
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia onze de novembro 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. 42, 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 04 de novembro 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 Oficio 696/2013 – Encaminha o TC nº 

002800/026/10, do Tribunal de contas do Estado de São Pulo – relativo às Contas da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, exercício de 2010. O Vereador Jorge Mishima 

solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Gostaria até que o Vereador “Ziza” estive 

presente. Na verdade gostaria que esta Prestação de Contas fosse apreciada na Ordem do Dia 

desta noite, mesmo porque já dei Parecer Favorável e li os Pareceres do Tribunal, portanto 

gostaria que fosse apreciada na Ordem do Dia desta noite. A senhora Presidente coloca em 

votação o Requerimento do Nobre Vereador Jorge Mishima. APROVADO.  A senhora 

Presidente apresenta a Proposta de Honraria conforme previsto no artigo 340 do Regimento 

Interno e nomeia uma Comissão para dar Parecer composta pelos Vereadores: Adriana Rufo 

Freitas, Fabio Faquim de Oliveira, José Pereira da Silva Neto, Jorge Mishima, Lourival Bispo 

de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo e Walter Machado de Almeida. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 3. Indicação nº 

431/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao Setor 

Competente para que seja realizado o cascalhamento da Rua Maria José Machado de Oliveira, 

no Bairro Cruz das Almas.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. 

Indicação nº 432/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto a 

EDP Bandeirantes Energia, para a troca de lâmpada na Rua Ayrton Senna da Silva, em frente 

ao Nº 85, Bairro Jardim Alvorada A. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 



RUFO FREITAS 5. Indicação nº 433/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente para que faça reparos na Rua Maria Gema de Oliveira 

Melo, no Bairro JardimYoneda, entre a E.E. Angélica de Jesus Ferreira e o Pátio da 

Prefeitura. 6. Indicação nº 434/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo 

interceda ao Órgão Competente para que faça uma lombada na Rua Graciliano Ramos, no 

Bairro da Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 7. Indicação nº 435/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para 

que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que se coloque 03 (três) luminárias na Rua 

José Paulo Martins, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 8. Indicação nº 436/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que se faça a 

pavimentação na Viela “A”, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 9. Indicação nº 437/2013, 

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

se coloque 03 (três) luminárias na Viela “A”, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 10. Indicação 

nº 438/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente para que se coloque as telas de proteção contra os pombos que havia no local 

antes da reforma da EMEI Valdemar Costa Filho, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 11. 

Indicação nº 439/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao 

Órgão Competente para que se faça a substituição do poste de luz da Rua Geraldo da 

Conceição com esquina da AV. Lauro Albano dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

12. Indicação nº 440/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao 

Órgão Competente para que se faça um ponto de ônibus, próximo a entrada do Vale 

Encantado, no Bairro Sertãozinho. 13. Indicação nº 441/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que se retire todos os 

veículos que estão abandonados nas calçadas no Bairro Cruz das Almas. 14. Indicação nº 

442/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente para que se faça a roçada nas margens da Estrada do Sertãozinho. 15. Indicação 

nº 443/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente para que se faça o nivelamento da tampa do bueiro que está localizado no inicio 

da Rua Geraldo da Conceição e José Sérvulo da Costa, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 16. 

Indicação nº 444/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao 

Órgão Competente para que se faça o trabalho de tapa buracos na Rua 31 de Março, no Bairro 

Jardim Yoneda. 17. Indicação nº 445/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente para que se faça a troca de 02 (duas) lâmpadas 

queimadas, na Rua Geraldo da Conceição, próximo a Casa do Veterinário. 18. Indicação nº 

446/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente para que se passe a maquina motoniveladora e cascalhe a Rua 09 de Julho, Bairro 

Jardim Yoneda. Não havendo PROJETOS EM DELIBERAÇÃO passa-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 1. Em única discussão e votação o Requerimento N° 184/2013 – Requer ao Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que viabilize junto ao Governo do Estado a liberação de 



recursos financeiros para a pavimentação de 100 (cem) metros da Rua José Antônio de Assis, 

até a Casa do Idoso, no Bairro Jardim Alvorada B. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 185/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que junto 

ao Setor Competente possam promover a manutenção nos abrigos implantados nos pontos de 

ônibus, bem como a colocação de novos abrigos onde não existem. O Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Só para discussão do 

