
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

Às vinte horas do dia três de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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. Antes de iniciar
a abertura dos trabalhos a senhora Erika Milene Lemes Silva – Secretária da Comunicação
Social da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim anunciou que se tratava da primeira sessão
ordinária  do  ano  de  2014,  e,  para  iniciar  as  comemorações  festivas  em homenagem aos
cinquenta anos de emancipação política administrativa de Biritiba Mirim, convidou a todos os
presentes a se postarem em posição para a execução do Hino Nacional e Hino do Município
na regência do maestro Diogo Barrabaza, acompanhado do coral da Escola Estadual “Prof.
Adhemar  Bolina”.  Terminados  as  homenagens  à  senhora  Erika  Lemes  agradeceu  a
participação dos jovens e do maestro Diogo, registrou a presença do senhor Vice-Prefeito e
passou a direção dos trabalhos ao senhor Presidente da Câmara - Vereador Jorge Mishima.
Assumindo  a  direção  dos  trabalhos  Senhor  Vereador  JORGE  MISHIMA,  convidou  o
Vereador  FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e a Vereadora  ADRIANA RUFO FREITAS
para  auxiliar  nos  trabalhos  de  secretaria  da  Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  o  Senhor
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. 48, do Livro nº. 12 de Registro de Presença dos
Senhores  Vereadores  às  Sessões  da  Câmara.  Constatou  a  presença  de  todos  os  senhores
Vereadores. Havendo “quorum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus,
nos  termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos,  passando-se  ao  material  dado  ao
Expediente: Antes de iniciar a leitura dos trabalhos o senhor Presidente convidou o senhor
Vice-Prefeito para participar da sessão no plenário. Solicitou aos Nobres Vereadores  Carlos
de Araújo e Donizeti Assis de Siqueira que fizessem adentrar ao plenário o senhor Vice-
Prefeito José Cury e sua esposa Alzira.  EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da
Ata da Sessão Extraordinária realizada dia 15 de janeiro de 2014. O Nobre Vereador Marcelo
Batista de Miranda Melo requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra
na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente coloca em votação o
Requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. O senhor Presidente coloca em votação
a ata. Aprovada. 2. Leitura do Oficio GP Nº 04/14, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes;
3. Leitura do Ofício Nº 003/14, do Biritiba Prev - encaminha Balancete Financeiro da Receita
e Despesas do Mês de Novembro de 2013; 4. Leitura do Ofício Nº 004/14, do Biritiba Prev -
encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas do Mês de Dezembro de 2013;  5.
Leitura do Ofício Especial, do Lar Santo Antônio de Educação e Assistência Social; 6. Leitura



do Ofício Nº 47/2014 – SMF, da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, solicita autorização
do uso do Auditório do Plenário desta Casa de Leis; 7. Leitura do Ofício Oficial da Prefeitura
Municipal  de  Biritiba  Mirim,  Convida  para  Audiência  Pública;  8. Leitura  do  Ofício  nº
005/2013 - DAGP,  *Contratos nºs 086, 088, 099, 102, 104,105, 107, 108, 111, 112, 114,
115,116 *Convênios  nº 018;  *Decretos  n°s  2.943,  2.946,  2.947,  2.948,  2.949,  2.950,
2.951,2.952, 2.953, 2.954, 2.955, 2.956, 2.958, 2.960,  *Leis  n°s 1.694, 1.695, 1.696, 1.697,
1.698, 1.699, 1.700  *Portarias  n°s 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403 *Termo Aditivo N° 01 Contrato N° 069, *Termo Aditivo N° 01 Contrato N°
144, *Termo Aditivo N° 02 Contrato N° 039. Leitura do Oficio GP Nº 003/14 – Resposta da
