendo números e dizer aos senhores, eu sempre 

comparo dez anos para trás e o que nós estamos fazendo. Um dia o Jorge Mishima falou uma 

palavra, falou acertou e falou certo, queria dizer Jorge uma menção que você fez e nos deixou 

muito orgulhoso, cinquenta anos em três, em números isso é verdade, o que quero dizer que, o 

que eu fiz em quatro anos de gestão eu não sei se nem eu “Inho” consigo me superar de tanta 

coisa que foi feito em nosso município. Não quero falar de ninguém, só quero comparar, nós 

assumimos em dois mil nove e se comparar de noventa e oito a dois mil e oito, não quero nem 

citar meu mandato que deixamos, quero citar os nove meses que estou aqui agora. Nós 

fizemos mais do que, dez anos de mandato, números que conquistamos e vamos assinar para a 

nossa cidade, nesses oito meses de mandato, então quero dizer que nós estamos aqui para 

trabalhar, não há esse choque, população e Prefeitura, comércio e Prefeitura, há o que uma 

união, penso eu que os Vereadores aqui presentes quer o bem da cidade, por isso que 

representa o povo e vocês mais do que nunca quer o bem da cidade. Eu quero dizer ainda que 

o bem da cidade e os bens para aqueles que vêm vindos pra cá e nós vamos procurar investir 

em cada área. Nós sabemos que avançamos muito, mas sabemos que temos que avançar muito 

mais. Não quero me alongar mais, agradecer a oportunidade da nossa Presidente nos convidar 

para a Mesa e dizer sim, que tudo e qualquer comentário que se faça que algum município 

seja um ou dois, sem barro o município inteiro eu não tenho porque correr estou aqui sim, 

para prestar esclarecimentos. Não quero dizer que sou santo e que faço tudo certo, erro todo o 

santo dia, mas no intuito de acertar, vocês podem ter certeza e, para aqueles que torcem que 

fazem a denúncia para que o desenvolvimento atrase e o município ande para trás, 

infelizmente não tenho culpa ganhei a eleição de novo, vou trabalhar e honrar. Quero registrar 

aqui, nós Vereadores, eu Prefeito, tenho certeza, falar em nome do meu vice, quero registrar 

até o último dia do meu mandato meu compromisso com a nossa cidade. Muito obrigado e 

que Deus abençoe a todos vocês. ADRIANA RUFO FREITAS: Boa noite a todos vocês. 

Acredito que Excelentíssimo Senhor Prefeito esclareceu a questão do asfalto que era dúvidas 

de algumas pessoas aqui presentes nesta noite. Quero usar da tribuna também, especialmente 

hoje e, estou vendo a Casa lotada de Professores, quero deixar minha homenagem aqui hoje, 

ao Fabio Faquim que também é Professor, deixar minha homenagem a vocês. “Ser Professor é 

professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena, se o aluno sentir-se feliz pelo o que 

aprendeu com você e pelo que lhe ensinou. Ser Professor é consumir horas e horas pensando 

em cada detalhe daquela aula que, mesmo correndo todos os dias a cada dia é única e original. 

Ser Professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma transformar o 

cansaço em uma aventura maravilhosa de ensinar e aprender”. Parabéns a todos os 

Professores que estão aqui presentes. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a 

ordem, o que fora concedido e diz: Primeiramente agradecer a todos os funcionários da 

Prefeitura, Secretários, Diretores, Chefes e Coordenadores que estão aí e parabenizar também 

a Néia que está representando a Associação Comercial, porque é importante viu Neia, é 

importante que você venha mesmo, é importante que você cobre, é importante que você 

busque saber. Isso daí não é direito somente da Associação Comercial isso dai é o direito de 

todos os cidadãos, vocês têm a liberdade de se expressar e dizer, desde que não ofenda, não 

agrida, vocês estão dentro do direito de vocês. Quero agradecer também até porque os 



 

 

Vereadores não fizeram esta menção, dos moradores da rua Shigueo Mori que estão aí e que 

vieram procurar ter conhecimento de causas, da Sebastião Silva, da Gildo Sevali, e esta é a 

“Casa do Povo” e a Casa de vocês, se existe realmente situações que estão mal esclarecidas, 

existem Gabinetes de Vereadores que estão dispostos a ouvir e a receber os pedidos de cada 

um de vocês, assim também como o Excelentíssimo Senhor Prefeito e todas as Secretarias 

estão disponíveis para atender a todos vocês. Quero agradecer e parabenizar as palavras do 

Excelentíssimo Prefeito o “Inho”, parabéns “Inho” sabe, por sua hombridade de vir até esta 

Casa e de prestar esclarecimentos e passar toda a transparência do seu trabalho, nós 

Vereadores que sempre corremos cada um às vezes com o seu Deputado, nós sabemos da 

dificuldade que é buscar recursos, da dificuldade que é receber uma Emenda, de ser muitas 

vezes recebido, é verdade que você tem trabalhado e eu louvo a Deus pela sua vida, porque 

Biritiba tem recebido os frutos deste trabalho e dizer também, Prefeito eu aprendi uma coisa. 

Aprendi de que não se taca pedra em árvores que não dá frutos, então se pedras são lançadas  

não somente na sua administração ou na vida de cada Vereador é porque nós temos dado 

frutos, isso é importante. Parabéns pelo seu trabalho e que você continue em exercício dele 

debaixo da direção de Deus e que Biritiba venha a se desenvolver cada dia. Obrigada senhora 

Presidente. 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, 14 de outubro de 2013.  

  

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 
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