Requerimento Vereador Fabio. Com relação a esses abrigos, na verdade, sempre a 

Administração leva a culpa, mas infelizmente a gente sabe que não é e que tem sido feito, mas 

infelizmente o vandalismo vem quebrando tudo. Além de tudo isso que Vossa Excelência 

citou, ainda tem os propagandistas, os publicitários que vão lá e enchem de papel de 

macumba, de mais não sei o que, mãe não sei do que, entope. Inclusive este Vereador andou 

fotografando vários pontos requereu a instauração de Inquérito Policial por dano ao 

Patrimônio Público, infelizmente é demorado, mais já tem duas pessoas indiciadas por dano 

ao Patrimônio Público. Então falei com o Doutor Marcos para colocar em cada ponto a 

legislação que não pode colocar propaganda política, publicitária e colar um adesivo para que 

eles saibam disso, e por incrível que pareça a maioria são das Igrejas de Biritiba Mirim, 

incrível, eles anunciam todas as festas de Igreja nos pontos de ônibus, então às vezes é 

questão de educação para poder melhorar. Não adianta trocar os vidros porque vai quebrar, 

vem um coloca um papel vem outro anuncia uma festa, então está difícil isso, era só para 

acrescentar ao Requerimento de Vossa Excelência. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 3. Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 186/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para 

que solicite através de emenda parlamentar recursos para que seja instalado o sistema de 

monitoramento na Praça São Benedito e Ruas adjacentes visando aumentar a segurança no 

Município. APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento N° 187/2013 – 

Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo junto com a Secretaria de 

Esportes faça a revitalização e iluminação da quadra de skate no Ginásio de Esporte. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO E NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 188/2013 – Requer ao Senhor Deputado Estadual 

André do Prado para que o mesmo provenha através de Emenda Parlamentar uma verba para 

construir uma quadra de alvenaria na Comunidade Santo Antônio, onde hoje se encontra a 

quadra de areia. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 6. Em única discussão e votação o Requerimento N° 189/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, estudar a possibilidade de passar a máquina 

motoniveladora e cascalhar a Rua Lauro Albano dos Santos até a chácara do Marcelo do 

Cogumelo. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo requer a ordem, o que fora 

concedido, e diz: Gostaria de assinar com o Nobre Vereador, se ele permitir, também é um 

pedido que fiz junto hoje e que vai entrar na pauta na Câmara. O Vereador Jorge Mishima, 



diz: Gostaria que se os Vereadores pudessem me apoiar nesta iniciativa, agradeço mais uma 

vez. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: 

Quero dizer ao Vereador Jorge que também gostaria de assinar até porque na semana passada 

eu pedi para que fizesse este trabalho do Marcelo para frente. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 7. Em única discussão e votação a Moção de Apelo N° 

032/2013 – Ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para solicitar a colocação de redutores de 

velocidade, nas Ruas Antônio Etelvino de Andrade, Benedito de Miranda Melo, Sebastião 

Silva e Shigueo Mori. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 8. Em única discussão e votação Projeto de Lei Municipal de Nº 

036/2013, Institui Calendário Oficial de Eventos no Município de Biritiba Mirim. Anexo 

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

Orçamentos; Educação e Cultura e de Ordem Social e Saúde. APROVADO O 

PROJETO E O PARECER. 9. Em única discussão e votação o Parecer TC-Nº 

002800/026/10, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, referente às Contas da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, exercício de 2010. O Vereador José Pereira da 

Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Diante do exposto e como este 

Vereador estava no aguardo, desde o começo, do Parecer Jurídico, gostaria de pedir vistas, 

bem como cópia do processo porque foi cerceado o direito deste Nobre Vereador como 

membro de pelo menos ter conhecimento do conteúdo deste processo, então gostaria de fazer 

pedido de vistas e também cópias do processo. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira, diz: 

Como foi requerido e a maioria foi favorável para que se coloque na Ordem do Dia. O 

Vereador “Ziza” diz: Sem problemas, eu estou solicitando que, fique devidamente gravado, 

gostaria de vistas e cópias do processo. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira informa que, 

a Presidente tem o poder da Presidência de conceder ou não. O Vereador “Ziza diz: 

Perfeitamente, eu estou solicitando. A senhora Presidente informa: Vereador vai ser 

concedido, vou providenciar uma cópia. O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que 

fora concedido, e diz: Não querendo entrar no mérito da questão, mas já entrando. Na verdade 

esta Ordem do Dia foi aprovada, então por preferência seria Ordem do Dia, realmente tem que 

prevalecer isso aí, Ordem do Dia, e entrar na Ordem do Dia na data de hoje. Embora concorde 

com o Nobre Vereador que possa dar uma cópia a ele, mas na verdade não tem sentido então 

se nós colocarmos na Ordem do Dia e de repente retirarmos de pauta. O Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira, diz: Vereador Jorge Mishima, quando se coloca em votação não se pode 

mais discutir o projeto. O Vereador “Ziza” diz: Perfeitamente, só que eu estou questionando 

que foi cerceado o direito de ter conhecimento do conteúdo, acho que é o mínimo nosso, 

como fiscalizador do município temos o direito para podermos dar satisfação à população. 