Prefeitura com relação “Natal Iluminado 2013”. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO: 1. Indicação nº 001/2014, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Órgão Competente para que estude a possibilidade de instalar redutores
de velocidade, tipo lombada, na Rua Euclides da Cunha com a Rua Machado de Assis, no
Bairro  Cruz  das  Almas.  AUTORIA DO NOBREVEREADOR LOURIVAL BISPO DE
MATOS  2. Indicação nº 002/2014, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto a Empresa de
Energia EEDP Bandeirantes providencie instalação de luminárias na Rua Santo Antonio, no
Bairro Castelano.  3. Indicação nº 003/2014, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto a
Empresa de Energia EEDP Bandeirantes providencie instalação de luminárias na Rua José
Genuíno Guimarães, no Bairro Castelano.  4. Indicação nº 004/2014, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal  que junto a  Empresa de Energia  EEDP Bandeirantes providencie instalação de
luminárias na Rua Lírio do Campo, no Bairro Pomar do Carmo.  AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 5. Indicação nº 005/2014, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Departamento Competente da Municipalidade, para que seja
feito limpeza e retirada dos matos das Ruas Marques de Olinda, General Osorio e Almirante
Barroso,  no  Bairro  Vila  Marcia.  6.  Indicação  nº  006/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que
interceda  junto  ao  Departamento  de  Trânsito  da  Municipalidade,  para  que  estude  a
possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Rua Engenheiro Abílio de Melo Pinto,
altura do nº 42, a 20 metros antes do cruzamento com a Rua José de Oliva Melo. 7. Indicação
nº  007/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que interceda  junto ao Departamento de Trânsito  da
Municipalidade,  para que estude a possibilidade de instalar um espelho convexo, entre as
Ruas Engenheiro Abílio de Melo Pinto e José de Oliva Melo, em frente ao Restaurante Bene.
8. Indicação nº 008/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento de
Trânsito  da  Municipalidade,  para  que  o  mesmo  providencie  redutores  de  velocidade  na
Avenida Ferdinando Jungers, próximo ao Hirayama Veículos. O vereador Fabio Faquim de
Oliveira,  autor  da  Indicação,  requer  a  retirada  da  Indicação  nº  008/2014,  da  pauta.
RETIRADO DE PAUTA. 9. Indicação nº 009/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Departamento de Trânsito  da Municipalidade,  para que seja  implantada faixa de
segurança para pedestre, no entroncamento das Ruas Engenheiro Abilio de Melo Pinto e José
de Oliva Melo, em frente ao Restaurante do Bene. Não havendo mais Indicações passa-se aos
Projetos  em Deliberação.  PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE



VEREADOR  JOSÉ  PEREIRA DA SILVA NETO 1.  –  Projeto  de  Lei  Nº  002/2014;
Determina  a  instalação  de  câmeras  de  vídeo  nas  Áreas  externas  das  Lotéricas,  Correios,
Agências e Correspondentes Bancários de Biritiba Mirim. DELIBERADO. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. – Projeto de Lei Nº 003/2014;
Dá  nova redação  ao  Artigo  1°,  da  Lei  1.360 de  13  de  novembro  de  2.006,  e  dá  outras
providências.  DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a
Ordem do Dia.  ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE
ARAÚJO 1.  –  Em única discussão e votação o Requerimento N° 001/2014 -  Requer ao
Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto a Secretaria
Competente  estudos  para  a  troca  de  poste  na Rua Três,  no  Bairro  Vila  Santo  Antônio  I,
próximo  ao  n°16.  APROVADO.  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCELO
BATISTA DE  MIRANDA MELO 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
002/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Jorge Mishima, que oficie à Anatel para que a mesma
tome providências urgentes junto a operadora Vivo de telefonia fixa e móvel. APROVADO.
