
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dezesseis de junho 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. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador JORGE 

MISHIMA, convidou o Vereador FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e a 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS, 1º Secretário e 2ª Secretária, 

respectivamente, 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 “quórum” legal. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 70, do Livro 

nº. 12 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Havendo “quórum” legal, o Senhor 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 realizada dia 09 de junho de 2014. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos 

Santos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na 

Secretaria a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente acatando o 

Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação, ficando aprovado. O senhor 

Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. 2. Leitura do Ofício n° 038/14-SAGP - 

da Prefeitura de Biritiba Mirim – *Contratos n° 028, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 

038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 054, 055, 056, 

057, 058, 060, 061, 062, 065, 066, 067, 069, 071, 072, 075 *Contratos (Termo Aditivo) 

n° 001 contrato 002/2014, (Termo aditivo) n° 001 contrato n° 045/13, (Termo aditivo) 

n° 001 contrato 067/2014, (Termo aditivo) n° 006 contrato 113/10, (Termo aditivo) n° 

007 contrato 113/10, *Convênio n° 001/2014, *Decretos n° 2994, 2995/2014, 

*Portarias n°s. 066, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139/2014. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 3. 
Indicação nº 130/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente, para que se faça o trabalho de tapa buracos na Rua José Paulo Martins, 

Bairro Jardim dos Eucaliptos. 4. Indicação nº 131/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se coloque três luminárias na Rua José 

Paulo Martins, Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 5. Indicação nº 132/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente, para que seja feita a instalação de bicos de luz 

na Rua Durval Monteiro de Godoi, na altura do n° 200, Bairro Jardim Alvorada C, e na 

Rua Juscelino Kubitschek, próximo a Escola Estadual Angélica de Jesus Ferreira. 6. 

Indicação nº 133/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente, para que seja feita a instalação de no mínimo um bebedouro em cada 



Escola Municipal. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 7. 

Indicação nº 134/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente, para que sejam tomadas providências necessárias visando a implantação de 

iluminação pública em toda extensão da Estrada Velha de Biritiba Mirim, Bairro Nova 

Biritiba. Terminados os trabalhos do Expediente passe-se aos Projetos em deliberação. 

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DA MESA DIRETIVA 1. – Projeto 

de Lei Complementar Nº 022/2014; Dispõe sobre a concessão de reajuste aos 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Biritiba Mirim, prevista 

no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal. DELIBERADO. O Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido e requer 

que o Projeto de Lei Complementar nº. 022/2014, seja colocado em votação na Ordem 

do Dia. O senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador colocou-o em 

votação. Aprovado. 2. – Projeto de Lei Resolução Nº 003/2014; Dispõe sobre a 

constituição de Comissão Especial de Avaliação de bens móveis pertencentes à Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. DELIBERADO. O Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido e requer 

que o Projeto de Resolução, seja colocado em votação na Ordem do Dia. O senhor 

Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador colocou-o em votação. 

Aprovado. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 081/2014 -  Requer 

ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja criada uma biblioteca itinerante para que os livros cheguem 

até as crianças. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 2. – Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 018/2014, ao 

Excelentíssimo Senhor André do Prado, Deputado Estadual do Estado de São Paulo, 

pelo empenho e dedicação junto ao DER – Departamento de Estrada de Rodagem de 

São Paulo, que conquistou três pontos de lombadas eletrônicas na Rodovia Alfredo 

Rolim de Moura. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 3. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 014/2014; 

Dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no 

serviço público municipal em cargos efetivos. Anexo Parecer das Comissões de Justiça 

e Redação; Ordem Social e Saúde e Educação e Cultura. APROVADO O PARECER 

E O PROJETO. VOTARAM CONTRA O PROJETO OS VEREADORES FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO E JOSÉ 

RODRIGUES LARES. O senhor Presidente suspende a Sessão por dez minutos para 

que as Comissões Permanentes deem pareceres aos Projetos colocados em votação na 

Ordem do Dia. Retornando a Sessão e havendo “quórum” legal passou-se em discussão 

e votação dos seguintes Projetos: AUTORIA DA MESA DIRETIVA 4. – Projeto de 

Lei Complementar Nº 022/2014; Dispõe sobre a concessão de reajuste aos subsídios 

do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Biritiba Mirim, prevista no artigo 

