
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Às vinte horas do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e quinze, 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 FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO e o Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 1º 

Secretário e 2ª Secretário, 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. 23, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, 

invocando a proteção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos termos regimentais, 

declarou abertos os trabalhos. Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e 

votação da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro de dois mil e quinze. 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. O senhor Presidente 

acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. 

Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. Indicação nº 241/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que sejam tomadas providências necessárias para a limpeza do córrego 

Itaim, localizado neste Município em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 



 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 2. Indicação nº 242/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que providencie 

iluminação pública na Rua José Paulo Martins, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. 

Indicação nº 243/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa realizar estudos visando 

implantar iluminação pública na Rua Um, bairro Cruz do Alto referência antiga 

igrejinha entrada a direita. Com a palavra, senhor Presidente, só justificando, o bairro é 

o Cruz do Alto. 4. Indicação nº 244/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa 

realizar a roçada do Campo Society do Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 5. Indicação nº 245/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, encaminhar ao Departamento de Trânsito 

da Municipalidade para que estude a possibilidade de instalar um espelho convexo, 

entre as Ruas Engenheiro Abílio de Melo e José de Olive Melo, em frente ao 

Restaurante Bene. 6. Indicação nº 246/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, que seja encaminhado junto ao Departamento Competente da 

Municipalidade que adote as devidas providências de sinalização de saídas e entradas no 

tumultuado trânsito em frente ao Shibata (Avenida Ferdinando Jungers) a importância 

até mesmo de semáforo para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.   

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO DE FREITAS 7. 

Indicação nº 247/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito um estudo sobre a 

possibilidade de fazer uma área de lazer, na Rua Marechal Floriano Peixoto no Bairro 

da Vista Alegre. 8. Indicação nº 248/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Deputado Estadual André do Prado para 

que seja feito o asfalto da Rua Erival Bento Zanetti no Bairro Yoneda. 9. Indicação nº 

249/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita algumas melhorias na Rua José 

Pereira da Silva, localizada no Jardim Pereira, sendo elas: A possibilidade de mudá-la 



 

para via de mão única; Refazer a calçada, e fazer acesso para cadeirantes; Resolver o 

caso de esgoto a céu aberto próximo do “Bar do Alemão”. Terminado as Indicações, 

passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Complementar Nº. 023/2015; Dispõe sobre a 

criação de cargo na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras 

providências. 2. – Projeto de Lei Nº. 024/2015; Autoriza o Município de Biritiba 

Mirim a contratar com a “Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São 

Paulo”, Operações de Crédito com Outorga de Garantia e dá outras providências. O 

Nobre Vereador Walter Machado de Almeida solicita que seja colocado na Ordem do 

Dia o Projeto de Lei n.º 024/2015. O senhor Presidente coloca em votação, ficando 

aprovado. 3. – Projeto de Lei Nº. 025/2015; Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal 

n° 12.696, de 25 de julho de 2.012 no âmbito do Município de Biritiba Mirim e 

alterações Lei Municipal n° 1.688, de 15 de outubro de 2.013 que altera a Lei Municipal 

n° 863, de 13 de março de 1.997, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, e dá 

outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 4. – Projeto de Lei Nº 026/2015; Dispõe sobre a proibição de 

gordura trans na merenda, e dá outras providências. Terminado os Projetos em 

Deliberação, o Senhor Presidente inclui na Ordem do Dia o parecer conjunto da 

Comissão Especial, referente ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 005/2015, que 

dispões sobre a concessão de Título Honorífico de Cidadão Biritibano ao senhor José 

Renato Nalini. O Senhor Presidente suspende a sessão para poderem avaliar e discutir o 

Projeto de Lei n.º 024/2015 do Poder Executivo. Ao retomar a Sessão, o Senhor 

Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. Havendo “quórum” legal, 

passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto 

de Lei Nº. 024/2015; Autoriza o Município de Biritiba Mirim a contratar com a 

“Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo”, Operações de Crédito 

com Outorga de Garantia e dá outras providências. APROVADO O PARECER 

JURÍDICO E DAS COMISSÕES. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. – Em única discussão e votação 



 

Projeto Decreto Legislativo Nº 005/2015; Dispõe sobre a concessão de Título 

Honorífico de “Cidadão Biritiba” ao Senhor José Renato Nalini. APROVADO O 

PARECER JURÍDICO E DAS COMISSÕES. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 3. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 092/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para providenciar 

junto ao Setor de Obras para colocar uma placa de concreto sobre a boca de lobo 

existente na Rua 9 de Julho, em frente a Chácara do Espanhol, altura do n° 47. 

APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 093/2015 - 

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para providenciar junto ao Setor 

Competente do Município estudos visando construir um abrigo de ônibus na Rua 

Princesa Leopoldina em frente à imobiliária do Sr. Maeda. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 5. – Em 

única discussão e votação Moção de Apelo N° 018/2015 – Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que seja construído um Posto de Saúde, no Bairro Pomar do 

Carmo. APROVADO. 6. – Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 

019/2015 – Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja construída uma 

Creche, no Bairro Nirvana. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 7. – Em única discussão e votação Projeto de Lei 

Nº 020/2015; Dispõe sobre a colocação de placas indicativas com nomes das ruas, 

praças e avenidas do Município, e dá outras providências. APROVADO O PARECER 

JURÍDICO E DAS COMISSÕES. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 8. – Em única discussão e votação 

Projeto de Lei Nº 022/2015; Dispõe sobre denominação de próprio público, e dá outras 

providências. APROVADO O PARECER JURÍDICO E DAS COMISSÕES. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA 9. – Em única discussão e votação Projeto de 

Resolução Nº 006/2015; Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, e dá 

outras providências. APROVADO O PARECER JURÍDICO E DAS COMISSÕES. 

Não havendo mais material para a Ordem do Dia o Senhor Presidente solicito ao 

Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores inscritos para 



 

fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, 

agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, 

Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, demais Vereadores, senhores e 

senhoras. Senhor Presidente, estou aqui nesta Casa neste momento apenas para deixar 

registrado um fato que hoje, trinta e um de agosto, está completando vinte anos que nós 

assumimos esta Casa, que até então, era um posto de saúde abandonado. E até estava 

comentando com o Jorge Mishima que na época o prefeito era o Miguel Bolanho, e 

passando pela rua percebi que havia uns coreanos aqui. Eles estavam abrindo um posto 

de saúde, entrando, olhando o quintal, e eu fiquei curioso e fui direto para o gabinete do 

Prefeito, conversando com o Prefeito ele disse que estaria cedendo o prédio para uns 

coreanos de Salesópolis que queria montar uma marcenaria. A marcenaria parece que 

era para os jovens aprendizes. Até questionei sobre quem eram os jovens, e não tinha 

como controlar, seria do controle dos coreanos.  Aí também questionei sobre a Câmara 

pagar aluguel com um prédio abandonado aqui, e a gente poderia assumir o prédio. Saí, 

fui para Câmara, encontrei com o Cury, que na época era o Presidente, e eu era o 

Primeiro Secretário na época, conversei com Vereador Chicão, e nós três voltamos para 

a Prefeitura, pegamos a chave, viemos aqui, olhamos o prédio, e quase um ano de 

reforma. Hoje, último dia do mês de agosto completando vinte anos desta Casa, que era 

mais para não deixar em branco essas coisas que acontecem no Legislativo em Biritiba 

Mirim. E também queria aproveitar aqui e parabenizar a família do Valdivino pela 

denominação de um prédio público, merecidamente, um bairro que você tem lutado 

muito por ele, e a gente tem visto como você defende aquele bairro com unhas e dentes, 

não deixando outros bairros também por menos, mas defende bastante o bairro que você 

mora, e isso é muito bom. E agradecer a presença de todos, boa noite. Com a palavra, 

Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Fábio Faquim, onde cumprimento os Nobres Pares, também 

cumprimento os senhores e senhoras presentes, e autoridades que estejam presentes. 

Não bastando todos os problemas que ocorrem no município, a crise hídrica, a qual 

volta a preocupar os produtores agrícolas do Alto Tietê, pois no último dia vinte houve 

a Audiência Pública realizada pelo Ministério Pública Federal, além do Ministério 



 

Público, São Paulo, a Defensoria Pública, onde este Vereador esteve presente 

juntamente com José Rodrigues Lares e Vereador Marcelo, pois se não bastasse este 

problema, em nossa região temos outro problema, este Vereador há dois anos vem 

encaminhando documentos ao Ministério Público e Tribunal de Contas referente a 

pedreira instalada em nosso município. Devido às degradações ambientais, bem como a 

degradação em nossa pavimentação, pois a mesma obteve duas licenças da operação a 

título precário, com validade até dia dois do seis de dois mil e quinze agora. Diante dos 

fatos, no dia trinta e um do sete, encaminhei ofício n.º 017/2015, ao senhor Edison dos 

Santos, gerente ambiental da CETESB em Mogi das Cruzes. Peguei informações 

referente à pedreira, tendo resposta através do ofício n.º 571/2015, CLM pasta 

administrativa no PA 00136/2013, quanto o processo n.º 2600483/2012, referente a 

licença de operação a título precário n.º 26001706 com prazo de validade de até dois do 

seis de dois mil e quinze, temos a informar que a presente licença não foi renovada pela 

CETESB. Até o momento faz a análise de documentações apresentadas pelo 

empreendimento referente a movimentação, movimento de nível de vibração e de 

ruídos, bem como relativas as questões de recursos naturais, sendo que, considerando a 

legislação ambiental vigente, a empresa deverá permanecer com suas atividades 

paralisadas. Então, segundo a CETESB, a pedreira não era para estar funcionando, e ali 

se encontra. Até a conclusão das análises da CETESB e definição de nova licença de 

operação. Então a CETESB, segundo ela, a pedreira era para estar fechada e somente a 

partir das conclusões que ela poderia liberar uma nova licença. Porém, não é o que 

acontece, pois a empresa continua funcionando a todo vapor, somente trazendo danos ao 

nosso município como podemos verificar através de nossas pavimentações. Diante do 

exposto, encaminho ofício n.º 018/2015 ao Delegado de Polícia de Biritiba Mirim e o 

ofício n.º 019/2015 ao Comandante da terceira CIA PM, Primeiro Tenente Dirceu de 

Godoi Oliveira, solicitando a esses órgãos de segurança pública fiscalização referente a 

empresa pedreira, pois a mesma está funcionando de forma irregular, segundo o próprio  

gerente da CETESB. Para comprovação, aqui está o ofício n.º 571/2015, datado em 

vinte e sete de agosto de dois mil e quinze, do gerente da CETESB. A licença, que está 

vencida da pedreira, está aqui cópia da licença. Aqui está ofício encaminhado dia trinta 