O senhor Presidente informa ao Vereador Marcelo que tão logo tenha oportunidade convocará
os  responsáveis  pela  Agência  e  conta  com a  presença  do  Vereador.  O Vereador  Marcelo
Batista  de  Miranda  Melo  solicita  o  apoio  e  a  força  dos  senhores  Vereadores.  O  senhor
Presidente comunica a chegada do senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior e
solicita aos Nobres Vereadores Lourival Bispo de Matos e José Pereira da Silva Neto que o
faça adentar ao plenário para participar da Mesa Diretiva. O senhor Presidente agradece a
presença  da  senhora  Maria  Ivonete  –  Diretora  de  Finanças  e  da  senhora  Erika  Lemes  –
Secretária de Comunicação.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE
OLIVEIRA 3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 003/2014 - Requer ao
Exmo. Senhor Deputado Federal Roberto de Lucena, para que o mesmo possa comtemplar a
Secretaria de Saúde de Biritiba Mirim com uma Van. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 4.  –  Em única  discussão e  votação o
Requerimento N° 004/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que
o mesmo interceda junto ao Exmo.  Senhor Governador  do Estado de São Paulo Geraldo
Alckmin, a liberação de verba para a pavimentação das seguintes Vias Públicas: Rua Brasil,
no Bairro do Castellano, e a continuação da Estrada Nossa Senhora Aparecida no Bairro do
Casqueiro até a Estrada de Casa Grande. APROVADO. O Nobre Vereador Donizeti Assis
de Siqueira solicita a Ordem, o que fora concedido. “Gostaria de parabenizar o Vereador
Lourival pelo Requerimento, segundo ele me contou, ele já fez o Requerimento ano passado e
só está reforçando. Para que todos tomem ciência, o dinheiro já está em caixa e o senhor
Prefeito  reuniu  os  moradores  daquela  região  e  que  vai  iniciar  o  asfalto”.  O  Vereador
Lourival Bispo de Matos solicita a Ordem, o que fora concedido. “Eu estou mandando
rever o Requerimento do ano passado, apenas só acrescentando novamente o Requerimento
que estou solicitando ao Senhor Prefeito, mas já pedi a cópia do ano passado para passar a
Vossa Excelência”.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA
NETO 5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 005/2014 - Requer ao Exmo.



Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo verifique a possibilidade de um estudo
junto à Secretaria de Saúde, reiterando a Indicação datada em 04 de outubro de 2013, para que
faça um estudo visando à implantação do Programa de Entrega de Remédio a Domicílio em
nosso Município, sem ônus à população. APROVADO. 6. – Em única discussão e votação o
Requerimento N° 006/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que
o  mesmo  interceda  junto  ao  Chefe  de  Setor  da  Vigilância  Sanitária,  Senhor  Fernando
Rodrigues  de  Oliveira,  para  que  o  mesmo  faça  uma  vistoria  no  Pátio  da  Prefeitura. O
Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de
informar  o  Vereador  “Ziza”,  que  o  senhor  Prefeito  “Inho”  já  notificou  a  família  para
desocupar  a  casa,  porque tem outra  finalidade  o  uso daquela  casa,  infelizmente  ainda  as
pessoas estão residindo no local. Gostaria de dizer ao Senhor Presidente para registrar meu
voto  contrário  ao  Requerimento”.  O  Vereador  “Ziza”  solicita  a  ordem,  o  que  fora
concedido. Gostaria de informar que tenho conhecimento que fora solicitado à casa a mesma,
porém não  fora  feito  por  escrito  e  até  que  seja  desocupado  o  ato  é  desumano  ficar  os
caminhões de lixo virado. Não custaria nada retirar os caminhões de lixo até que a mesma se
retirasse do local e encontrasse uma moradia para a mesma, ou o Prefeito Municipal pudesse
interceder ajudando a mesma neste sentido. Este é o sentido da situação, não é simplesmente
postar no local que ela tenha direito ou não. O Prefeito tem o direito perfeitamente de solicitar
o local, porém é desumano deixar a mesma na situação que se encontra, não custaria nada, o
pátio é grande, poderia retirar os caminhões de lixo para outro local, até que a situação fosse
normalizada.  O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a Ordem, o
que fora concedido. “Gostaria de comunicar ao Vereador que estive na casa e aquela casa,
hoje, está com poucas condições de habitação colocando em risco a moradia, já foi solicitado
também por escrito.  Queria  colocar  que não tendo condições,  porque o pessoal  continuar
habitando lá pode acontecer um acidente e acabar processando a administração, a coisa vai
tornar  uma  tragédia  ainda  maior.  Gostaria  de  manter  o  meu  voto  contrário”.  O  Nobre
Vereador “Ziza” diz: – Entendo a posição do Nobre Vereador, até fico mais preocupado, se a
casa  está  nesta  situação  crítica  eu  acho  que  seria  essencial,  emergencial  que  o  Prefeito
solicitasse um local para conduzir esta família, antes que aconteça esta fatalidade, então seria
uma proporção ainda maior para nós, que apoiasse a mesma e arrumasse um local até que ela
possa junto aos  familiares  arrumar um local  adequado para a  mesma.  Não havendo mais
Vereadores  a  discutirem  o  Requerimento  o  senhor  Presidente  coloca-o  em  votação.