Esse é o motivo pelo o qual estou solicitando, os Nobres Vereadores não vão se opor a isso, 

porque todos estão aqui com responsabilidade, então acho que a população merece um 

mínimo de dignidade. Não havendo mais Vereadores a discutir o assunto, o Primeiro 

Secretário Vereador Donizeti Assis de Siqueira fez a leitura do texto do Parecer da 



Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, cujo teor encontra-se anexo ao Processo 

TC. Nº 002800/026/10. A senhora Presidente informa ao Vereador “Ziza” que será concedido 

cópia do Parecer e não será concedido vistas, pois já está na Ordem do Dia. O Vereador 

“Ziza” diz: Perfeitamente, solicitaria também depois cópia da ata. A senhora Presidente 

coloca em única discussão e votação o Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamentos. APROVADO O PARECER. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, a 

senhora Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos 

para o uso da tribuna. 1. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita 

permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Com relação ao Requerimento nº 

185/2013, aonde eu tive certa preocupação, acredito que não seja só minha, mas de todos os 

Nobres Vereadores, em relação à cobertura e manutenção nos pontos de ônibus e que já 

existem pontos de ônibus que não tem cobertura nenhuma. Estamos entrando no período de 

verão aonde em vários horários, seja à tarde ou à noite, ocorrem pancadas de chuvas muito 

fortes, ventos e existem muitas pessoas que estão expostas a tudo isso em ponto de ônibus que 

não tem cobertura nenhuma. Eu acredito que o Executivo deveria se preocupar mais em 

relação a isso, porque só sente na pele quem passa pela situação. Eu falo sobre isso com 

autoridade porque durante muito tempo de minha vida peguei ônibus e também já sofri com 

essa mesma situação que muitos moradores estão sofrendo. A questão do vandalismo, falo 

diretamente ao Vereador Donizeti, eu acredito que o cidadão de bem ele não tem que se 

responsabilizar, ele não tem que ser responsabilizado pelo cidadão delinquente, vamos dizer 

assim, que apedreja e que quebra, até porque é trabalhador, paga seus impostos e precisa 

também dos cuidados devidos como cidadão. Então acredito que o cidadão de bem não pode 

se responsabilizar ou ser responsabilizado e sofrer as causas de um vandalismo que existe, não 

existe só aqui, existem em todos os lugares. É importante que todos os Nobres Vereadores 

cobrem o Executivo acerca da manutenção dos pontos de ônibus e acerca de coberturas de 

pontos que não existem, então, para a gente garantir à segurança, o cuidado, a proteção do 

cidadão que é o mínimo que a gente pode estar assegurando para eles. Em relação à Moção  

de Apelo é muito importante que o Executivo tome as providências em relação as ruas que 

foram mencionadas, Antônio Etelvino de Andrade, Benedito de Miranda Melo, Sebastião 

Silva, Shigueo Mori e outras ruas que foram asfaltadas. Acredito que houve um pecado muito 

grande em relação a isso porque provavelmente dentro do projeto não teve a inclusão das 

lombadas, se preocuparam tanto em asfaltar, mas não se preocuparam em dar uma segurança 

e uma garantia para os pedestres, para os ciclistas, então são inúmeros os pedidos de pessoas 

que tem requisitados, não somente a mim, mas a todos os Nobres Vereadores as lombadas, os 

redutores de velocidade. A velocidade, quem tem trafegado por estas ruas, está acima do 

limite permitido, antes que ocorre algum acidente, antes que alguém seja atropelado, antes 

que alguém se machuque é importante que o Executivo já tome as devidas providências. Na 

Benedito de Miranda Melo colocaram somente uma lombada e essa lombada foi colocada na 

frente da casa do seu Cunha. Acredito que temos que garantir a segurança não somente em um 

espaço limitado, mas em todo o espaço aonde o asfalto foi feito, não é verdade? Em relação à 



questão do Projeto de Lei que institui o Calendário Oficial de Eventos no Município de 

