
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

Às vinte horas do dia nove de dezembro 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. 46, 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 02 de dezembro de 2013.  O Nobre
Vereador  JORGE MISHIMA requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se
encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. A senhora Presidente coloca em
votação o Requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. A senhora Presidente coloca
em votação a ata. APROVADA. INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA
ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação nº 477/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal
que interceda junto ao Órgão Competente da Municipalidade,  para que faça um ponto de
ônibus na Estrada da Paz, perto da ponte amarela, entre o Bairro Nirvana e o Bairro Itaguaçu;
2. Indicação nº 478/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão
Competente da Municipalidade, passar a máquina moto niveladora na Rua Nossa Senhora
Aparecida. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 3. Indicação nº
479/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para
que sejam tomadas providências necessárias para instalação de luminária na Rua 21 de Abril e
a  pavimentação  da  mesma.  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  VALDIVINO
FERREIRA DOS SANTOS 4. Indicação nº 480/2013,  solicita ao Sr. Prefeito Municipal
para  que  o  mesmo  interceda  ao  Órgão  Competente  para  que  realize  o  trabalho  de  tapa-
buracos, em toda a extensão da Rua Alberto de Oliveira, Cruz das Almas;  5. Indicação nº
481/2013,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  o  mesmo  interceda  ao  Órgão
Competente para que se faça a pavimentação da Rua Marinalva dos Santos, Bairro Jardim dos
Eucaliptos; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira, solicita a ordem, o que fora concedido e
solicita que seja lida a Indicação nº 484/2013 de sua autoria. A nobre Presidente coloca o
requerimento do Nobre Vereador Donizeti em votação. Aprovado por maioria de votos.  O
Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto,  solicita a ordem, o que fora concedido e diz:
Gostaria  que  constasse  em ata  a  minha  votação  contrária,  tendo  em vista  que,  todos  os
Vereadores tem o prazo até sexta-feira para estar colocando, independente de ser a última
sessão, eu acho que o Regimento tem que ser respeitado, motivo pelo qual voto contrario. A
senhora Presidente informa ao Vereador que será registrada em ata. 6. Indicação nº 482/2013,



solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que
faça a roçada nas margens da Rua Vânia Stefan, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 7. Indicação
nº  483/2013,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  para  que  o  mesmo  interceda  ao  Órgão
Competente para que passe a máquina moto niveladora e jogue cascalho em alguns trechos da
Rua  Miguel  Chelucci. AUTORIA DO  NOBRE  VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE
SIQUEIRA 8. Indicação nº 484/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto
ao Órgão Competente da Municipalidade, para que faça a pavimentação das Ruas Ivan Garcia
e José Monteiro Filho, localizadas no loteamento Chácara Santa Barbara e a Rua Julia Maria
Espírito Santo, localizada no Bairro Hiroy, Km.18; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira,
solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Para justificar a Indicação. Nós, eu, Vereadores:
Marcelo,  Carlos,  Fabio  e  Waltinho  estivemos  no  Palácio  do  Governo  e  conseguimos  a
liberação de quase dois milhões de reais junto ao Governador. Um dos pedidos deste Vereador
foi verba ao Deputado André para liberar o asfalto da Rua Ivan Garcia, saiu, já está sendo
licitado  e  no  começo  de  janeiro  iniciam  as  obras,  então  é  a  última  sessão  deste  ano,
infelizmente o Renan se esqueceu de protocolar na sexta-feira, por isso que requeri hoje à
tarde. Não tinha entregado hoje de manhã para a Vanderli, é que infelizmente... O Vereador
José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Eu entendo a sua
posição, só queria que fosse registrado a minha posição, tendo em vista a norma que já tem
para  todos  os  Vereadores  até  sexta-feira  estar  protocolando,  se  nós  criamos  situação  na
Secretaria, mas eu entendo e parabenizo pela sua atitude. Não havendo mais Indicações passa-
se aos Projetos em Deliberação.           PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA:
PODER EXECUTIVO 1. Mensagem nº 19 – Projeto de Lei nº 043/2013 – Dispõe sobre a
criação de emprego público de Agente comunitário de Saúde e respectivo processo seletivo no
Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências;  DELIBERADO.  O  Vereador
Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido e requer que o Projeto ora
deliberado seja colocado em votação na Ordem do Dia.  A senhora Presidente acatando o
Requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação.  Aprovado. 2. Mensagem nº 21 –
Projeto de Lei nº 044/2013 – Dispõe sobre o reajuste dos valores venais do metro quadrado
de  terrenos,  glebas,  construções,  das  taxas  de  limpeza  pública  e  conservação,  reajusta  a
Unidade Fiscal do Município – UFMBM para o exercício de 2014, e dá outras providências;
O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido e requer que o
Projeto ora deliberado seja colocado em votação na Ordem do Dia.  A senhora Presidente
acatando o Requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação. Aprovado. Não havendo
mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA
DO  NOBRE  VEREADOR  JORGE  MISHIMA 1. Em  única  discussão  e  votação o
Requerimento N° 194/2013 –  Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos
Alberto Taino Junior, que interceda junto a Secretaria de Obras e Serviços do nosso município
para que efetue a operação “tapa buraco” na Av. Ferdinando Jungers, em frente à Central Pet,
bem como a Av. 9 de Julho, com inicio na Estrada Estadual Alfredo Rolim de Moura até a Av.