 

e um de sete de dois mil e quinze ao CETESB, um ofício ao Comandante, enfim, o que 

nós não podemos deixar em nosso município é que as coisas funcionem de qualquer 

maneira. O pobre tem as suas dificuldades, problema para poder regularizar a sua casa, 

enfim, documentações, e só porque é um empreendimento, embora a legislação seja 

federal, ela tem que cumprir normas e segundo a aprova da CETESB ela não está 

cumprindo, por isso que não foi fornecida a licença, e segundo o gerente era para ela 

estar paralisada, o que não ocorre. Então eu deixo essa indignação e mostro para a 

população que eu continuo lutando e vou estar encaminhando documentos aos Órgãos 

competentes que são pessoas que são responsáveis e tem o poder de estar decidindo o 

que deve ser feito. E quanto ao Projeto de Lei n.º 024/2015, de forma alguma a gente 

vai votar contra, tanto é que não votamos contra. Não assinei nas Comissões, por quê? 

Porque todos os projetos que vem do interesse do Prefeito, geralmente chega na última 

hora, na última hora chega, joga para a ordem do dia e aprova. Nada contra, se é 

benefício para o município, excelente, isso é importante. Porém há o respeito por esta 

Casa de Leis, dá um prazo legal para que possamos analisar, embora tenha o parecer 

jurídico, mas se tivermos algum questionamento nós teremos tempo hábil para assim 

estar fazendo questionamento, ou informações que possa nos complementar e nos dar 

respaldo legal daquilo que estamos assinando. Então, motivo pela qual eu não assinei as 

Comissões, por quê, porque eu não tive tempo de estar verificando isso. É um benefício 

para o Município, sim, merece, não podemos perder este recurso de forma alguma, mas 

eu acho que há o respeito por esta Casa de Leis, ter prazo para que nós possamos 

analisar porque não é na última hora que se coloca para a Ordem do dia. Acho que 

podemos mudar isso e conversar com o Prefeito e ver a viabilidade de ele estar 

mandando isso com antecedência para aqueles que tenham dúvida, que nem eu, eu 

tenho, para que possamos analisar e fazer as coisas com mais responsabilidade, tendo 

consciência daquilo que está assinando. Obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira, sobre o que eu tinha falado me esqueci de citar que na turma 

da inauguração da Câmara restou eu e o Jorge Mishima só, e só estamos aqui juntos 

ainda. E gostaria também de aproveitar, Senhor Presidente, eu pedi a parte mas acho 

que Vossa Excelência não ouviu, eu não entendi, a CETESB está vencido o alvará que a 



 

CETESB concedeu e ela informou que não pode funcionar então? Com a palavra, Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto, segundo a mesma, suas atividades são para 

estarem paralisadas, mas eu mostro o ofício para o senhor. Com a palavra, Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, não, é só um questionamento. E eles informaram o 

porquê que eles não paralisaram ainda? Estão prevaricando. Com a palavra, Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto, está para vir a fiscalização nesta semana, segundo 

o gerente da CETESB para análise e para estar entrando em contato com os 

proprietários. Então, segundo o senhor Edison, o aguardo do responsável, pessoas 

competentes para estar fazendo ficaram de vir essa semana para analisar. É que eu não 

quis alertar para o pessoal não se cobrir, podendo paralisar tudo antes da fiscalização, 

sendo que provavelmente se eles souberem, eles vão paralisar para a CETESB não 

encontrar nada em funcionamento. E gostaria, se me permite, parabenizá-lo pela data. É 

importante essa atitude de vocês, a vinte anos atrás, pois da mesma forma que nós 

solicitamos no Bairro Castellano, que fosse utilizado aquela escola que está paralisada, 

até pela viabilidade de poder funcionar uma creche. Então atitudes como esta devem ser 

sempre seguidas, porque se temos obras, propriedades, empreendimentos, em nosso 

município, estão paradas, eles podiam ser utilizados para estar beneficiando a 

população. Parabéns pela atitude de vocês, e parabéns Valdivino pela homenagem com 

a creche do Jardim dos Eucaliptos. Parabéns.  Com a palavra, Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, 

Senhor Presidente, com sua permissão gostaria de falar sentado. Na verdade, o Nobre 

Vereador Donizeti foi feliz em lembrar que o mês de agosto estamos comemorando 

vinte anos de inauguração desta Casa. Na verdade nós tínhamos uma Casa alugada, em 

péssimas condições, é verdade. O Cury, como Presidente em mil novecentos e noventa 

e quatro, juntamente, como disse o Nobre Vereador, que era Primeiro Secretário já 

naquela época, achou por bem conversar com nosso saudoso Prefeito Municipal Miguel 