APROVADO  POR  MAIORIA DE  VOTOS.  O  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira
solicita a ordem, o que fora concedido, e solicita que sejam consignados os votos favoráveis
e contrários. O senhor Presidente informa que serão consignados.  Votaram favoráveis ao
Requerimento. Vereadores Adriana Rufo Freitas, Fabio Faquim de Oliveira, José Pereira
da Silva Neto, José Rodrigues Lares e Lourival Bispo de Matos. Votaram contrários ao
Requerimento. Vereadores Carlos de Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Marcelo Batista
de Miranda Melo, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado de Almeida. Sendo,
cinco votos  favoráveis e  cinco votos contrários.  O Vereador Donizeti  Assis  de Siqueira



solicita a ordem, o que fora concedido, e solicita que o senhor Presidente desempate a
votação. O  senhor  Presidente  –  Vereador  Jorge  Mishima  vota  pelo  desempate,  sendo
favorável ao Requerimento. 7. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 007/2014
- Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo esclareça quando irá
funcionar o Centro de Referência a Mulher. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira
solicita a Ordem, o que fora concedido. “Gostaria de informar o Nobre Vereador “Ziza”,
que  o  que  está  sendo  aguardada  para  inaugurar  o  Centro  de  Referência  da  Mulher  é  o
agendamento do Governador, é ele quem libera a obra ou não, como está dependendo da
agenda do Governador, por isso não foi inaugurado. Quero registrar meu voto contrário a este
Requerimento  também”.  O  Nobre  Vereador  “Ziza”  solicita  a  Ordem,  o  que  fora
concedido. Entendo a posição do Nobre Vereador e como já consta, inclusive, no Tribunal de
Contas, que essa obra foi adiada seis meses sem justificativa técnica e jurídica, quer dizer ela
vem a tempo sendo prorrogado, motivo pela qual temos que dar satisfação para a população e
o Nobre Vereador com esclarecimento e com direito a orientação a respeito junto a população.
Não havendo mais Vereadores a discutirem o Requerimento o senhor Presidente coloca-o em
votação. APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. Votaram contrários ao Requerimento
os  Vereadores  Donizeti  Assis  de Siqueira e  Lourival  Bispo de Matos. 8.  –  Em única
discussão e votação o Requerimento N° 008/2014 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto
Taino Junior, que o mesmo esclareça qual o Destino de todo o Dinheiro que veio do Governo
Federal  e  Governo  Estadual. O  Nobre  Vereador Donizeti  Assis  de  Siqueira  solicita  a
Ordem, o que fora concedido. “Gostaria de informar ao Nobre Vereador que Biritiba Mirim
se transformou depois da gestão do “Inho”, então basta Vossa Excelência olhar meio metro
para frente do seu corpo e verá aonde foi aplicado todo o dinheiro do Governo Federal e
Estadual, inclusive alguns do município. Se Vossa Excelência está com problemas de visão,
aconselho Vossa Excelência a consultar um oftalmologista. Quero senhor Presidente registrar
meu voto contrário a esse Requerimento também”. O Vereador “Ziza” solicita a ordem, o
que fora concedido.  “Eu devo estar com problemas de visão, tanto é que na prestação de
contas de 2010, o Nobre Vereador entrou com Requerimento, justamente o que é amparado
por Lei, e eu não pude nem apreciar o conteúdo do processo, motivo pela qual eu sempre
quero estar respeitando o prazo para que os Vereadores possam ter conhecimento de tudo o
que está ocorrendo. E com certeza eu estarei até trocando meus óculos e estar observando
mais o que está acontecendo na cidade, você pode ter certeza disso”.  O Vereador Lourival
Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido. “Tenho certeza que na prestação de
contas do Excelentíssimo Prefeito, ele vai apresentar todo esse dinheiro que veio do Governo
do Estado e aonde foi aplicado, tenho certeza disso, tenho certeza que nosso Prefeito está
trabalhando dignamente e vai ter oportunidade de apresentar todas as contas, todo o dinheiro
do Estado e do Município. Muito obrigado”.  O Vereador “Ziza” solicita a ordem, o que
fora concedido.  “Senhor Vereador quero informar que respeito a vossa posição e também
concordo com ela e tenho certeza que tenho que respeitar, porém como fiscalizador tenho
obrigação de solicitar essas informações para que eu possa dar esclarecimentos à população.