Jair Leme. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento N° 195/2013 –
Requer  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  Carlos  Alberto  Taino  Junior,
informações a respeito das atividades da Pedreira, localizada na Estrada Miguel Quelucci, 35,
Vale Verde.  O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto  solicita a ordem, o que fora
concedido e diz: “Informo que este Nobre Vereador, em 18 de setembro de 2013, entrou com
o ofício nº 35/2013, de denúncia à Promotoria de Justiça,  para que a mesma analisasse e
tomasse  as  providencias  cabível  referente  à  implantação  de  uma  Pedreira  em  nosso



Município, localizada na Estrada Miguel Quelucci, nº 35, bairro Vale Verde, pois neste bairro
há um processo nº 361.01.2004.003128-0, de embargo do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo,  onde a  Secretaria  Estadual  do Meio  Ambiente,  demonstra  que esta  área  é  de
proteção permanente, ante o exposto, julgo procedente a presente ação para condenar os co-
requeridos Nascente do Vale Verde S/C Ltda, a qual deverá restaurar o imóvel ao seu estado
primitivo  e  recompondo  o  meio  ambiente.  Elaborei  também  Projeto  de  Emenda  à  Lei
Orgânica nº 38/2013, que dispõe sobre a supressão do § 2º do Artigo 188 da Lei Orgânica do
Município de Biritiba Mirim,  referente à  Pedreira,  mais  devido uma manobra política foi
retirado da sessão do dia 12/08/2013, sendo sequer lido em plenário, o que deveria ter sido
feito,  e,  coincidentemente  a  CETESB  forneceu  a  Licença  de  implantação  da  Pedreira,
publicada no Diário Oficial, três dias após, em 15/08/2013, da mesma sessão. Não bastando,
com a responsabilidade referente à Pedreira este Nobre Vereador sabendo da gravidade da
situação encaminha ofício 027/2013, em 19 de agosto de 2013, ao Ministério do Exercito de
São Paulo, Comando Militar do Sudeste, a respeito das diretrizes que regem as distâncias
exigidas pelo Ministério do Exército referente aos explosivos utilizados nas Pedreiras, nas
proximidades dos Hospitais, Escolas, Aeródromo, Heliportos e Barragens, para que possam
manter  a  segurança  da  população,  o  qual  todo  será  encaminhado  ao  Ministério  Público.
Encaminhei Ofício também ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, ao Sr.
Alceu Sagamarchi Junior, solicitando informações a respeito de quais danos poderiam causar
os abalos sísmicos.  Não bastando procurei  as diretrizes em relação ao Plano de Zona de
Proteção – PZP. O objetivo do Plano de Zona de Proteção ou Zona de Proteção Aeronáutica é
estabelecer o espaço aéreo que deve ser mantido livre de obstáculos a fim de permitir que as
operações de pouso e decolagem sejam feitas com segurança, o que é aplicável a todo tipo de
aeródromo,  eis  que  o  PZP proíbe  as  construções  de  obstáculos  que  possam restringir  a
capacidade operacional. Obs. Com isso dentro desta área que possui um raio de treze a vinte
quilômetros, e, do Aeroclube de Biritiba Mirim só temos cinco quilômetros e pouco. Com
responsabilidade ainda, entrei em contato através de ofício da Câmara com a senhora Tereza
Cristina de Melo e Luguboni - Diretora da Escola Adhemar Bolina para saber o número de
alunos.  Aonde  temos  diariamente  1559  alunos  na  escola.  Também  coloquei  junto  ao
Ministério Público o Pronto Atendimento “Irio Taino”, o atendimento do ano de 2012, que
teve como resposta o Relatório das Atividades desenvolvidas pela Associação Beneficente de
Saúde, Contrato de Gestão nº 090/2011 um total de 88.478 atendimentos. Devido à gravidade
da situação que houve a implosão, na data que o Nobre Vereador Valdivino esteve citando, é
com grande preocupação que nós temos que reunir com o Prefeito e ver o que possamos fazer
o  quanto  antes,  porque  com  a  implosão  da  forma  como  está  sendo  feita.  O  bairro  foi
interditado não foi aprovado, mas liberaram a licença na área permanente para a Pedreira, a
CETESB coincidente  acabou  liberando,  estive  em reunião  com o  senhor  Edson  que  é  o
Gerente  da  CETESB  antes  mesmo  de  ser  feito  a  liberação  dessa  licença.  Contudo  esta
implosão vai acabar trincando diversas casas, às vezes  nós temos uma quantidade, vamos
dizer, de cinquenta ou oitenta empregos e vamos acabar afetando centenas de famílias e, se,
elas tiverem que entrar na justiça com ação contra a Pedreira, o seu imóvel por ser ilegal, não
tendo escritura, infelizmente mais uma vez o povo vai estar perdendo. Gostaria de parabenizar
o Jorge Mishima pela atitude, o qual eu sei que inclusive sozinho foi interditar os caminhões
para  que  não  viessem  danificar  os  asfaltos,  que  não  está  suficiente  para  estar  sendo
transportados os caminhões de pedra. Parabéns, mais uma vez, Jorge”.  O Nobre Vereador
Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Gostaria de saber se



o  Vereador  “Ziza”,  se  com  todos  esses  argumentos  e  inclusive  com  a  interferência  do
Deputado  Gondim já  teve  alguma  resposta?”.  O Vereador  “Ziza”  responde “Estive  na
semana passada com o Promotor no Fórum e todo o Processo, inclusive com a planta da
EMPLASA que mandei fazer com foto aérea que tirei do local está sendo apreciado pelo Juiz
de Direito Ambiental do Fórum e assim que tiver alguma novidade os informarei. O Vereador
Donizeti diz: “Porque em função disto eu também apresentei um Requerimento, em função
das reclamações dos moradores e não de perseguição política”. O Vereador “Ziza” diz: “Eu
não tenho perseguição politica eu tenho comprometimento com a população, porque minha
irmã já morou em Mogi das Cruzes, próximo a Pedreira. Inclusive essa Pedreira que é do
senhor André que mora em Jundiapeba, onde eu trabalhava, ela teve a interdição quando veio
a romper um duto da sabesp, então a preocupação é neste sentido, se há formas que ela possa