37, inciso X e XI da Constituição Federal. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e 

Redação e Tributação, Finanças e Orçamentos. APROVADO O PARECER E O 

PROJETO. 5. – Projeto de Lei Resolução Nº 003/2014; Dispõe sobre a constituição 

de Comissão Especial de Avaliação de bens móveis pertencentes à Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e 



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

PROJETO. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao 

Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS: Agradece e dispensa o uso da palavra. 

2. VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO: Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: 4. VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Senhor 

Presidente, em relação à Moção de Aplausos, de autoria do Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira, nº 018/2014, na verdade eu gostaria de fazer menção que no mês de 

junho de 2013, senhor Presidente, foi feito uma Moção de Apelo por esta Casa 

Legislativa, onde teve a iniciativa do Vereador Fabio Faquim de Oliveira, e dentro desta 

Moção de Apelo, eu não estou com a original aqui, mas coloquei o nome de todos os 

Nobres Vereadores. Essa Moção de Apelo, ela, dá referência à questão da Rodovia Prof. 

Alfredo Rolim de Moura. Dentro desta Moção de Apelo alguns pontos foram 

apresentados até pra que o Superintendente do D.E.R. – Departamento de Estradas e 

Rodagens até mesmo o senhor Governador Geraldo Alckmin tomasse em mãos esta 

Moção de Apelo. Dentro desta Moção foi feito alguns pedidos em consequência de 

tantos acidentes e atropelamentos que constantemente ocorre dentro desta Rodovia. 

Dentro desta Moção foi pedido uma abreviação na separação das mãos pra que tivesse a 

possibilidade dos cadeirantes terem mais acesso pra estar atravessando ali a Rodovia, 

foi pedido semáforos, foi pedido também que fosse construído até mesmo uma passarela 

entre ali o Supermercado Okamura e o Yoshida Hirata, uma passarela que fosse feita do 

Yoshida até o posto do BR de gasolina, dando maior acessibilidade de travessia aos 

pedestres também. E nessa Moção também foi pedida até mesmo uma rotatória na 

entrada da Nova Biritiba, porque a gente vê constantemente os grandes acidentes que 

ocorrem ali naquele setor, enfim, e para concluir foi pedido também a colocação de 

redutores de velocidade assegurando aos pedestres maior tranquilidade na travessia da 

Rodovia. Essa Moção de Apelo na verdade foi até alterada, porque dentro desta Moção 

havia sido feita pedido de lombadas, mas o Nobre Vereador Donizeti, que não se 

encontra em Plenário, ele havia pedido que eu retirasse dessa Moção de Apelo as 

lombadas, porque ele já tinha feito a solicitação, era tipo lombada e não radar, era tipo 

lombada mesmo, como a gente tem aqui no centro urbano do nosso município. O que eu 

quero dizer com isso. Eu quero dizer que na verdade quero parabenizar todos os Nobres 

Vereadores, porque a grande maioria, não estou com a original, mas a grande maioria 

assinou a Moção de Apelo. Quero parabenizar também até mesmo o Prefeito, a 

Prefeitura, a Administração Pública que se empenhou para que esses radares também 

estivessem aqui na estrada dando segurança aos pedestres, o Departamento de Trânsito, 

porque na verdade essa vitória não é individual, essa vitória não é do Nobre Vereador 

Donizeti, essa vitória não é somente do Deputado. Nós somos grato ao Deputado André, 

nós somos grato ao Deputado Márcio, porque eles fizeram esta intermediação, são 

Deputados que realmente o município não pode perder, porque tem um carinho muito 

grande pela cidade, mas essa vitória ela não é individual, isso que eu quero dizer. Nesta 

noite gostaria até que o Nobre Vereador estivesse em plenário, nesta noite. Essa vitória 