Tenho certeza que o senhor Prefeito vai responder algo a respeito do que estou aguardando
essas informações para que eu possa responder à população quando for indagado a respeito. O
Nobre  Vereador Donizeti  Assis  de  Siqueira  solicita  a  Ordem,  o  que  fora  concedido.
“Gostaria de sugerir ao Nobre Vereador que Biritiba Mirim tem três ruas asfaltadas e que não
recebeu um pingo de asfalto, que também poderá ser requerido documentação da época, foi
anterior ao “Inho”, a 2008, não sei quem são os responsáveis, mas é fato e tem processo na
justiça”.  Vereador “Ziza”, Justamente, se não tem esse conhecimento, tenho que levantar,
aqui ninguém está para cobrir ninguém, se tiver alguma irresponsabilidade que o responsável
seja responsabilizado judicialmente, então o Vereador pode tomar essa iniciativa”. Vereador
Donizeti: “Vou deixar encarregado Vossa Excelência que já tem feito excelente trabalho neste
sentido”  Vereador “Ziza”: É  de  conhecimento  de  Vossa  Senhoria  porque  relatou,  então
gostaria que o fizesse como citou esta situação e já conhece as três vias, que assim o faço”.
Vereador Donizeti: É seu irmão. Vereador “Ziza”: O senhor Roberto Pereira da Silva, ele é
responsável pelos atos dele e eu sou responsável  pelos meu, e eu dou satisfação à população
do que eu faço. Quanto aos atos dele, o senhor como Vereador na ocasião deveria ter tomadas
as providências, porque estava nesta Casa na gestão do mesmo. Não havendo mais Vereadores
a discutirem o Requerimento, o senhor Presidente colocou-o em votação. REJEITADO POR
MAIORIA DE VOTOS. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que
fora  concedido.  Solicita  que  sejam  consignados  os  votos  favoráveis  e  contrários.  O
senhor Presidente informa que serão consignados.  Votaram contrários ao Requerimento.
Vereadores Carlos de Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Marcelo Batista de Miranda
Melo, Lourival Bispo de Matos, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado de
Almeida. Votaram favoráveis ao Requerimento.  Vereadores Adriana Rufo Freitas, Fabio
Faquim de Oliveira, José Pereira da Silva Neto, José Rodrigues Lares.  AUTORIA DA
NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 9. – Em única discussão e votação
a Moção de Apelo nº 001/2014, ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para solicitar a
reforma e manutenção da rodoviária. APROVADA. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
JORGE MISHIMA 10. – Em única discussão e votação a Moção de Pesar nº 002/2014,
Pelo Falecimento do Sr. Makoto Yoshida.  O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo,
solicita a Ordem, o que fora concedido. “Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela
Moção de Pesar, muito justa pelo senhor Makoto Yoshida”.  O Vereador Donizeti Assis de
Siqueira,  solicita a Ordem, o que fora concedido. Gostaria de registrar e enaltecer este
trabalho  de  Vossa  Excelência,  realmente  o  nosso  querido  amigo,  grande  empresário,  deu
muito  emprego  em Biritiba  Mirim,  praticamente  investiu  tudo  o  que  ganhou  na  cidade,
infelizmente é o fim de todos”. O Vereador “Ziza” solicita a Ordem, o que fora concedido.
Gostaria também de estar parabenizando pela atitude e forma digna e honrando ao mesmo
tempo  a  colônia,  que  muito  contribui  com o  nosso  município”.  APROVADA.  O  Nobre
Vereador Jorge Mishima solicita apoio de todos os Vereadores à presente Moção de Pesar, a
qual  será  encaminhada à  família  do  senhor Makoto  Yoshida.  Terminados  os  trabalhos  da
Ordem do Dia, o senhor Presidente concede o uso da palavra ao senhor Prefeito Municipal



Carlos Alberto Taino Junior. CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR: “Boa noite a todos.