ser adequada, como o Nobre Vereador Lourival esteve conversando comigo, de uma redução
de repente da implosão como está  sendo feito  desordenadamente atualmente.  Porque esta
implosão está afetando diversos bairros no município como foi constatado, até na área central,
Nova Biritiba, Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, Bairro das Vertentes, acho que temos
que ter responsabilidade e vermos os meios necessários e de que forma podemos intervir para
que  os  moradores  não  sejam  prejudicados  e  ao  mesmo  ter  uma  empresa  que  não  seja
prejudicada. O Vereador Donizeti diz: É por ter reponsabilidade que o Vereador Jorge fez o
Requerimento e eu também estou fazendo, porque na política só vence a maioria. O Vereador
“Ziza” diz: Perfeitamente, por isso mesmo estou relatando o que já foi feito, se não vocês não
teriam conhecimento”.  O Vereador Donizeti  diz: “A minoria  nunca ganha,  só a maioria,
então é assim que funciona”. O Vereador “Ziza” diz: “Nem tudo, nem tudo o que é legal é
moral,  eu  tenho  um fórmula,  não  é  porque  você  vence  que  você  está  com a  razão”.  O
Vereador  Donizeti  diz: “Então  você  vai  discutir  com  o  Ministério  Público,  porque  ele
também  autorizou  lá.”  O  Vereador  “Ziza”  diz:  “É  aonde  estou”.  Não  havendo  mais
Vereadores  a  discutir  o  Requerimento,  a  senhora  Presidente  coloca-o  em  votação.
APROVADO. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e
diz: “Gostaria acima de tudo contar com o apoiamento de todos os Nobres Vereadores desta
Casa.  Solicite  a  nossa  Diretora  que  passe  o  Requerimento  e  os  Vereadores  aqueles  que
puderem assinar, dar um aval, um voto de confiança a este Requerimento, muito Obrigado”.
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Em única
discussão e votação o Requerimento N° 196/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino
Junior, para que interceda junto a Empresa de ônibus Julio Simões, visando implantar uma
linha de ônibus na Estrada Municipal do Castellano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 4. Em única discussão e votação o
Requerimento  N°  197/2013  –  Requer  ao  Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que
interceda junto a Secretaria  Competente para que a  mesma entre  em contato com a EDP
Bandeirantes visando trocar as lâmpadas das luminárias da Praça Cruz das Almas, ao lado da
Escola Sandra Regina. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI
ASSIS DE SIQUEIRA 5. Em única discussão e votação o Requerimento N° 198/2013 –
Requer  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  que
notifique a Empresa Pedreira Biritiba Mirim, a fim de dar explicações quanto às reclamações
postadas nas redes sociais da internet. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
MARCELO  BATISTA DE  MIRANDA MELO 6. Em  única  discussão  e  votação o
Requerimento  N°  199/2013  –  Requer  ao  Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que
interceda junto EDP Bandeirantes a fim de colocar luminárias na Rua Virginia da Conceição



Camargo, Bairro Jardim Alvorada B. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 7. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos
nº 036/2013, à Equipe do PROERD de Biritiba Mirim; APROVADO. O Nobre Vereador
Donizeti  Assis  de  Siqueira  solicita  a  ordem,  o  que  fora  concedido  e  diz:  “Gostaria  de
parabenizar  o  Fabio  Faquim pela  inciativa,   realmente  o  PROERD é  muito  interessante,
inclusive como algo a mais na grade escolar que nós temos, infelizmente bem pra baixo, mas,
com essas e algumas atitudes que tenho visto de algumas escolas temos que melhorar o ensino
na cidade, então parabenizo-o pela iniciativa.   8. Em única discussão e votação Projeto de
Lei nº 043/2013 – Dispõe sobre a criação de emprego público de Agente comunitário de
Saúde  e  respectivo  processo  seletivo  no  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras
providências;  Anexo  Parecer  favorável  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,
Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais; Ordem Social e Saúde; Ordem
Econômica e de Educação e Cultura.  APROVADO O PROJETO E O PARECER. 9. Em
única discussão e votação Projeto de Lei nº 044/2013 – Dispõe sobre o reajuste dos valores
venais do metro quadrado de terrenos, glebas, construções, das taxas de limpeza pública e
conservação, reajusta a Unidade Fiscal do Município – UFMBM para o exercício de 2014, 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. 10. ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA MESA DIRETIVA
- EXERCÍCIO DE 2014.  A senhora Presidente suspende a Sessão por três minutos para
apresentação das chapas para a Mesa Diretora exercício 2014. Retornando a Sessão a senhora
Presidente  solicita  ao  Primeiro  Secretário  que  faça  a  chamada  nominal  dos  senhores
Vereadores para apuração do “quórum” legal. Havendo “quórum” legal a senhora Presidente
apresenta  as  chapas:  CHAPA  1. PRESIDENTE: JORGE  MISHIMA  –  VICE-
PRESIDENTE: LOURIVAL BISPO DE MATOS –  1º SECRETÁRIO: FABIO FAQUIM
DE  OLIVEIRA  –  2º  SECRETÁRIO: ADRIANA  RUFO  FREITAS.  CHAPA  2
PRESIDENTE: MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO –  VICE-PRESIDENTE:
WALTER MACHADO DE ALMEIDA –  1º SECRETÁRIO: CARLOS DE ARAÚJO –  2º
SECRETÁRIO: VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. A Senhora Presidente solicita ao
Primeiro Secretário que faça a chamada nominal para a votação. 1. Vereadora Adriana Rufo
Freitas.  Votou na  chapa  1.  2.Vereador  Carlos  de  Araújo.  Votou na  Chapa 2.  3. Vereador
Donizeti Assis de Siqueira. Votou na Chapa 2. 4. Vereador Fabio Faquim de Oliveira. Votou
na Chapa 1.  5. Vereador José Pereira da Silva Neto.  Votou na Chapa 1.  6. Vereador José
Rodrigues  Lares.  Votou  na  Chapa  1.  7. Vereador  Jorge  Mishima.  Votou  na  Chapa  1.  8.