Biritiba Mirim, acredito que é importante saúdo e agradeço a todos os Vereadores pela 

contribuição que tiveram dentro do projeto e o parecer favorável em relação a ele, até porque 

as Secretarias tem que se reunirem, os Departamentos tem que caminhar juntos e eles têm que 

elaborar durante o ano o Calendário de Eventos do Município de Biritiba Mirim, até porque o 

morador, o turista, o Chacareiro que vem pra cá nas férias, nos finais de semana, eles não tem 

conhecimento de nada que está ocorrendo no município, não existe uma exposição ou até 

mesmo no site da Prefeitura repassado ao site da Câmara um Calendário de Eventos. Eventos 

existem, eventos têm, o Natal está chegando e na verdade nós não sabemos se vai ter ou não 

as festividades, isso é importante porque o turista se programa vem com sua família, à 

economia no município cresce porque as pessoas tem conhecimento que está existindo 

eventos dentro daquela cidade e o comerciante é favorecido por isso e, ele pode se programar 

para estar recebendo essas pessoas, então agradeço aos Nobres Vereadores que entenderam a 

importância do projeto e é importante também que as Secretarias participem se reúna e 

realmente elaborem esse Calendário e o Prefeito sancione este Projeto. Obrigado. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte, o que fora concedido, e diz: Hoje estive 

conversando com o Diretor de Trânsito, o Cunha, realmente ele nos relatou que está faltando 

verba. Como Vossa Excelência falou de não ser incluindo dentro do projeto do asfalto as 

lombadas, então ele falou comigo à tarde que está colocando provisoriamente umas faixas 

denominando as velocidades que os veículos devem ter, aonde é passagem de pedestres para 

que futuramente em breve possam ser colocadas as lombadas, porque todos nós, até mesmo 

eu tenho uns dez pedidos de lombadas e todos os Vereadores têm em diversas ruas e nessas 

que foram feitas agora, mas acredito que o senhor Prefeito vai realmente tomar essas 

providências até porque vamos cobrar porque é nossa obrigação lutar para o nosso munícipe, 

então tenho certeza que o senhor Prefeito vai compreender e se empenhar com verba para 

construir essas lombadas. Muito obrigado. Retornando a palavra, o Vereador Fabio Faquim 

de Oliveira, diz: Até entendo as pinturas que estão sendo feitas, as faixas de pedestres, mas 

na verdade Nobre Vereador Lourival isso dai não traz segurança nenhum, não traz segurança 

nenhuma, nenhuma, para o pedestre.  É apenas uma ilusão, a verdade é essa, é uma ilusão que 

aquilo possa resolver o problema ou amenizar algo que deveria ser feito e não foi feito, a 

verdade é essa. O que tem que ser feito é colocar lombada, é colocar redutor de velocidade, é 

garantir a segurança da criança, do idoso, das pessoas que passam por aquelas ruas, até porque 

no município existe uma dificuldade e uma falta de educação muito grande, você percorre por 

algumas cidades mais desenvolvidas você vê, a pessoa coloca o pé na faixa de pedestres o 

motorista do carro no mesmo instante para, para que essa pessoa passe. Eu parabenizo porque 

é um trabalho que está sendo feito, o Departamento de Trânsito existe, eu sei que eles estão se 

esforçando para que as coisas aconteçam, mas acredito que as coisas devam acontecer da 

maneira correta e isso é muito importante. 2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO: Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Só para 

esclarecimento aos Nobres Vereadores e a esta Mesa que este Nobre Vereador desde o 



começo está acompanhando, desde o último dia quando o Tribunal de Contas solicitou que 

fosse retirado este processo da prestação de Costas de 2010. Chegando aqui no último dia que 

foi retirado, este processo teria que ser primeiramente encaminhado para conhecimento da 

Presidência e posteriormente ser encaminhado ao Jurídico. Eu solicitei que assim que 

retornasse do Jurídico que gostaria de uma cópia para estar sendo analisada até mesmo para 

não tomar e fazer uma votação inesperada sem saber o conteúdo deste processo. Em virtude 

disso, estive hoje, de dia, aqui, e em nenhum momento fui informado, creio até que a 