é coletiva, senhor Presidente, é do interesse desta Casa, é do interesse dos munícipes, é 

do interesse da Prefeitura, é do interesse do Departamento de Trânsito, porque senão é 

aquela “Lei de Gerson”, muitas pessoas querem levar vantagem em cima dos outros, 



infelizmente ocorre isso, mas gostaria de pedir ao senhor Presidente pra que publicasse 

uma nota no jornal, que roda no nosso município, fazendo menção desta Moção de 

Apelo e da assinatura de todos os Nobres Vereadores, porque ela não é uma iniciativa 

somente do Vereador Fabio, é do interesse de todos nós. Todos nós tínhamos interesse 

nesses redutores, em lombadas, em passarelas, em semáforos, isso é interesse de todos 

nós, então é uma vitória coletiva e a gente tem que entender desta forma. Eu gostaria de 

pedir ao senhor Presidente que publicasse uma nota no jornal fazendo menção que esta 

Casa de Leis se empenhou e trabalhou através de Moção, sei que outros Vereadores 

também publicaram aqui, fizeram seus Requerimentos, fizeram suas Indicações, agora a 

gente tem que valorizar senhor Presidente, porque essa vitória caiu na nossa Legislatura, 

caiu no nosso tempo, caiu no período em que nós estamos aqui sentados nesta Casa de 

Leis, essa vitória ela veio durante o nosso processo Legislativo, agora se ela foi feita em 

2012, se ela foi feita na Legislatura passada, parabéns a todos aqueles Nobres 

Vereadores que passaram por esta Casa de Leis e se empenharam também neste 

objetivo, mas a verdade é que não somente eles se empenharam isso, nós também nos 

empenhamos, nós também tivemos nossos interesses, e essa vitória, ela chegou, então é 

uma vitória coletiva, não é uma vitória individual é uma vitória coletiva e eu quero 

parabenizar todos os Pares aqui que se empenharam também nesta questão e esta vitória 

foi concretizada e foi materializada na nossa cidade”. O Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Eu parabenizo a 

Vossa Excelência realmente por essa atitude de relatar o nome de todos os Vereadores, 

porque tenho certeza que dentro de todos os Vereadores que estão aqui dentro desta 

Casa, todos se empenharam sempre cobrando de uma forma ou de outra, sempre 

cobrando, era antigamente lombadas normais, e depois redutores de velocidade, então 

estou parabenizando Vossa Excelência por essa atitude de pedir ao nosso Presidente 

para publicar essa Moção, porque é muito importante que a população fique ciente de 

que esta Casa trabalha em conjunto parabenizando a todos, então gostei muito da Vossa 

Excelência relatar que fosse publicado o nome de todos, muito obrigado”. Retornando 

a palavra o Vereador Fabio Faquim de Oliveira diz: “Fica aqui senhor Presidente. 

Fiz questão no dia em que apresentei esta Moção para que o nome de todos os Nobres 

Vereadores estivessem aqui, ainda que eu tive a iniciativa o interesse é de todos nós, 

não é verdade? Acredito que o reconhecimento tem de ser desta Casa de Leis, tem que 

ser do Presidente, da Nobre Vereadora Adriana, do Nobre Vereador Marcelo, do 

Waltinho e de todos nós, né verdade, nós temos que valorizar o nosso trabalho, porque 

senão outros levam vantagens em cima de um projeto que todos trabalharam e se 

empenharam em cima disso. Eu gostaria de dizer também, que nós obtivemos a resposta 

e foi lida em Plenário no dia dezenove de maio de dois mil e quatorze, e eles negaram a 

passarela, negaram o semáforo, mas eles deixaram aqui informado que a Rodovia, ela 

recebeu melhorias e que seria contemplado com equipamentos medidores de 

velocidade. Tivemos resposta da nossa Moção de Aplausos, tivemos uma resposta 

mediante um esforço conjunto desta Casa e o reconhecimento tem que ser coletivo. Eu 

gostaria, somente para encerrar, em relação ao senhor Valdivino, Nobre Vereador ao 

seu Projeto de Lei, eu sou contra pela seguinte questão, estudando a história, como 