Vereador  Lourival  Bispo  de  Matos.  Votou  na  Chapa  1.  9. Vereador  Marcelo  Batista  de
Miranda Melo.  Votou na  Chapa 2.  10. Vereador  Valdivino  Ferreira  dos  Santos.  Votou na
Chapa 2. 11. Vereador Walter Machado de Almeida. Votou na Chapa 2. A senhora Presidente
declara eleita a  CHAPA 1 -  PRESIDENTE: JORGE MISHIMA –  VICE-PRESIDENTE:
LOURIVAL BISPO DE MATOS – 1º SECRETÁRIO: FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA –
2º SECRETÁRIO: ADRIANA RUFO FREITAS, a qual tomará posse, automaticamente, a
partir  de  1º  de  janeiro  de  2014.  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 DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: “Senhora Presidente,
senhores Membros da Mesa, Nobres Vereadores. Gostaria de parabenizar o Vereador Marcelo,
colega leal e fiel, estamos juntos sempre. Gostaria também de parabenizar a Chapa vencedora
que o novo Presidente Jorge Mishima, parabéns, isso prova que o velho sim com a data tem



valor, alguns prezam o novo, mas o velho ainda tem valor, isso é muito bom para nós, Jorge,
que somos velho, muito bom para o Lourival que tem três mandatos, Valdivino, e para os
demais  que  terão  ainda  pela  frente  vários  mandatos.  Gostaria  de  parabenizar,  que  Vossa
Excelência seja um excelente Presidente, já foi Presidente, muito bom, na minha época em
que  fui  Vereador  com  Vossa  Excelência  e  não  posso  esperar  coisa  diferente  de  Vossa
Excelência,  parabéns,  e,  a  partir  de  1º  de  janeiro  estamos  juntos  aqui.  2. VEREADOR
FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: “Senhora Presidente, Nobres Vereadores desta Casa de
Leis  e  todos  os  presentes,  nesta  noite,  quero  saudar  a  todos.  Primeiramente  gostaria  de
agradecer e parabenizar a Vossa Excelência Presidente Adriana Rufo durante esse primeiro
ano que passou à frente da presidência da Câmara de Biritiba Mirim, pelo desempenho, pelos
trabalhos que foram desenvolvidos, parabéns, a senhora como mulher desenvolveu muito bem
o seu  trabalho  e  eu  tenho  certeza  que  tem o  reconhecimento  de  todos  aqui  nesta  Casa.
Parabenizar também ao Nobre Vereador Jorge Mishima, né. Meu pai sempre me ensinou e
disse o seguinte “anda com sábio e será mais sábio ainda”. Eu tenho que honrar e respeitar o
senhor Jorge Mishima, assim como respeito também o senhor Donizeti,  por já terem aqui
nesta Casa cinco mandatos, realmente não é fácil de conquistar isso e os senhores Nobres
Vereadores  conquistaram  isso  daí.  Estar  ao  lado  do  senhor  Jorge  Mishima,  eleito  para
Presidente de 2014, do senhor Lourival, é uma honra muito grande, porque eu só tenho a
aprender com esses homens, o “Ziza” também. Esses homens de cabelos brancos, eles têm
uma história de vida, tem uma trajetória de vida, eles têm uma experiência de vida e eu como
o mais novo nesta Casa tenho que tirar proveito disso e aproveitar que o Legislativo não se
encerra aqui, tem 2015 e 2016, e a oportunidade é para todos tenho certeza disso. Eu gostaria
de parabenizar a equipe do PROERD que estariam aqui nesta noite, mas por algum imprevisto
não puderam estar, mas está representado na pessoa do senhor Peres. Quero parabenizar a
equipe PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas em Biritiba Mirim, pelo
excelente  trabalho  realizado  nas  escolas  municipais  de  Biritiba  Mirim,  pela  dinâmica  de
trabalho junto às crianças com o objetivo de orientar desde cedo, aqueles que um dia serão
adolescentes,  jovens e adultos, sobre o males causas do álcool, drogas e violência.  Eu na
formatura das crianças do quinto ano, 4ª séries das escolas municipais ali no Centro Pastoral
fiquei  muito  emocionado,  aquele  momento  me emocionou muito  ao ver  ali  a  riqueza  do
projeto, as crianças cantando e entendendo a finalidade do trabalho apresentado, parabéns a
equipe PROERD aqui representada pelo Cabo Peres nesta noite. Parabenizar também porque
essa  iniciativa  se  deu  com  a  parceria  da  Prefeitura  Municipal,  os  Diretores  das  escolas
municipais foram de uma grandeza maravilhosa, não somente para as crianças, mas também