Bolanho, grandes lembranças de nosso amigo, de inserir a Câmara Municipal neste 

espaço. Quando o Nobre Vereador disse, com respeito aos coreanos, na verdade nós 

também recebemos algumas marcas, cadeiras de rodas e outros equipamentos 

hospitalares. Na verdade até hoje não sabemos qual foi a intenção dos coreanos, mas 



 

nós recebemos essa cadeira, talvez não de primeira linha, infelizmente a china os 

coreanos exportam coisas não de primeira linha, mas recebemos de agrado porque 

naquela época, principalmente naquela época as nossas condições hospitalares de saúde 

eram muito precárias, então veio a calhar naquele momento. Então, quero parabenizar 

não só nós remanescentes daquele grupo né, matusaléns como nós costumamos dizer, 

que há vinte anos nós estamos aqui, e quem sabe daqui a vinte anos possamos também, 

talvez eu não né, mas os Nobres Vereadores que estão aqui poderão comemorar 

quarenta anos de inauguração. Eu gostaria de falar, eu acho muito, são controversas nós 

discutindo sobre a pedreira. E a pedreira na verdade, a princípio, passava com 

caminhões em frente ao nosso Kaikan, estava afundando aquela via pública que foi 

conseguido a grande custo, se não me falhe a memória, pelo Prefeito Jacaré. E no dia da 

Marcha para Jesus, que acho que o Presidente da Câmara estava presente, que era o 

idealizador dessa Marcha, quando vi aqueles caminhões de terra passando lá eu fiquei 

com meu humilde corsinha, único bem que eu tenho, e coloquei na estrada para que eles 

passassem por cima. Falei, aqui vocês não vão passar mais, e realmente não passou 

mais. Ele questionou, onde vou passar, e eu não poderia falar que vai passar na rua X ou 

Y, ia prejudicar realmente. E partindo daí, eu consegui como Vereador, alguns 

benefícios, tais como Bica Grossa, eu tenho conseguido ao longo desses dias, desses 

tempos, algumas bem feitorias proporcionadas por eles. E também discordo que a 

tonelagem do caminhão na via urbana é excessiva. Como diz o Vereador, permita-me 

que o chame de Ziza, não está, talvez, trazendo grandes benefícios, mas eu sei bem que 

a Prefeitura Municipal também tem que se beneficiado com os materiais da empresa, e 

eu particularmente, eu sou crítico. Esses dias eles estavam passando lá com caminhões a 

todo vapor, levantando um poeira enorme e fui questionado por alguns moradores que 

moram na orla dessa estrada. E fui lá falar com o senhor Francisco, “senhor Francisco 

se amanhã até as dez horas o senhor não jogar água nessa estrada, vou jogar meu 

corsinha de novo. Resolva essa nossa situação”. E prontamente ele nos atendeu, disse 

que tinha um caminhão, uma pedreira com uma potência enorme como eles, tem um 

caminhão pipa só, não é cabível. Você tem oitenta, cem caminhões, por que não compra 

mais um caminhão pipa, alugue né. E fui lá, falei, era à noite já, e disse a ele que se até 



 

as dez horas do outro dia não jogasse água naquela estrada, que nós não tínhamos nem 

condições de fazer uma caminhada no Ginásio de Esporte porque a poeira era enorme, e 

foi resolvida a questão. Então, na verdade, nós temos que bater de frente mesmo, tem 

que bater de frente primeiro, está certo. Agora, não sei se cabe a polícia militar fazer 

essa apreensão, mas eu louvo a iniciativa de Vossa Excelência, eu na verdade não posso 

dizer o mesmo, não porque eu estou sendo beneficiado, mas não a mim, mas a 

população está sendo beneficiada pela pedreira. Posso dar alguns exemplos Senhor 

Presidente, desculpe a delonga. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos, Vereador, peço a Vossa Excelência e ao Senhor Presidente, que a minha parte eu 

cedo para o Nobre Vereador concluir o seu discurso. Com a palavra, Nobre Vereador 

Jorge Mishima, muito obrigado Vereador Lourival. No Castellano, por exemplo, nós 

temos aí alguns buracos, oriundos das erosões, e solicitei a ele uns três caminhões de 

bica grossa e ele prontamente me atendeu e a estrada ficou uma beleza. Então, eu sou 

crítico também, não porque ele tem beneficiado fazendo uma troca de, não digo de 

favores, mas de materiais que eles nos têm mandado e eu não posso omitir também as 

minhas críticas. Eu quando preciso fazer uma crítica eu sou duro e vou a em loco falar, 

falei do senhor Chico, que na verdade aquele que sempre diz amém não é beneficiado. E 

eu já percebi isso, que na política você tem que bater realmente, bater, mas reconhecer 

também. Eu bato, mas reconheço também aquilo que tem me ajudado. Muito obrigado. 