Presidente desconhecia também que o Parecer Jurídico estaria pronto, então como temos o 

prazo de sessenta dias para fazer nossa prestação de contas não haveria a necessidade de uma 

forma repentina de fazer como foi feito e cerceando o direito de qualquer um dos vereadores 

de estar analisando este processo, não que fosse mudar o conteúdo da votação, nada disso, 

mas para que pudesse estar respaldado para quando tivesse qualquer solicitação da 

comunidade nós sabermos dar satisfação a respeito do que se trata qual o conteúdo deste 

processo. Na realidade a gente fica sem respaldo legal para estar dando satisfação para a 

população. Hoje temos nomes, personagens de pessoas da população que estão prestigiando 

este evento, este plenário aqui, conduzindo este processo de suma importância para o 

Município, agora nós ficamos de certa forma incapazes de tomar qualquer posição neste 

sentido, acredito que como eu estava atento, estava verificando e aguardando este processo 

para tomar conhecimento, eu duvido que nenhum dos senhores, vai dizer que algum dos 

senhores tomou conhecimento aprofundo deste processo a não ser que esteve junto com o 

Jurídico lá para ter o conhecimento, então é motivo pela qual eu indaguei solicitando vistas, 

solicitando a cópia deste processo para que possa dar uma analisada. Não tem como estar 

votando a favor de um Projeto que desconheço seu conteúdo, não estou aqui para ser mais 

um, estou aqui para fazer o que é correto, vou fiscalizar. Para fiscalizar preciso ter acesso a 

este conteúdo e como não tive acesso, infelizmente, não tenho como estar votando a favor 

deste processo. O Vereador Donizeti solicita a aparte. O Vereador Lourival diz: Este 

processo esteve nesta Casa realmente no dia quatro de novembro, na Sessão Ordinária do dia 

quatro de novembro, acredito que Vossa Excelência com tanta exigência deste projeto devia 

ter realmente pedido..., foi no dia quatro de novembro que este projeto esteve... O Vereador 

José Pereira da Silva Neto, diz: Estive todos os dias acompanhando junto a Secretaria, 

depois do retorno à Secretaria que ia poder ser fornecido. Primeiramente iria dar 

conhecimento a Presidência, ao Jurídico e quando retornasse do Jurídico a Secretaria poderia 

dar conhecimento, infelizmente temos os escalões que tem que ser encaminhado. Realmente 

estive desde o começo aguardando e em nenhum momento foi dito que está a disposição  para 

o senhor tirar cópia ou tomar conhecimento do Parecer, então Nobre Vereador o senhor me 

desculpe, mas estou acompanhando desde o começo e sei o que estou falando. Respeito. O 

Vereador Lourival diz: Está desde o dia quatro e foi aprovado pelas Comissões. Não foi 

aprovado pelas Comissões? O Vereador “Ziza”, diz: Não tive acesso ao processo, se eu 

tivesse tido acesso ao processo poderia falar do conteúdo, infelizmente não tive acesso. Não 

vou falar algo que de certa forma fui cerceado de ter acesso a ele. O Vereador Donizeti diz: 



Solicitei um aparte a Vossa Excelência. O Vereador José Pereira da Silva Neto, responde: 

Desculpe-me Vereador, está concedido o aparte. O Vereador Donizeti diz: Eu ouvi de Vossa 

Excelência que, Vossa Excelência está aqui para condutas corretas, isso significa que nós dez 

não estamos em conduta correta Vereador? O Vereador Ziza diz: Significa Vereador 

Donizeti que não posso ter uma conduta o qual não tenho conhecimento do conteúdo, 

naturalmente se o senhor teve conhecimento sua conduta foi correta. Eu como não tive 

conhecimento do processo eu não tenho como dar um Parecer, seria de certa forma injusta 

com a população. O Vereador Donizeti diz: Eu tive conhecimento que Vossa Excelência 

esteve no Tribunal de Contas e que teve toda a oportunidade de tirar cópias, ver e fazer o que 

quizesse. O Vereador “Ziza” responde: Perfeitamente. O Processo veio para cá e tinha o 

prazo de sessenta dias para ter conhecimento, eu não entendo o porquê desta pressa de votar 

de repente, nada impede, então com respeito aos Nobres Vereadores, nada impediria que esse 

processo fosse passado para ter conhecimento, porque temos o prazo de sessenta dias e nada 

iria mudar o conteúdo da votação. O Vereador Donizeti diz: Vereador “Ziza”, isso aí se 

chama democracia, a maioria foi e pronto. O Vereador “Ziza” diz: Eu respeito à democracia 

só estou solicitando o direito para que eu possa ter conhecimento deste conteúdo.  O 