para toda a família. A realidade é que o Brasil vive um grande problema, que é o problema das
drogas, do álcool e é o problema da violência, e muitos são os pais que estão perdendo seus
filhos  para  estas  situações,  infelizmente  são  poucas  as  políticas  públicas  de  prevenção  e
recuperação de dependentes químicos. Parabéns aos policiais militares que, além de combater
os  crimes,  faz  esse  trabalho  de  prevenção  para  que  as  crianças  e  adolescentes  tenham
ferramentas  para  resistir  às  drogas  e  evitar  a  violência.  Parabéns  soldado Peres,  leve  um
abraço  à  equipe  PROERD  representada  aqui  no  município  de  Biritiba  Mirim.  Gostaria
também, senhora Presidente, aproveitar o tema livre já que o Regimento Interno estabelece
isso daí, parabenizar a COPOBIM – Conselho de Pastores e Obreiros de Biritiba Mirim, pelo
evento que foi realizado neste sábado, agora, 7 de dezembro, MARCHA PARA JESUS, que
reuniu ali milhares de pessoas na Praça Central com a proposta de celebrar a Jesus com muito
louvor e adoração, reunindo ali crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras



mostrando para o mundo que é possível viver uma vida feliz, sem bebidas, sem drogas, longe
das violências  e longe do pecado e que servir  a Deus é bom e que a presença de Cristo
preenche qualquer tipo de vazio que o ser humano possa ter. Obrigado ao Departamento de
Trânsito e a Guarda Patrimonial pelo apoio a Marcha, conduzindo todos os fiéis em segurança
até  o  seu  objetivo.  Obrigado  ao  apoio  da  Prefeitura  Municipal  pelo  apoio  ao  evento,  ao
Prefeito  “Inho”  e  sua  esposa  Roberta  por  marcharem  nesta  causa  justa  e  verdadeira,
entendendo que o povo evangélico está nesta cidade para anunciar o amor de Deus e somar
com a administração pública no combate a violência,  as drogas, ao álcool e tantas outras
coisas que vem para destruir as famílias. Parabéns ao Conselho de Pastores e Obreiros de
Biritiba Mirim. Gostaria apenas de fazer uma menção, já pronto para encerrar, sobre a questão
do tiro da Pedreira que foi dado pelo impacto forte que causou. Acredito Nobre Vereador
Donizeti que a questão em si não é uma questão política, ao meu ponto de vista, acredito que
a questão é uma questão de coerência é de saber entender o que é certo e o que é errado,
acredito que este tiro, este impacto ambiental que foi causado, onde eu morador ali do Bairro
das Vertentes senti um impacto muito grande, minha esposa e meus filhos saíram de dentro da
casa perguntando o que havia acontecido, na verdade que o modo está errado e nós como
representantes do povo nesta cidade, cobrados pela população de Biritiba Mirim nós temos
sim que prestar contas e pedir contas e prestar contas dos conhecimentos destas situações.
Acredito que nada mais justo que o representante da Pedreira vir até a esta Casa de Leis e
prestar esclarecimentos não somente a nós Vereadores, mas também a toda a população de
Biritiba Mirim. Parabenizo Nobre Vereador “Ziza” pela sua defesa, Nobre Vereador Jorge pela
sua iniciativa e o Nobre Vereador Donizeti também, por apresentarem estes Requerimentos.
Encerro  minhas  palavras  aqui”.  O  Vereador  Donizeti  solicita  a  palavra,  o  que  fora
concedido e diz: “Só gostaria de parabeniza-lo, já fiz pela internet, por isso não mencionei no
Plenário, pela Marcha para Jesus. Vossa Excelência teve é na verdade quase a frente de tudo
ali e por isso foi muito bem organizado, meus parabéns. Retornando a palavra o Vereador
Fabio, diz: “Obrigado. Obrigado pela presença Vereador Donizeti, Presidente Adriana Rufo,
Vereador Lourival, que marchou com a gente, e a todos que passaram pelo evento. Quero
encerrar aqui minhas palavras parabenizando a todos os Nobres Vereadores porque no ano de
2013, na possibilidade,  na limitação de cada um, correram atrás de recursos, trabalharam,
foram  à  Brasília,  foram  a  Assembleia  Legislativa,  se  empenharam,  se  dedicaram,  quero
parabenizar a todos vocês e dizer que vocês estão de parabéns é a minha saudação a vocês.