Professor de História que sou, quero ser muito breve em minhas palavras e dizer que 

desde o descobrimento do Brasil, o negro sempre foi considerado como uma classe 

inferior. Eu nunca concordei com isso, eu entendo que o negro ele é dotado da mesma 



capacidade intelectual, mental do que a raça branca, ou amarela, ou índio, enfim. A 

maior luta dos negros, eu acredito que já foi conquistada na história, Martin Luther 

King, Abraham Lincoln, Nelson Mandela e tantos outros que buscaram a igualdade de 

direitos, coisa que não ocorria, havia o preconceito, havia o racismo, havia tantas coisas 

terríveis que eram feita com os negros. A igualdade de direito está presente hoje na 

Constituição Federal, todos são iguais diante da Lei, são iguais em direito, em liberdade, 

enfim em outras coisas mais. Já existe um Projeto de Lei Federal que abre e dá vinte por 

cento de cotas nas faculdades para ingressos de negros, eu acredito que isso dai já é uma 

vitória muito grande, porque essas cotas capacita o negro para ingressar no mercado de 

trabalho, ele dá qualidade, ele dá qualificação, ele dá aperfeiçoamento, ele dá condição 

do negro fazer parte do processo seletivo de um concurso público e ter a capacidade de 

ingressar, disputar realmente com o branco, disputar com o japonês, com o chinês, 

enfim. Por esse motivo, eu acredito que votando a favor desse Projeto estaria agindo 

com preconceito com o negro, eu não sou preconceituoso, eu acredito que o negro é 

capaz, ele tem potencial, o negro é inteligente e ele tem capacidade de sobressair muito 

mais que o branco, porque ele é dotado da mesma capacidade mental, e na história a 

gente vê tantos negros hoje ocupando cargos importantíssimos, Joaquim Barbosa, o 

Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e tantos outros mais, por esse motivo 

justifico o meu voto desfavorável em relação a esse Projeto. Encerro aqui minhas 

palavras” 5. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Solicita autorização 

para falar do assento, o que fora concedido. “Não tendo muito mais o que falar, faço 

minhas as palavras do Vereador Fabio Faquim e justifico o voto referente ao Projeto do 

Nobre Vereador, que tendo em vista eu tenho exemplos próprios, minha tataravó era 

negra também, minha esposa é mulata, e, eu confio e acredito na capacidade intelectual 

do negro, motivo pela qual eu não gostaria simplesmente vinte por cento do negro só 

tivesse acesso ao trabalho efetivo na Prefeitura, mas sim cinquenta, setenta, desde que 

ele faça concurso e seja capaz e tenha direito, independente de ser branco, preto, rico, 

pobre, japonês. Eu creio que a faculdade ela vai capacitar o cidadão, mas o serviço ele 

já tem que ser a pessoa capacitada que ela tenha qualificação para o trabalho, então este 

é meu posicionamento, respeito o seu trabalho, acho que é digno, só que da mesma 

forma que o Vereador Faquim também expos, estaria contrariando meus próprios 

princípios se estivesse votando a favor. Obrigado”. 6. VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS: Solicita autorização para falar do assento, o que fora 

concedido. “Quero agradecer aqui ao Nobre Presidente por ter posto o meu Projeto de 

Lei em votação. Quero agradecer ao Walter Machado pelo voto favorável, Carlos de 

Araújo, Vereador Marcelo, Vereador Lourival, Vereadora Adriana muito obrigado por 

esse apoio. Eu não quero Presidente nem discutir o mérito como o Nobre Vereador 

Faquim discutiu e contou a história, mas pela história da nossa raça, da minha raça que 

passou no passado, eu acho que isso é muito pouco ainda o que nós fizemos pelo Brasil. 