O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicita uma parte do Nobre Vereador 

Jorge Mishima, eu gostaria de parabenizar sua atitude quando colocou o carro 

paralisando, que realmente na ocasião, além do trecho do Makiyama, que tinha a 

licitação, que tinha destruído tudinho, inclusive fiz cadastramento de mais de cinqüenta 

caminhões da pedreira e mandei para o Ministério Público pelos danos que estavam 

causando. Aquela Claudino Nunes Siqueira, próximo a sua casa que estava danificando, 

a José Pereira da Silva, que inclusive estão passando e danificando. O que acontece, 

com o excesso de peso infelizmente o asfalto com a estrutura com o defeito vai ter um 

comprometimento total, infelizmente nós temos que ser mais enérgicos, cobrar, se não 

daqui a pouco a pedreira subtrai o que ela tem que subtrair, faz o seu trabalho, colhendo 

o que lhe interessa, e depois nós vamos ficar com o problema, os próximos prefeitos que 



 

entrarem que vão ter os problemas. Nós já temos várias estradas que precisam ser 

pavimentadas, se não daqui a pouco terão que começar a pavimentar as que já foram 

feitas, e por falta de estudo ou mau deslocamento dos caminhões com excesso de carga 

vão danificar tudo. Enquanto a fiscalização cabe sim, porque a polícia militar e tanto o 

delegado, ele pode fazer vistoria quanto ao excesso de cargo, quanto a documentação do 

veículo, são competências da polícia militar e polícia civil que pode ser feito. Então há 

formas de estar pressionando para que eles também cumpram, e não continuem 

danificando. Mas parabéns pela sua atitude. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, boa noite Presidente, a todos do plenário, gostaria de 

cumprimentar meus Nobres Pares aqui, agradecer ao Jorge e ao Doni, que na época 

foram Vereadores a ver esse prédio que estava ocioso pelo jeito, e essas instalações que 

estão hoje aqui, que a região mesmo fala que é uma das Câmaras mais confortáveis e 

dignas de outras cidades. A todos que estão aqui, gostaria de agradecer a família do 

Nobre Vereador Valdivino, parabéns pela homenagem, agradecer aos Nobres Pares pela 

aprovação do Projeto que dá o título de cidadão ao nosso querido Presidente do 

Tribunal de Justiça, José Nalini, iremos combinar uma data para entregá-lo. E apenas, 

eu gostaria aqui de fazer uma alocação ao Projeto n.º 026/2015 que colocamos hoje, 

instrução, Projeto de Lei, no qual ele retrata da proibição na merenda escolar de 

gorduras trans, o que eu gostaria de falar para vocês, eu tenho desde o dia oito de julho, 

eu passei um Programa Médico, quero agradecer também aqui ao nosso Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, pois ele me recomendou um médico  lá em Arujá, o doutor 

Caruso, do qual eu conheci. E exatamente no dia oito de julho cheguei nesse médico 

com oitenta e quatro quilos e em situação de tomar remédio para pressão, colesterol, 

triglicérides alto, para diabético, ou seja, o médico disse que a hora que cheguei lá viu a 

morte atrás de mim e falou “filho, você vai durar uns cinco anos se continuar nessa 

batida”, e a minha esposa tomou essa atitude de me levar a esse médico, abraçou a causa 

junto, eu precisava emagrecer e reaprender a comer, porque eu venho de uma cultura 

que a gente comia de tudo, só que tudo que a gente comia antigamente era mais 

saudável, nossos avós, o que eles preparavam, era tudo preparado com gordura de banha 

de porco, coisa saudável, hoje não. Hoje o que estamos comendo é veneno. Eu estava 



 

lendo um texto do doutor Caruso, que ele é pós-graduado, prometo tentar ser o mais 

breve possível, nesse texto ele dá uma síntese do que era antes e como está hoje. “A 

minha avó comia de tudo e não engordava, no entanto nossos genes não sofreram 

alterações de lá para cá. Sim, as características da vida moderna influenciam muito, 

como o sedentarismo, estresse, mas ainda sim, pessoas com estilo de vida tão saudável 

estão engordando e adoecendo. A população está cada vez mais obesa. Só vemos um 

número grande de jovens com sobrepeso, quase como uma coisa normal.” Por 

curiosidade, vocês procurem na internet uma imagem do show do Wood Stock, em mil 

novecentos e sessenta e oito, se eu não em engano. Todos que estavam naquela foto, 

hippies, eram magrelos, eram magros, a maioria. O que aconteceu a quarenta e oito anos 

para cá? Então, uma amostragem dos jovens da época, a esmagadora maioria era bem 

magra, e não havia febre de academias como há hoje. Hoje todos querem ir para 

academia, ginástica, dietas de todos os tipos, então o que não está funcionando? O que 

sua avó comia antigamente não existe mais, não com a mesma pureza. A grande vilã de 

toda essa transformação é a indústria de alimentos, desde a década de mil novecentos e 

setenta a necessidade de ampliar a produção de alimento para acompanhar o 

crescimento da população mundial fez com que as indústrias não medissem os meios 

para suprir a demanda. Nessa expansão o desenvolvimento das sementes transgênicas, 

geneticamente modificadas, para produzir e para resistir às pragas das plantações, a 

soja, o milho, o trigo, são os alimento mais populares que foram alterados 

geneticamente, alimentos de uso freqüente como óleos de cozinha, de soja, de milho, 