Encerrando desejar a todos que Deus os abençoe, Boas Festas, Feliz Natal e um Prospero Ano
Novo”.  3.  VEREADOR  JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO:  “Excelentíssima  senhora
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  Adriana  Rufo, Nobres  Pares,  o  qual
também cumprimento o público presente. É com imenso prazer e satisfação que me dirijo a
Vossa  Excelência  para  agradecer  pelo  profissionalismo  e  senso  de  responsabilidade
demonstrado no decorrer do ano, pois devido à conduta de Vossa Excelência é que permanece
nesta Mesa como Segunda Secretária. Merecedora. De uma forma digna e honrada mesmo
após  várias  adversidades,  as  quais  soube  conduzi-las,  pois  tenho  certeza  que  esta  nova
composição desta Mesa trará mais união a esta Casa e respeito ao Regimento Interno em
cumprimento aos prazos para que possamos analisar o conteúdo remetido. Muito me honra
fazer  parte  desta  composição.  Ao Nobre Vereador  Jorge Mishima,  com certeza  estaremos
todos empenhados em fazermos o melhor pra cidade, já estamos desde da primeira vez com a
chapa, com compromisso com os senhores e com certeza até o final o nosso compromisso
sempre será mantido com os senhores. Agradeço. Agradeço ao povo presente e conto com a



presença  sempre  nesta  Casa,  que precisamos  que os  senhores  estejam presentes  para  que
saibam os  trabalhos  que  são  feitos  nesta  Casa.  Queria  também elogiar  e  agradecer  pelo
PROERD, trabalho do Nobre Vereador Fabio Faquim que é muito gratificante, é um trabalho
muito necessário para o município devido as drogas que estão ocorrendo e ao Soldado Peres
que leve os cumprimentos aos componentes do PROERD, pois fiz trinta anos parte dessa
Polícia Militar, o qual muito me honra, e, hoje estamos aqui nesta Casa de Leis procurando
contribuir  mais para o nosso município.  Lourival agradeço e com certeza o projeto que o
senhor  tem  para  o  bairro  do  senhor  estaremos  unidos  lutando  juntos  para  podermos
concretizar  quanto  ao  trabalho de  esgoto  e  água que  a  sabesp ainda  não houve como tá
liberando, mas vamos procurar meios para isso. Ao Nobre José Lares agradeço pela confiança
que sempre estivemos, juntos, conversando, dialogando sobre os trabalhos. Também queria
dizer que referente à Pedreira que o Nobre Vereador Fabio Faquim explanou, é uma coisa
muito preocupante da forma como ocorreu, então eu creio que temos mecanismos para estar
mudando essa situação. Informo ainda ao Nobre Vereador Fabio Faquim que antes mesmo da
licença  ser  fornecida  pela  CETESB,  o  proprietário  da  Pedreira  esteve  com  o  Deputado
Gondim em São Paulo e inclusive me ligou, eu o convidei para vir até esta Câmara, mas
infelizmente não sei se foi impossível para ele ou indisponível por causa do tempo ele não
veio a esta Casa de Leis, o qual eu o convidei que viesse para que pudéssemos conversar e ver
as diretrizes e de que forma estaria sendo implantada esta Pedreira. Então eu creio que no
momento nós temos como responsabilidade o que podemos fazer para que a população do
Vale Verde, Cruz das Almas e demais bairros não sejam afetados com os tremores dos abalos
sísmicos. Obrigado a todos e que Deus nos proteja e nos conduza nessa nova missão”.  4.
VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Senhora Presidente, senhores Membros
da Mesa, senhores Pares e os senhores todos presentes. Eu neste momento faço uso desta
tribuna para agradecer mais um ano que Deus me permite aqui nesta Casa e também nesta
terra, isso fico muito grato a Deus. Em primeiro lugar já agradeci a Deus e agradeço a minha
esposa, em segundo lugar, que sempre me atura durante todos esses 45 (quarenta e cinco)
anos,  que agora dia  16 de novembro completamos 45 anos de casado e estamos vivendo
sempre no Poder de Deus, então fico feliz por isso. Também no dia 1º de novembro  completei
69 (sessenta e nove) anos e que Deus, muito obrigado Senhor, sempre me abençoou a chegar
nesta idade, muito obrigado. Queria dizer que realmente, Prefeito muito obrigado por tudo
que tem feito por nós, não só pelo Vereador Lourival, mas por todos os membros desta Casa e
principalmente pela população de Biritiba Mirim, que essas são merecedoras de tudo, por isso
nós estamos aqui, por isso o senhor está na Prefeitura Municipal. Devemos a quem? Devemos
a esse enorme vinte e um mil e seiscentos eleitores que representam a nossa Biritiba que
realmente confiaram no nosso trabalho, isso é muito importante nós agradecermos a todos
eles, independente de quem votaram, mas nós temos que agradecer. Gente só digo isso de
coração, muito obrigado, são pequenas palavras, mas com muito carinho. Presidente muito
obrigado por esse ano que a senhora conduziu esta Casa com a maior simplicidade, realmente
ali dedicando cada momento muito feliz, eu sou muito honrado por isso, por Vossa Excelência
realmente conduzir esta Casa dando toda a nossa liberdade, então fico muito feliz com isso aí.
Minha gente, vocês todos, crianças, idosos, pais, mães, filhos, muito obrigado e que Deus
abençoe, um 2014 com muita felicidades pra todos. Um Natal feliz é o que desejo a todos
vocês e 2014 com muitas felicidades e que Deus abençoe a todos. Podem ter certeza disso,
quem tem fé em Deus, pode ter certeza que, vai vencer. Muito obrigado e que Deus abençoe”.