Mesmo tendo elegido o Barack Obama, mesmo o Mandela ter feito o que fez pelos 

negros é muito pouco ainda, mesmo eu ter sido o primeiro Vereador negro nesta cidade, 

o primeiro Presidente negro, como Vossa Excelência mesmo citou, eu acho muito 

pouco pela nossa raça e o que fizemos pelo Brasil, não quero discutir o tema só os 

valores. Não sou o único que fez esta Lei. Esta Lei está abrangendo o Brasil inteiro, 

inclusive no Congresso nacional já foi votado pela Câmara e pelo Senado, eu tenho 

certeza que a Presidente Dilma Rousseff vai homologar, se já não homologou, porque é 



uma candidata do PT que fez essa Lei, a Benedita da Silva do Rio de Janeiro, negra 

também. São Paulo – Capital já fez essa Lei e foi votada por unanimidade dos 

Vereadores e várias outras cidades, que peguei como exemplo. A cidade próxima do 

meu Estado, São Mateus, onde é incluída a maioria dos negros, nós temos até os 

quilombos, li na história, então esse é o motivo, mas respeito, respeito o Vereador 

Faquim que votou contra, respeito o Vereador Ziza que votou contra e respeito também 

o Nobre Vereador José Lares que votou contra”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou a aparte, o que fora concedido. “Senhor Presidente, senhores 

Vereadores, gostaria só de fazer uma aparte ao ponto de vista que vocês colocaram que 

a gente respeita, é claro, a posição de vocês, mas acredito ainda que tendo votado a 

favor do Projeto de Lei, que ainda o Brasil carece disso, como o próprio Vereador Fabio 

com respeito ele citou o Ministro Joaquim Barbosa. Você pode procurar em fábricas 

ainda hoje sabe há essa carência. A condição de igualdade só é dada quando o estudo, a 

condição básica de inserção é dada desde o início, Joaquim Barbosa foi conduzido ao 

Supremo a título de convite, você pode procurar em fabricas, em todas as Autarquias, é 

muito difícil de se ver um negro no comando, então é um tema do qual eu acho assim, é 

uma Lei que se faz necessária no momento, acredito que o País caminha para uma 

democracia plena, acredito que essa Lei a partir do momento, de um tempo em que 

estivesse bem madura, deveria ser extinta, eu acho que daqui uns vinte anos, ela deveria 

ter data para começar e acabar, entendeu. Então eu respeito, é salutar ter opiniões 

contrárias pelo ponto de vista que vocês também entendam a posição do Fabio, do Ziza 

e do Zé, de não haver discriminação, mas ainda talvez o Brasil é um dos País mais 

preconceituoso. E no que tange justamente o Lula quando convidou o Joaquim Barbosa 

para ir para o cargo de chefia do Supremo Tribunal era justamente para querer mostrar 

para a sociedade que ele concedeu a Presidência para um Ministro negro, mas é um 

cargo que não foi conquistado, ele é um cargo indicado como a gente fala. Eu acho que 

ainda há carência, por isso voto a favor, a gente sente que há necessidade dessa inserção 

de igualdade. Acredito que em breve momento, como já começou nas faculdades, daqui 

uns vinte anos que a condição de igualdade deva ser extinta porque ai há condições de 

estudo, mas por enquanto acho que há necessidade da aprovação desta Lei. Queria 

parabenizar o Vereador Valdivino pelo Projeto”.  O Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicitou a aparte, o que não fora concedido. Retornando a palavra o 