Quero  cumprimentar  nosso  Presidente  Jorge  Mishima,  desde  já  Jorge,  agradecer  a
oportunidade e o convite que você me fez, fico muito feliz pelo convite e de estar aqui no
meio de vocês. Cumprimenta à Mesa, na pessoa da Adriana e do Fabio. Cumprimentar os
Nobres  Vereadores  “Ziza” “Zé do Brejo,  como é  conhecido,  nosso amigo.  Cumprimentar
nosso irmão Walter Machado.  Cumprimentar meu sempre companheiro Donizeti  Siqueira.
Cumprimentar  o  pegador  de  peixe,  Carlão,  que  quando  sair  de  Vereador  já  tem  outra
profissão,  né Carlão,  meu companheiro Carlão  que muito  nos  alegra.  Cumprimentar  meu
primo Marcelo. Cumprimentar nosso Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. Cumprimentar
o  Lourival  Bispo  de  Matos,  nossos  companheiros.  Deixar  a  toda  Câmara  Municipal,
funcionários, todos aqui que integram a Casa, cumprimentar os familiares dos Vereadores, aos
munícipes presentes e passando aqui pela oportunidade pelo convite de vir aqui na primeira
sessão simplesmente para dar boa sorte a todos. Que Deus abençoe a cada um e que Deus de
sabedoria para conduzir este trabalho a ser feito no município, acho que é mais importante
isso aí, com muita saúde e muita paz. Agradecer mais uma vez você Jorge por nos convidar e
cumprimentar  meu Prefeitão Cury e  sua esposa Alzira,  meu grande companheiro que me
ajuda dia a dia. Que Deus abençoe a cada um, familiares aí. Muito obrigado e boa noite”. O
senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos
para  o  uso  da  tribuna.  1. VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE  SIQUEIRA:  “Senhor
Presidente, Nobres Pares, na verdade só estou aqui para agradecer, porque as pessoas exigem
muito do Prefeito e depois que são feitas as obras ninguém vai lá bater à porta e agradecer. Eu
me lembro de que para chegar a casa do ex-Vereador “Chicão” com a viatura cansei de atolar
naquele lugar tentava subir, descer e tinha que chamar o trator para tirar a viatura de lá, era só
lama  senhor  Presidente,  quando  chovia  era  intransitável.  E  tem mais  ainda,  naquela  rua
lembro do “Chicão”, que foi Vereador com o Miguel Bolanho junto com Vossa Excelência e
comigo, desde o mandato dele, ele pedia para colocar poste e iluminação naquela rua porque
não tinha energia,  todas  as pessoas colocavam poste  no primeiro lote e ligavam a luz lá.
Passaram-se oito anos do mandato do senhor Roberto Pereira da Silva, passaram-se dois anos
do mandato do “Inho” e o “Inho” foi lá e resolveu, colocou iluminação, colocou asfalto e
parece que a população não agradece. Nova Biritiba era só morro e lama, o “Febem” mora lá
perto  sabe  muito  bem disso,  né  “Febem”,  tinha  gente  que  vendia  lote  lá  de  seiscentos,
setecentos metros quadrados, casa boa de laje, o Marcelo é testemunha, é corretor de imóveis,
já vendeu muitos terrenos e muitas casas lá, e o máximo que conseguia era setenta mil reais e
era casa de rico. Hoje asfaltado com iluminação passa de duzentos e cinquenta mil reais, então
os moradores  tiveram muito  lucro  com o Prefeito  “Inho”,  e  eu  em nome dos moradores
agradeço muito senhor Prefeito. Até achei que o senhor ia mencionar aqui o pacote de obras,
porque  o  pessoal  achou  que  reeleito  Vossa  Excelência  não iria  fazer  mais  nada,  então  o
Lourival falou das duas ruas que serão asfaltadas fora outras ruas que não anunciar porque
acho que Vossa Excelência deveria ter feito. Mais Creches, Ginásio Esportivo no Hiroy, valor
de quase Hum milhão de reais, construção de uma escola no Bairro cruz das Almas, mais uma



escola ao lado da creche e mais algumas obras que se falar aqui a semana que vem aparece
um monte de indicação, então gostaria de agradecer Vossa Excelência que com seis anos de
mandato transformou Biritiba Mirim.  Já  tive participando com Miguel  Bolanho,  Benedito
Freitas, na Prefeitura, participei dos dois mandatos do Roberto Pereira da Silva e se juntar os
quatro, não fez o que o senhor fez em dois anos em Biritiba, meus parabéns, agradeço todas as
obras que tem feito em Biritiba, valorizando as casas das pessoas. Tem alguns invejosos que
fala  que  “asfalto  não  se  come’,  porque  não  tem  o  que  falar,  mas  se  quiser  comer  um
pouquinho  pode  comer  que  vai  sobrar  asfalto  ainda.  É  isso  que  queria  registrar”.  2.
