
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia dezenove de outubro 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. 31, 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 13 de outubro de 2015. 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 290/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

tome providências necessárias visando à troca de lâmpada queimada na Rua 11 de 



 

Agosto, próximo ao número 96, Bairro Jardim Yoneda. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 291/2015, solicita ao 

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

Governador do Estado Geraldo Alckmin, sobre a possibilidade de trazer para Biritiba 

Mirim a carreta móvel do programa “Mulher de Peito”, que oferece mamografia sem 

necessidade de pedido médico para mulheres de 50 a 69 anos de idade. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 3. Indicação nº 292/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo possa 

analisar a ideia de se implantar uma quadra de basquete no espaço da piscina que foi 

aterrada. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 4. 

Indicação nº 293/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, a pedido dos moradores local, para que 

seja implantados redutores de velocidade na Rua São Judas Tadeu, Bairro Jardim Nova 

Biritiba. 5. Indicação nº 294/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, a pedido dos moradores 

locais, para que seja implantados redutores de velocidade e faixa de pedestres nas 

proximidades da EMEF Maria Tereza de Melo, Rua Laurentino Soares, Bairro Jardim 

Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 6. Indicação nº 295/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que providencie iluminação na Rua Elias de Almeida, no Bairro Cruz 

das Almas. 7. Indicação nº 296/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que providencie iluminação na Rua Abnésio da Costa, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. 8. Indicação nº 297/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Departamento de Obras para que tome providências 

à respeito de um buraco na Rua Antônio Colato, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO:  

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Nº 035/2015; Estima a 

Receita e Fixa a Despesas do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2016, e 

dá outras providências. 2. – Projeto de Lei Complementar Nº 036/2015; Dispõe sobre 

a criação vagas no Quadro de Pessoal Permanente e dá outras providências. 3. – Projeto 



 

de Lei Nº 037/2015; Dispõe sobre a criação de Elemento de Despesa e Autorização para 

abertura de Crédito Especial ao Orçamento Vigente, e sua inclusão nas Leis do Plano 

Plurianual e Lei Orçamentária Anual do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicitou autorização para se retirar da 

Sessão para finalizar seus trabalhos em gabinete. 4. – Projeto de Lei Nº 038/2015; 

Altera dispositivos da Lei n° 1.381, de 05 de março de 2.007, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências. Terminado os Projetos em 

Deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 110/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente para que possa ser feita a poda 

das árvores que se encontrão localizadas sobre a rede elétrica, na Rua Toyama, Bairro 

Jardim Takebe. APROVADO.  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 111/2015 - 

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

Órgão Competente sobre a possibilidade dos agentes de saúde participar de um curso de 

capacitação oferecida pela ONG “UNACCAM” (União e Apoio no Combate ao Câncer 

de Mama) que acontecerá no período de 7/3/2016 à 27/06/2015, todas as segundas-

feiras na Assembleia Legislativa. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 3. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 112/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e 

encaminhado a Secretaria de Educação a possibilidade de havendo resíduos da parcela 

de 60% (sessenta por cento) da receita do FUNDEB (Fundo de manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério) no final do 

exercício de 2015, a conceder abono aos profissionais do Magistério da Educação 

Básica do Município de Biritiba Mirim, e também a possibilidade do resíduo dos 40% 

(quarenta por cento) do FUNDEB para abono pecuniário para os demais servidores da 

Educação. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

113/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que diante do poder 



 

discricionário que exerce para que informe essa Casa de Leis a respeito das 

arrecadações do CIP (Contribuição por Iluminação Pública) no Município nos anos 

2014 e 2015, ressaltando o valor arrecadado, os investimentos dessa verba, 

descriminando quem realiza os serviços (empresa ou prefeitura), além dos próximos 

investimentos (locais que receberão iluminação). O Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos solicitou a palavra, “só gostaria que Vossa Excelência e os Nobres Pares 

assinassem esse pedido de informação, porque já faz um ano e pouco que vem 

aprovando esse Projeto de Lei do aumento da CIP, e até hoje não vi aplicado nenhuma 

verba na questão de iluminação. A cidade tem ficado escura cada vez mais, é lâmpada 

queimada, poste sem lâmpada, e na reunião que tivemos com o Prefeito, ele foi bem 

claro que seria uma arrecadação de basicamente trinta mil por mês, então em um ano já 

dá bastante dinheiro, eu acho que dava para ter investido mais um pouco nessa área. 

Então gostaria que o Nobre Vereador assinasse comigo esse pedido, porque iluminação 

é uma questão de segurança na cidade”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 5. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 114/2015 - Requer a Secretaria da Saúde, de Biritiba Mirim, 

em contato com a Sra. Valéria Barbosa do Prado, Secretária da Saúde, para que a 

mesma nos informe, a relação dos óbitos ocorridos no Pronto Atendimento deste ano, 

nos fornecendo a cópia da Declaração de Óbito, bem como nos informe, a Equipe de 

Plantão nos Horários dos fatos, Médicos e Equipe de Enfermagem. O Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “só para discutir e declarar o meu voto. 