Vereador Valdivino diz: “Só para finalizar minhas palavras Vereador. Nobre 

Presidente, que fique aqui meus agradecimentos aos Nobres Vereadores que votaram a 

favor e não poderia deixar de cumprimentar o Donizeti que assinou, não estava presente 

na votação, mas assinou favorável. Eu agradeço, obrigado”. Não havendo mais 

oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Antes de terminar essa Sessão Ordinária, 

eu gostaria de comunicar a todos os Nobres Pares de que a Sessão do dia 23 de junho 

passará para o dia 24. Dia 23 é o jogo da nossa Seleção que nós estamos torcendo 

bastante. Só falar da Seleção para amenizar um pouco. Eu tenho a felicidade, não a 

felicidade de ser velho, mas a felicidade de 1958, eu mal sabia o que era futebol, 

pipocava os fogos e ai falaram que a Seleção tinha sido Campeão Mundial. Em 62 eu já 

estava mais grandinho e foi contra o Chile e também foi Bicampeão de 62, e eu fiquei 

muito feliz. 70 foi a primeira transmissão que vi pela televisão o jogo da seleção, 

antigamente tinha um painel que tinha uns pontinhos, então a luz acompanhava o 

atacante, porque não tinha televisão era só no radio, Geraldo José de Almeida, um cara 



que foi fera. Então em 1970 que foi a primeira transmissão que eu vi pela televisão. 

Televisão que não tinha, era preto e branco, colocava-se uma tela colorida, a maioria do 

pessoal lembra, e ficávamos assistindo, tá certo. Em 70, o Brasil ganhou com Felix, 

Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, que morreu de acidente. Piazza, Tostão, 

Rivelino, Pelé, Jairzinho que marcou todos os gols na Copa do Mundo. Todos os gols, 

todos os jogos, aliás, o Jairzinho marcou gol, em todos os jogos. Então, seja bem, 

estamos ai tentando o Hexa e é um grande orgulho pra nós, independente da raça, da 

cor, da etnia, que nós somos brasileiros, somos uma mistura tão grande de raça, nós 

torcemos para o Brasil, não é verdade. E falando em negro, o Nobre Vereador citou e 

todo mundo conhece Martin Luther King, nós temos ai o Obama, no Brasil temos o 

Joaquim, nós temos o Castro Alves maior escritor brasileiro, se não me engano, né 

Professora? Foi quem escreveu “Navio Negreiro” justamente por isso, porque ele era 

uma pessoa de cor, e ele falou sobre esse Navio Negreiro que trouxe aqueles negros que 

eram tratados como bichos para trabalhar na nossa cafeicultura. Me desculpe, o 

Presidente não pode ficar falando sobre isso, mas eu sou contrário a esse Projeto de Lei, 

sabe. Eu acho que é merecedor, mas a cor não determina a capacidade intelectual de 

cada um, tá certo, por causa disso eu não tenho nenhum preconceito, pelo contrário sou 

admirador, gosta da raça negra, gosto mesmo, mesmo porque também sou filho de 

forasteiro, sou um estrangeiro aqui, se colocarmos na ponta do lápis, nós somos 

estrangeiro. Não existe, infelizmente, uma raça tão preconceituosa como a nossa raça 

japonesa, infelizmente. Eu quero parabenizar, é uma luta que Vossa Excelência que foi 

o primeiro Vereador negro, o nosso primeiro Presidente negro nessa Câmara, que a 

gente sente muito orgulho de Vossa Excelência viu Nobre Vereador, então um Projeto 

justo, divergência sempre irá acontecer, num País democrático como o nosso sempre irá 

acontecer, isso é bom para que tenhamos mais conhecimento de todos. Muito obrigado a 

todos”. O Vereador Ziza diz:  “Eu só queria ressaltar que, nós temos que confiar em 

nosso município quando haver um concurso, nós sabemos que o concurso será feito 

com seriedade, com respeito e que irá passar as pessoas capacitadas. Eu creio que o 

nosso digníssimo Prefeito irá estar fazendo isso, pautado na responsabilidade e com 

respeito a todos, isso que é importante estar sabendo disso”. Não havendo mais nada a 

tratar, o senhor Presidente 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, 16 de junho de 2014.  
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