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Requer ao senhor Presidente autorização
para falar do assento, o que fora concedido. “Boa noite a todos, quero saudar a todos que
estão presentes conosco participando desta sessão e convida-los também para participar das
próximas sessões. Tenho certeza que foi muito interessante à sessão desta noite e é assim que
deve  ser  uma  Casa  de  Leis,  questões  devem  ser  debatidas,  isso  faz  parte  do  processo
democrático e é muito bom que vocês estejam presentes testemunhando e conferindo todos os
trabalhos que são realizados nesta Casa. Quero saudar a Mesa, senhor Presidente, a Adriana,
senhor Lourival, Vice-Presidente e a todos os Vereadores presentes, saudar Excelentíssimo
senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, senhor Cury e sua esposa. Parabenizar o Prefeito
da cidade pelo excelente trabalho que tem realizado, acho que quem está mais próximo dia a
dia, sabe do esforço, da dedicação, da correria por buscas por recursos e condições. Quero
saudar  porque  o  Prefeito  realmente  não mede  esforços,  ele  tem trabalhado,  é  amante  da
cidade, praticamente nascido e criado aqui, família de origem biritibana e Graças a Deus,
porque Deus tem dado sabedoria e competência para dirigir os trabalhos, parabéns. Gostaria
de saudar, na verdade de fazer meus agradecimentos ao Deputado Estadual Carlos Alberto
Bezerra Junior, que no ano de 2013 me recebeu em seu gabinete em um requerimento que
solicitei uma ambulância para a Secretaria de Saúde aqui de Biritiba Mirim. Graças a Deus o
pedido foi atendido. No mês de dezembro o Prefeito assinou o convênio de noventa mil reais
que foi depositado na conta da Prefeitura e agora está no processo de compra, então fazendo
agradecimentos porque o recurso foi enviado e a ambulância vai estar disponível à população
de Biritiba.  Obrigado.  Boa noite.  3.  VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO:
Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra. 4. VEREADOR  MARCELO  BATISTA DE
MIRANDA MELO:  “Queria cumprimentar o Presidente Jorge Mishima, a Mesa, o senhor
Prefeito  Municipal  Carlos  Alberto  Taino Junior,  Vice-Prefeito,  Dona Alzira,  todos  os  que
estão  presentes,  munícipes,  Assessores,  familiares  dos  Vereadores,  Nobres  Pares  que com
tenho e tive a honra de trabalhar este ano. Parabenizar o senhor Presidente pelo coral que
Vossa Senhoria  colocou aqui  e  até  pedir  uma ajuda ao Presidente e aos  Vereadores mais
antigos, pois o Hino de Biritiba achei uma coisa emocionante, muito bonita a letra e gostaria
de saber  se há condições  de a  gente propor um Projeto de Lei  que obrigue as  escolas  a
colocarem esse Hino e também em eventos públicos, inaugurações, pois a letra é muito bonita
desse Hino, fiquei muito emocionado com o regente Diogo e o Coral do Adhemar Bolina.