5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa noite Presidente, a



Mesa  Diretiva  a  qual  cumprimento  a  todos  os  Nobres  Pares.  Queria  neste  momento
parabenizar a Chapa vencedora da nova Mesa Diretiva, a Vossa Excelência, Presidente Jorge,
Vice Lourival, ao Primeiro Secretário Fabio e a Segunda Secretária Adriana e dizer que a
gente respeita, acata e pode contar com a gente Jorge, estamos juntos e tenho certeza que
Vossa  Excelência  vai  conduzir  esta  Casa  maravilhosamente  bem.  Dizer  àqueles  que
assumimos um compromisso ano passado, a este ano assumi o compromisso de ser candidato,
quero agradecer nominal aos Nobres Pares que votaram na minha Chapa, Walter Machado,
Carlos Araújo, Doni, Valdivino agradecer mesmo. Dizer que aqui na Câmara, tenho certeza
que vamos estar juntos, viu Jorge, você não tenha dúvida que vamos juntos fazer o melhor
para a população e agradecer também a todos pelo tratamento durante este ano. Quero que
vocês fiquem com Deus e tenha um excelente final de ano, com festas, um excelente 2014
para todo mundo”.  6. VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS:  “Senhora
Presidente, Nobres Pares e a população   que se encontra, hoje, em massa aqui na Câmara,
agradecer a presença principalmente da minha esposa que sempre tem me acompanhado neste
dia maravilhoso e o que aconteceu hoje. Quero parabenizar a nova Mesa, desejar boa sorte e
que Deus os abençoe neste trabalho de 2014. Também parabenizar o Marcelo que manteve
firme  o  companheirismo,  a  responsabilidade  e  o  compromisso  que  tivemos  no  passado,
parabéns e estamos juntos, sei que perder não é feitio de cada ser humano, mas Jesus Cristo
foi rejeitado, por três vezes, porque a gente não pode, este mundo está aí maravilhoso pra
todos nós, então parabéns a vocês e muito obrigado”. A Vereadora Adriana Rufo Freitas deixa
a Mesa Diretiva para fazer uso da tribuna.  VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS:
“Como o próprio Nobre Vereador Valdivino falou aqui em Jesus Cristo e falando em Jesus
Cristo quero parabenizar o Fabio Faquim pela organização que foi a Marcha para Jesus que
com certeza abençoou ainda mais a nossa cidade, a gente tem que sempre lembrar em Jesus
Cristo  na nossa vida.  E falando em compromisso do passado fica meio estranho,  porque
muitos compromissos são quebrados né, por força maior, então eu acredito que Jesus Cristo
me abençoou, durante todo este ano fui muito abençoada apesar dos torpedos, mas eu venci,
Graças a Deus, com honra, com honestidade, com trabalho digno, então eu acho que eu fiz o
meu papel, errei, posso ter errado, mas aprendi muito, levei alguns tombos, com certeza, mas
ergui a cabeça e segui em frente e hoje estou aqui. Quero parabenizar o Jorge Mishima pela
Presidência da próxima chapa, José Lares pela confiança, José Pereira, Pastor Fabio Faquim e
o senhor Lourival, tenho certeza que 2014 nós vamos trabalhar juntos aí em benefício daquilo
que estamos aqui. Qual é o propósito? É em busca do que a população necessita, é por isso
que estamos aqui. Quero parabenizar também em nome do soldado Peres, o projeto que se
desenvolve  aqui  na  cidade  de  Biritiba  Mirim,  que  é  o  PROERD,  meus  parabéns.  Quero
agradecer também a todos os Nobres Vereadores por esse ano de 2013, que com certeza foi
um  trabalho  árduo,  mas  com  certeza  nós  conquistamos  muita  coisa  em  benefício  da
população. Quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal pelo trabalho, pela
dedicação, aos meus Assessores que estão aí dispostos a me ajudar, não vou nominar um a um
porque a gente pode esquecer-se de alguém, mas a todos os funcionários que estiveram ali,
funcionários fieis ao meu lado, que com certeza assim, quero que Deus abençoe a vida de
cada um deles. Agradecer a belíssima plateia que temos aqui, hoje, e agradecer a cada um de
vocês e em nome do meu marido Gilson de Freitas agradecer a cada um de vocês aqui nesta
noite.  Muito obrigada”.  A senhora Presidente retorna à Mesa Diretiva e convida o senhor
Prefeito Municipal para o uso da tribuna. 7. CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR: “Boa
noite a todos. Confesso que fui pego de surpresa, não sabia que ia ter o privilégio de falar aqui



nesta noite, mas o motivo por eu estar aqui, antes, perdão, queria agradecer e dar os parabéns
à Adriana pela condução deste mandato de 2013, agradecer a todos os Vereadores, à Mesa, ao
Primeiro Secretário Donizeti, meu grande companheiro, Valdivino também, por conduzirem a
Casa  com  excelente  trabalho,  a  todos  os  Vereadores  aqui  presentes  que  foram  grandes
parceiros para que nós pudéssemos avançar cada vez mais em nossa administração em nosso
trabalho pela cidade. Gostaria aqui de parabenizar o Jorge pela eleição, sabemos que todo ano
vai  haver  uma disputa e a  democracia  existe para isto.  Parabenizar  a  nova Mesa e  tenho
certeza que esta Mesa vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos neste ano de 2013, com
único objetivo que é de olhar pela cidade, tenho confiança nisso, o Jorge é um grande parceiro
do  nosso  partido  o  qual  a  gente  fica  feliz.  Quero  cumprimentar  de  uma  forma  especial
também o Marcelo que veio aqui nesta noite já sabendo do resultado, né Marcelo, e da mesma
forma o meu sempre líder Lourival Bispo de Matos que na gestão passada disputou sabendo
do resultado. Ao Lourival e ao Marcelo gostaria de dizer que estive oito anos nesta Casa de
Leis e por três vezes disputei a eleição da Câmara e quando pensei que tinha ganhado, perdi, e