algodão ou canola, e os derivados da soja como sucos, por exemplo, são 

desaconselhados. Além disso, vale lembrar que isso afeta também a qualidade da carne, 

uma vez que a ração fornecida aos animais de criação é feita a base de soja. A 

transgenicidade transforma o alimento em algo que o nosso organismo não entende, 

logo os mais afetados por essa mudança são a tireóide, o pâncreas supra-renais e o 

próprio intestino. No quesito produto de origem animal ainda entram os hormônios e os 

antibióticos que são ministrados aos animais e também através da ração, que chegam 

através da sua carne, dos ovos e leites e derivados, ou seja, os antibióticos encontrados 

nos alimentos combatem também as bactérias saudáveis da nossa flora intestinal. Além 



 

disto, o sal e o açúcar refinado, grandes vilões já conhecidos, alimentos muito 

processados como embutidos e pratos prontos, enlatados e na caixinha também, 

margarinas ou com validade muito longa são desaconselhados pelo excesso de química, 

e desconfio de espécies novas de frutas e outros vegetais. Uma alternativa é buscar 

alimentos orgânicos, desde que confiável, os produtores de nossa região estão sendo 

descobertos e muito valorizados. Em quase todos os mercados hoje em dia, 

encontramos uma banca com opções orgânicas. O homem desenvolveu tanta tecnologia 

para chegar a qual conclusão? A conclusão de que precisa retornar para uma vida mais 

natural. Só nós mesmos, rejeitando alimentos que nos prejudicam é que podemos fazer a 

frente a essa tecnologia nociva que imundam no mercado do consumidor. Mas este 

precisa ser esclarecido para consumir de maneira consciente em benefício de sua saúde. 

Gente, queria parabenizar e hoje colocar que é o dia do nutricionista. A quem eu torno a 

mandar esse abraço carinhoso é ao doutor Caruso, e dizer que tudo aqui, após cinqüenta 

e quatro dias de tratamento, vou falar por experiência minha, não é que estejamos 

abraçando uma ideia, eu mudei a minha alimentação junto com a minha esposa, e 

consegui emagrecer nesse prazo aí uma faixa de treze quilos, e ela quase dez quilos. Se 

alimentando de maneira saudável. Os remédios que a gente tem, eles não tratam a causa, 

eles tratam os efeitos. Então a gente tem que se curar através do organismo, só que a 

indústria do médico, por exemplo, você chega com a pressão alta, o médico não vai 

falar só para você diminuir o sal, ele vai falar para você diminuir um pouco, mas vai te 

dar um remédio, um Losartan, vai ter alguma coisa para diminuir sua pressão arterial, 

ele vai querer regular e para a gente abrir mão desse vício, pois a comida é uma coisa 

maravilhosa, então gente, o que eu quero dizer para vocês aqui é apelar aos nossos 

Vereadores para que mais cedo possível a gente possa incutir na merenda. Temos aqui a 

esposa do nosso querido Valdivino, que também trabalha no setor e é responsável, para 

a gente tentar colocar essa questão dessa lei e proibir a essa gordura trans, porque é um 

veneno, para vocês terem uma ideia, para um copo de refrigerante são necessários trinta 

e dois copos de água potável para neutralizar o que o copo de refrigerante faz. Aí você 

fala, eu não vou tomar refrigerante, vou tomar suco. O suco de caixinha contém 

quatorze colheres de açúcar, açúcar é exatamente o mal para o nosso organismo, 



 

terrível, então gente o suco ele não deve existir, se tem que comer a fruta, pois se suco 

fosse bom já viria o suco, porque na fruta se tem as fibras. Temos que tentar uma 

alimentação melhor, no que se refere a sais também, trocar os sais dos temperos, e 

preferencialmente nas escolas, pois nas escolas vamos começar a criar o hábito 

alimentar, assim, produzir uma geração mais saudável, onde teremos com certeza mais 

economia no custo da alimentação e com saúde, e também fazer o favor de colaborar 

para os nossos produtores daqui, pois somos município produtor de coisas orgânicas, é 

um absurdo comprarmos tudo modificado geneticamente, trazer para os nossos filhos. A 

vocês que tem filhos em casa, que estão também na sessão online assistindo, por favor, 

se você ama suas crianças evitem dar alimentos como refrigerantes, eu sei que é difícil, 

pois tenho dois filhos e estou apanhando para tentar reeducá-los, mas realmente é triste. 