Vereador Donizeti diz: Vereador é o seu direito de espernear, agora dizer que a sua conduta 

é correta... O Vereador “Ziza” diz: A minha conduta é correta, eu não posso votar. Como o 

senhor disse que teve conhecimento do processo, então sua conduta foi correta, está certa. Eu 

seria uma conduta incorreta se eu votasse algo que desconheço. O Vereador Donizeti diz: 

Vossa Excelência não é o pai da moral não. O Vereador “Ziza” diz: Não sou não, mas pode 

ter certeza que vou trabalhar da melhor forma possível. A senhora Presidente interrompe a 

discussão e solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada do próximo inscrito para 

o uso da tribuna. O Vereador “Ziza” diz: desculpa Vossa Excelência. O Vereador 

Donizeti diz: Estou com o aparte que Vossa Excelência me concedeu e quero dizer que a 

conduta aqui de cada um é medida pela população e sua será medida daqui a três anos pela 

população, então não meça nossa conduta. O Vereador “Ziza” diz: Essa forma que foi feito é 

uma ilegalidade, uma coisa é legal e outra é a moral. O Vereador Donizeti diz: O que for 

ilegal, Vossa Excelência entra na justiça. O Vereador “Ziza” diz: Pode ter certeza que vou 

entrar, você acha que estou pedindo essas cópias à toa. A senhora Presidente pede, por 

favor, para que chame o próximo inscrito. 3. VEREADOR JORGE MISHIMA: Solicita 

permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: No calor da discussão aí todo 

mundo tem razão. Na verdade, não é à toa que é a Câmara Municipal que julga, eu acho um 

tanto improcedente esta atitude, mas enfim é a Lei e a Lei tem que ser cumprida. Antigamente 

os Pareceres, as Contas da Câmara Municipal eram aprovadas na própria Câmara e isso era 

uma aberração na verdade e eu concordo com isso. Na verdade esta votação das contas é 

meramente político, se assim fosse ou se assim não fosse o Ministério Público teria tomada 

uma decisão mais coerente. Não houve dolo, tá certo, nem eventual, então a julgar os 

Pareceres do Tribunal de Contas não foram, digamos assim, vexatório. Há processo que ainda 

estão sendo recorridos, então como é meramente político cada um tem a sua responsabilidade 



nisso e eu admiro o Nobre Vereador “Ziza”, acabei de dizer isso a ele, ele tem sua opinião e 

democraticamente tem todo o seu direito de recorrer. Eu quero Nobre Presidenta lamentar a 

morte de uma amiga nossa que é a Amélia Tajiri, teve um AVC e ficou por quinze dias 

internada e veio a falecer na tarde de ontem e seu sepultamento foi feito hoje. Uma pessoa que 

tive um laço afetivo muito grande, então gostaria até na próxima Sessão enviar meus pesamos 

a família. Falando do estacionamento Nobre Vereador, foi iniciativa do Vereador Donizeti, a 

respeito do estacionamento rotativo nós aguardamos Vereador e vamos cobrar para que 

rapidamente coloque em prática essa iniciativa de Vossa Excelência. Biritiba realmente está 

um caos para estacionar, principalmente nas segundas-feiras quando tem essa, não sei como 

denominar, cura milagrosa que o pessoal está propagando. O pessoal vem de fora e fica o dia 

inteiro, até às vinte horas esse pessoal ficam sendo atendidos, se for para o bem é claro a 

gente fica agradecidos dessas pessoas, mas o estacionamento tem que ser colocado em prática 

urgentemente, porque Biritiba não tem a mínima condição, talvez se disciplinasse com uma 

taxa por mínimo que fosse eu acho que iria disciplinar este estacionamento em Biritiba, 

realmente não tem condições. O pessoal, como disse o Vereador “Faquim”, não tem a mínima 

educação para os nossos lugares idosos, para no lugar dos cadeirantes, farmácia, tem que 

disciplinar e cobrar também. Aproveitando o gancho, solicitar ao Secretário ou Diretor de 

Transporte para que coloque em prática isso aí, então estou de acordo que façamos uma 

cobrança mais diretamente ao nosso Executivo para que providências urgentes possa sanar em 

parte nossa situação do estacionamento. Muito Obrigado. Não havendo mais oradores 

inscritos e não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente agradece a presença de todos 

e declara 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, 11 de novembro de 2013.  

  

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 
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