numa decisão minha de uma eleição, não lembro o motivo, Donizeti se recorda melhor do que
eu, mas numa discussão na hora ali retirei minha candidatura, confesso Lourival, confesso
Marcelo, que é a pior, dentro de mim, a pior coisa que fiz foi retirar minha candidatura, devia
ter  honrado  junto  aos  meus  colegas,  lembro  que  quem disputou no meu  lugar  foi  “João
Manga” João Paulo de Morais Filho, um grande amigo, grande parceiro, grande Edil que esta
Casa teve, mas dizer da coragem de disputar, isso é nobre é bonito de ver, ganhar é gostoso,
perder é difícil, mas temos que saber ganhar e saber perder e a vida é assim, saber ganhar e
saber  perder,  mas tenho certeza  que o objetivo  da Chapa 1,  que  disputou vencedora  e  o
objetivo  da  Chapa  2  que  disputou,  o  propósito  é  único,  vejo  essa  vontade  do  Jorge,  do
Marcelo, enfim de todos os companheiros aqui, do Waltinho que sempre esteve com a gente,
do Carlão, do Fabio Faquim, Zé Lares, Ziza, Adriana, Valdivino, Donizeti, desta garra que
eles têm dia a dia, que conversa com a gente, Prefeito vamos isso, vamos fazer aquilo sempre
em busca do melhor. Uma coisa também que eu fico muito feliz é dos Vereadores estarem nos
acompanhando em Brasília, em São Paulo atrás de recursos, cada um na sua pasta, cada um na
sua legenda partidária buscando recursos indo conosco e reforçando aí o pedido do Prefeito,
isso é muito nobre, é muito gratificante de ter vocês nessa companhia, nesta caminhada e
nesta luta, enfim, acho que foram estas minhas palavras. Presidente desculpas, não sabia que
ia ser chamado, se não tinha preparado uma coisa, mas desejar a todos os presentes, todos os
familiares dos Vereadores, um Feliz Natal e um prospero Ano novo com muita saúde, muita
paz e que Deus ilumine a cada um de nós. Deus abençoe. Muito obrigado”. 5. VEREADOR
JORGE MISHIMA: “Excelentíssima senhora  Presidente  desta  Casa,  Professora  Adriana,
Vereadores que compõe a Mesa Diretiva, Senhores Vereadores, senhoras e senhores presentes,
os nossos agradecimentos e boa noite. Inicialmente quero falar do meu Requerimento 194,
peço até desculpas ao Vereador Fabio Faquim por não ter comparecido na caminhada que
promoveu e que foi um sucesso, naquele momento Vereador eu estava aflito com a situação
da estrada que a Pedreira danificou de certa forma. Um amigo nosso Fabio Fuji ligou para
mim dizendo “Vereador a estrada está deteriorada” eu no ímpeto de fazer alguma coisa talvez
numa forma impensada até, solitário, num protesto solitário coloquei meu carro bloqueando a
passagens dos caminhões. Chegaram seis caminhões, buzinaram, e, eu falei pra eles que não
iria  sair  naquele  momento  que  passasse  em  cima  do  meu  carro,  mas  naquele  momento
nenhum carro passaria para pegar a Estrada do Kabayashi e surtiu efeito, parece incrível surtiu
efeito. Hoje eu penso bem, hoje se mata por nada e eu na verdade corri um sério risco. E aí



solicitei para que o encarregado da obra, senhor Francisco, viesse no local, expôs a minha
posição e ele atenciosamente como sempre fomos até o local onde estava deteriorado e ele
prontificou a recuperar àquele trecho, mas disse a ele, reiterei minha posição, que a partir
daquele momento nenhum carro passaria mais e foi respeitado. Acima de tudo nós somos
Vereadores, mas somos contribuintes potenciais e acima de tudo somos cidadãos biritibanos.
Aproveitando aqui  a presença do nosso Prefeito  Municipal,  mais  conhecido como “Inho”
agradecer por este trabalho. Eu, no comício, dizia assim, que Deus me desse uma chance de
ser Vereador com vossa Excelência e tive a certeza absoluta que vossa Excelência é até hoje o
melhor Prefeito que passou em nosso município, agradeço também a Beta, Primeira Dama,
que  não tem medidos  esforços  para  sanar  problemas  sociais,  principalmente.  Quero  aqui
agradecer a todos os funcionários através da nossa Diretora, do nosso Diretor André, a todos
os funcionários da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, aos Secretariados, gostaria de citar o
nome do Roberto Kimura que tem feito um trabalho excepcional, em especial ao Chefe de
Obras que é o Bêne, uma pessoa extremamente atenciosa resolvendo os nossos problemas de
imediato. Para finalizar quero agradecer a presença de tudo, mas especial a minha esposa que
está presente, é uma pessoa que sabe de todos os nossos problemas na verdade, agradecer por
todo  este  tempo  e  principalmente  porque  nós  temos,  nós  Vereadores  que  somos  pessoas
públicas deixamos de fazer muitas coisas que poderíamos estar junto aos nossos familiares,
mas nosso compromisso é com a população, por causa disso estamos atento 24 horas a tudo
isso.  Para  finalizar  quero  agradecer  a  nossa  Presidenta,  uma  pessoa  de  extrema
responsabilidade,  idônea,  imbuído  sempre  imparcial,  tá  certo,  vou  me  espelhar  na  vossa
Excelência, não na beleza que com certeza vou perder nem na sua simpatia, mas trilharei
como manda o Regimento Interno, Lei Orgânica do Município e a Constituição do Estado e
principalmente nossa carta magna que é a Constituição Federal. Quero para finalizar, também
agradecer a Diretoria, da qual faço parte, na pessoa do senhor Presidente Takafumi Dairiki,
nosso vice Presidente Saide Komiyama, nosso Secretário Seichi  Dairiki,  nosso tesoureiro,
grande  amigo,  Mario  Satake.  E  agora  para  finalizar  mesmo,  Presidenta,  eu  gostaria  de
agradecer em especial uma pessoa, que não é meu Assessor hoje, mas é meu irmão que é o
“Vaca”. 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, 02 de
dezembro de 2013. 
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