E eu quero dizer que hoje eu não tenho, encostei o remédio da pressão, encostei o 

remédio para diabete, o que eu estava gastando era um absurdo por mês. Eu quero 

agradecer ao doutor Caruso e a todos os nutricionistas pelo dia e dizer que hoje estou 

levando uma vida saudável. É difícil, é, mas é possível. Estou repaginando meu chip, e 

reaprendendo a me alimentar. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, Senhor Presidente, com sua autorização, 

gostaria de fazer um pedido, que Vossa Excelência autorizasse a minha esposa a vir até 

aqui na tribuna para a gente fazer um agradecimento juntos. Com a palavra, Senhor 

Presidente, autorizado Nobre Vereador. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos, boa noite ao Presidente, Marcelo, meus colegas Vereadores, quero 

aqui agradecer a presença de nossos familiares. Eu chamei a Lucileia aqui para a gente 

explanar juntos porque a Lucileia quando a gente se casou nós tínhamos um 

compromisso de cuidar de nossa família, e a Lucileia cuidou de meu pai até o último dia 

que ele se foi, e nós estamos cuidando da nossa família hoje, graças a minha esposa que 

nos unimos, então quero agradecer aqui a Deus primeiramente, que deu esta saúde para 

a gente, e a minha irmã, a Maria mais velha, que se encontra aqui, para vocês saberem, 

eu não conheci a minha mãe e a Maria mais velha que cuidou de mim neste momento. A 

Antônia, minha filha, Aline, José Maria meu genro, meu sobrinho, o André meu 

sobrinho também, a Andreia e suas crianças, o Geraldo do bar, o nosso empresário que 



 

investe em nosso bairro, que hoje nosso bairro está crescendo, a cada dia, o Paulo, a 

Neia, meu cunhado aqui também, a Islã, enfim a todas as famílias, e também está 

presente o Beto o meu cunhado, a Paula minha cunhada, e meu assessor, assessor que 

está aqui presente, meu genro Zé Maria, e a todos o agradecimento. E quero agradecer 

também ao Donizeti Assis de Siqueira que propôs este momento naquele dia que a 

gente foi a minha casa no Itapanhau, para filiar no partido né Donizeti, você conheceu 

aquela casinha lá e hoje, você já me falou, Valdivino você é um cara milionário desde a 

época que te conheci, e hoje me torno um cara rico mesmo porque ter duas filhas 

praticamente formadas, agora fica um legado aí do meu pai com o nome da creche no 

Jardim dos Eucaliptos, que isso jamais será esquecido, graças ao Donizeti que fez uma 

lei que não lembro agora na gestão passada, todos os Prefeitos que entrarem não podem 

tirar, tem que conservar essa dobradura e jamais pode tirar. Então o legado fica para 

sempre, para a família, e jamais será esquecido. Ao Fábio Faquim, nosso Presidente, 

também que junto com o Donizeti e o Marcelo também, enfim, quero agradecer vocês 

de coração, porque de todos os projetos que já fiz na Câmara, vários projetos, esse é o 

que mais me emociona. O nome do meu pai vai ficar para sempre naquela creche, vai 

ser lembrado do por todos, e pelos meus sobrinhos, netos que vão usufruir e vão chegar 

e falar Antônio Ferreira dos Santos, uma pessoa humilde, trabalhadora, que criou mais 

quatro irmãos, e respeitou aqui, o pai nunca mais se casou, ate o dia de sua morte 

cuidou da gente e nós cuidamos dele, então era isso que eu queria explanar, e chamei a 

Lucileia aqui para a gente poder agradecer vocês, realmente de coração, a Câmara 

Municipal que aprovou, a todos os Vereadores, isso jamais será esquecido e que Deus 

abençoe a todos e que Biritiba seja cada vez a minha casa, a casa de “nós”, parabenizar 

o Donizeti também e o Jorge por hoje, tem vinte anos né de conquista da nova Casa, se 

não fosse eles a gente não estava aqui hoje, você vê que legal que é a política. E na 

questão da fala do Nobre Vereador Ziza, que me permita, eu sou a favor do Jorge 

porque eu acho que a pedreira por mal que seja, eu sou a favor do que está acontecendo, 

Vossa Excelência mostrou em leis, mas sou a favor porque a pedreira gera muito 

emprego na cidade. Quer sim ou quer não, hoje deve gerar uma média de vinte 

empregos para nossa cidade que não tinha nenhum, com um bom salário, e tem muita 



 

família contente com isso, então dessa forma eu sou favorável, que ela legaliza né, que 

continue nos fornecendo, como o Nobre Vereador falou, material que possa melhorar as 

estradas, assim como já me forneceu também, eu falo de vinte empregos direto, mas 

indireto também ela tem gerado emprego, eu sou testemunha disso, o Paulo, já prestei 

serviço na área de plantio e reflorestamento com mata nativa, foram treze hectares e está 

quase sendo total o reflorestamento naquela área. Então era isso gente, muito obrigado, 

que Deus abençoe a todos. Não há mais oradores inscritos. Com a palavra, senhor 

Presidente, eu estou pensando seriamente em retornar o painel que estava aqui na parede 

dando o tempo para os Nobres Vereadores viu, mas como as palavras foram positivas, e 

as matérias discutidas foram pro uma causa justa, então a gente leva em consideração, 

passando por cima até do Regimento que estabelece tempo para isso. Mas a gente pode 

discutir o assunto sobre o painel se os Nobres Vereadores acharem necessário. Eu 

gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, toda família 

viu, a dona Maria, a irmã, a sua esposa Lu, e todos os demais integrantes da família por 

essa justa homenagem da creche do Jardim dos Eucaliptos, Antônio Ferreira dos Santos, 

meus parabéns Nobre Vereador. É uma homenagem realmente merecida, meus parabéns 

para todos os familiares. Quero saudar aqui também os anciãos da política, como foi 