Gostaria de salientar, aproveitando o espaço, que nessa época que estávamos de recesso, a



operadora VIVO de telefonia fixo e móvel parou, um caos na cidade, puxa vida, até como
profissional, como Vereador. Como Vereador a gente não consegue a atender ninguém que
procura a gente e nem falar com ninguém, pelo menos eu tenho tido esse problema e como
corretor de imóveis também tenho perdido negócios, não conseguia falar. É incrível, aí você
vai  reclamar na VIVO gera protocolo,  eles  não te  atendem, tem procedimentos,  vai  para
Mogi, eles sambam a gente também, vai para São Paulo, como fomos, nada. O ano passado
assinei um requerimento solicitando que enviasse à VIVO, porque antigamente tinha a CTBC
que  depois  virou  TELESP,  eles  tinham  uma  telefônica  aqui  uma  loja  que  atendiam  as
reclamações. Agora uma empresa do porte da VIVO que tem uma estrutura enorme, a gente
vai para reclamar e é difícil conseguir qualquer resultado, então eles vendem os planos e não
atendem a gente, haja vista que saiu no Diário de Mogi e o próprio pessoal da TV Diario
informou à gente que,  a  empresa que mais  recebe reclamações  é  da telefonia,  não só da
VIVO, mas principalmente da telefonia. A telefonia móvel tem estado um caos nos últimos
vinte dias, está parecendo até piada, tem que fazer posição, procurar no ar o posicionamento
do vento para tentar algum sinal.  O que eu quis colocar aqui e pedir ao Presidente Jorge
Mishima  que  ajude  na  elaboração  desse  ofício  a  Anatel  e  uma  satisfação  para  que  eles
coloquem, pedi o ano passado, um posto de atendimento aqui. Por quê? Porque a gente que
está aqui como representante da população a turma indaga, ninguém faz nada. Estou com meu
escritório na Praça lá e eu mesmo me cobro à gente fica de mãos atada. AVIVO acha que a
gente é..., com todo o respeito sabe, é procedimento, antigamente não, você conseguia gerar,
não  tem ninguém para  representar,  está  muito  difícil  a  telefonia  móvel  aqui  em Biritiba,
causando prejuízos e outra coisa, gostaria de saber também que qualquer queda de energia,
pronto, caiu o sinal da VIVO, absurdo a gente está refém da tecnologia e tudo a gente adapta a
ela, a internet.  Ficamos reféns a tecnologia,  a gente paga, mas de um tempo para cá está
péssimo,  então  gostaria  de deixar  aqui  o  meu nervosismo até  desacerbado, contar  com a
experiência do nosso Presidente e demais Vereadores que me ajudem aí com um texto para
achar  a  solução.  Fazer  requerimento,  ofício  para  que  alguém  compareça  aqui  e  dê
procedimentos, porque está difícil. Já pedi ofício a Anatel e que ela também dê desconto, olha
o absurdo, olha só o que eu ouvi. Vocês vão ressarcir a gente que paga o plano da Vivo, que
paga a mensalidade da Vivo Controle. E eles responderam assim: aqueles que reclamarem
sim, e aqueles que não reclamaram por não saberem, fica com cara de pão doce, vão pagar, é
absurdo. Ele deveriam não cobrar de ninguém, mas pode ter certeza a fatura no dia em que
vocês escolheram vai chegar, então ser cobrado a demanda. A VIVO está péssima, sofro na
pele com vocês, sou solidário com todos, estou lutando e quero achar um meio agora que
voltamos do recesso para pedir ajuda e a força de todos vocês. Muito obrigado e boa noite”. 5.
VEREADOR  VALDIVINO  FERREIRA  DOS  SANTOS:  Senhor  Presidente,  Mesa
Diretora, Senhores Vereadores e todos os munícipes que se encontram presentes. Uso dessa
tribuna para agradecer, em nome do meu bairro, a todos os Vereadores, ao Prefeito, Vice-
Prefeito, que no ano passado fiz uma Moção de Apelo endereçado ao Prefeito Municipal e ao
Deputado André do Prado solicitando a entrada do ônibus em nosso bairro. Quero agradecer,



em nome do bairro, a todos vocês, porque hoje o ônibus já se encontra passando pelo bairro e
os  munícipes  estão  contentes,  inclusive  teve  reunião,  neste  sábado,  em agradecimento  ao
Prefeito  Municipal.  Quero  agradecer  aos  Nobres  Pares  que  aprovou  votou  a  favor  dessa
Moção que hoje contempla todos os idosos, todos aqueles que trabalham e estudam a noite.
Muito obrigado, boa noite. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a
tratar  o  senhor Presidente agradece a  presença de todos,  convida a  todos para a  próxima
sessão ordinária que se realizará dia dez de fevereiro de 2014 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,
03 de fevereiro de 2014. 
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