discursado, vinte anos fazendo parte desta Casa de Leis, o Nobre Vereador Jorge 

Mishima e o Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, os anciãos desta Casa, homens 

experimentados, experientes né, que tem muito conteúdo, muito material para estar 

passando para a gente, que somos os mais novos aqui nesta Casa de Leis. Para mim é 

uma honra fazer parte da legislatura com vocês, é um prazer muito grande, é uma 

satisfação. Eu gostaria de dizer, até foi uma palavra, do Nobre Vereador Jorge Mishima, 

quando nós estávamos retornando de Guararema, o Nobre Vereador ele disse que 

existem três coisas que não voltam atrás, uma palavra dita, uma flecha lançada e uma 

oportunidade perdida, e eu vejo que o Projeto Desenvolve São Paulo é uma 

oportunidade que não pode ser perdida, é um momento único, que estabelece prazo, por 

isso a necessidade de votar e discutir a matéria em um tempo não hábil, não longo. Essa 

Presidência valoriza e muito que os Projetos que sejam encaminhados pelo Executivo 

sejam discutidos nesta Casa de Leis, mas o tempo não foi hábil até porque o Procurador 



 

Geral do Município, doutor Marcos, estava com uma demanda muito grande de 

trabalhos, e ele estava sendo cobrado para que esse Projeto fosse encaminhado o mais 

rápido o possível para esta Casa de Leis. Mas não importa o número de parcelas, se o 

valor de dois milhões e meio vai ser pago em setenta e duas vezes, a um juros de oito 

por cento ao ano, ou se vai ser pago em doze vezes, se é essa legislatura ou essa 

administração, ou se vai ser na outra o pagamento, o mais importante é que o povo seja 

beneficiado, o mais importante é que o recurso venha e haja infra estrutura, haja 

qualidade de vida dentro do nosso município. A cidade é carente, a cidade necessita de 

recuso, necessita de um crédito em outorga nessas condições, porque vai beneficiar 

famílias, então existem Projetos que, pela necessidade, nós temos que discutir na hora, 

nós temos que debater naquele momento. O alvo é o povo, o alvo são as pessoas, e 

desde que as pessoas sejam beneficiadas, nós como representantes do povo, nós não 

estamos aqui para atrasar o desenvolvimento e o crescimento da cidade, mas sim que ela 

cresça, que ela desenvolva, e o povo tenha condições de ter uma infra estrutura que 

merece em nosso município. Então o Projeto de Lei veio, foi votado favorável, e eu 

louvo a Deus por isso, pela compreensão de todos os Nobres Vereadores que votaram 

favorável ao Projeto, quero parabenizar o Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino 

Junior, que tem buscado recursos, que tem trabalhado, que tem investido na nossa 

cidade, como base do Governo tem deixado muitas portas abertas para a próxima 

administração para o próximo prefeito que for assumir essa cidade, a cidade é nova e ela 

ainda tem muito a crescer, e com o trabalho do Legislativo junto ao do Executivo, desde 

que beneficie a população, Biritiba Mirim ainda vai crescer e ainda vai desenvolver 

muito. E esta Casa de Leis, esta presidência está aqui para contribuir com o 

desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Eu gostaria de deixar aqui alguns 

comunicados, amanhã, às quinze horas, esta presidência encaminhou um ofício ao 

senhor Carlos Alberto Taino Junior, Prefeito Municipal, assunto e reunião, 

cumprimentando-o cordialmente quero ler o ofício aos Nobres Vereadores, reporto-me 

do presente para solicitar a Vossa Excelência que convoco o senhor Genivaldo Leite da 

Cunha, Diretor Municipal de Trânsito e de Transporte para participar de reunião com os 

Senhores Vereadores no dia dois de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas, no 



 

prédio da Câmara. Amanhã, o Diretor de Trânsito Genivaldo Leite da Cunha estará aqui 

para que nós Vereadores possamos passar as demandas em questão de tráfego, de 

trânsito, é do fluxo que nós estamos vivendo algum tempo para cá em Biritiba, e nós 

estaremos encaminhando os nossos pedidos ao Secretário para que ele possa ali 

encaminhar ao Prefeito e atender também as necessidades que não são nossas mas são 

do povo. Dia dois, desculpa gente, quarta feira, às quinze horas. Perdão, quarta-feira 

então às quinze horas. Outro comunicado, próxima sessão, segunda-feira, próxima, dia 

sete de setembro feriado da Independência, então estamos transferindo a sessão para 

terça-feira, às vinte horas, então fica transferido a sessão para a próxima terça, dia oito 

de setembro, às vinte horas. No demais, quero saudar e parabenizar a todos os 

Vereadores pelos excelentes trabalhos que têm desenvolvido nesta Casa, pelos 

questionamentos, pelas sãs posições, aqui é um processo democrático, nós respeitamos 

a opinião uns dos outros, e quero parabenizar nvoamente a todos que estão presentes 

participando desta sessão, e a todos aqueles que nos assistem através da sessão online, 

um a boa noite a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, se declara encerrada a 

presente sessão. 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, 31 de agosto de 2015.  
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