Eu informo Vossa Excelência e demais do Plenário que fornecimento de cópia de 

declaração de óbito é um assunto grave. Nem todos morrem de algumas doenças que 

são, às vezes a família não quer nem que saibam com que doença que ele morreu. Então 

é um negócio que se vir para a Câmara, com certeza, na mão do Ziza vai para o 

facebook. E até porque também, nem a Valéria e nem o Prefeito pode fornecer este tipo 

de coisa, tem que ser só sob ordem judicial. Já cansei de fazer pedido disso daí para a 

delegacia quando havia uma suspeita de morte violenta, e não pode ser fornecido a não 

ser para o familiar. E em função disso, este Vereador já declara o seu voto contrário. Era 

só o que tinha a discutir”. Voto contrário do Nobre Vereador Donizeti Assis de 



 

Siqueira, e do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. APROVADO. 6. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 115/2015 - Requer a Empresa KLM 

LTDA – ME, a qual é contratada para a Manutenção de Equipamentos Odontológicos e 

Equipamentos Médicos, no Pronto Atendimento de Biritiba Mirim, para que a Empresa, 

nos forneça Laudo Técnico referente ao Funcionamento da Usina de Ar Comprimido, 

que abastece o Setor de Emergência do Pronto Atendimento, bem como laudo Técnico 

de outras atribuições elaboradas pela Empresa, e se a mesma houve panes no decorrer 

do ano ficando impossibilitada de cumprir com os compromissos assumidos até a 

presente data. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 7. – Em única discussão e votação Requerimento N° 116/2015 - Requer 

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

do Município para efetuar reparos na Estrada do Kobayashi, próximo à propriedade do 

Sr. Kiota Kikuchi. APROVADO. 8. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 117/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Fernando dos Santos, Digníssimo Engenheiro 

do DER – Mogi das Cruzes para providenciar com a máxima urgência um abrigo de 

ônibus na SP 88, próxima à entrada da cidade de Biritiba Mirim, junto ao córrego do 

Santos do lado esquerdo, sentido Mogi das Cruzes - Salesopólis. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 9. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 118/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Deputado Federal Marcio Alvino, para que interceda junto aos Órgãos Competentes no 

sentido de liberar verbas para um campo de futebol, bem como compactação, gramados, 

vestuários e banheiros, campo de futebol do Bairro do Rio Acima próximo ao Bar do 

Bagu. APROVADO. 10. – Em única discussão e votação Requerimento N° 119/2015 

- Requer ao Exmo. Senhor Deputado Federal Marcio Alvino, para que interceda junto 

aos Órgãos Competentes da União, no sentido de liberar verbas para coberturas das 

quadras esportivas das escolas: EMEF Nelson de Oliveira Camargo, no Bairro Jardim 

Yoneda, EMEF Sandra Regina, no Bairro Cruz das Almas e EMEF Helena Ricci 

Barbosa, no Bairro do Hiroy. APROVADO. 11. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 120/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Deputado Federal Marcio 

Alvino, para que interceda junto ao Ministério da União liberação de verbas, visando à 



 

construção de uma Academia de Ginástica com a quadra poliesportiva, para área 

Municipal situada a Rua Ivan Garcia, no Bairro Hiroy. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 12. – Em única discussão e votação 

Moção de Aplauso N° 032/2015 – A Secretaria Municipal de Saúde Sra. Valéria B. do 

Prado, ao Diretor Marcos M. de Campos, aos Coordenadores Laís O. Sant Ana, Greicy 

K. Siqueira e Mamoro Moriya, a Psicóloga Amanda de Morais, as Chefes Vera Lucia 

do P. Ferreira (Verinha), Maria Sueli A. Rodrigues Rosa e Rosa Maria Santana, os 

Escriturários Alexandre L. Lopes, Luciana A. Luvisa e Fátima Batista de Araújo, 

Agente de Saúde  Fabíola de S. Melo, aos Motorista José Carlos P. Freixo (Rainha), 

Antonio de Macedo (Macedo), Gilberto Augusto de Santana (Giba), Claudio F. de 

Araújo (Cabelo) e Márcio F. da Silva (Marcião), as Atendentes Neide R. Gomes e 

Valéria C. de Fernandes, Assistência Social Maria S. de Campos e a Ouvidora Tatiane 

A. Cardoso. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM 

DE OLIVEIRA 13. – Em única discussão e votação Moção de Repúdio N° 033/2015 

– A Redução de 30% no repasse do Governo Federal para as entidades do Sistema “S”, 

no Brasil. 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, Senhor Presidente, “bom, esta Moção de 

Repúdio, ela foi feita a um pedido do Vereador Sadao Sakae, do PR de Mogi das 

Cruzes, onde ele esteve nesta Casa de Leis junto com o diretor do SESI e do SENAI, 

onde eles estão solicitando para que todas as Câmaras façam essa Moção de Repúdio e 

encaminhe a essas autoridades. Eles estiveram aqui na semana passada, reunião comigo 

e com o Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitando esse pedido. Então, o 

que nós podemos destacar aqui é que o Governo Federal está reduzindo o repasse de 

verbas em trinta por cento da receita, estimados aproximadamente em vinte bilhões por 

ano. Isto daí compromete, e muito, a formação de jovens na sua preparação para o 

mercado de trabalho. Então, solicito que após a sua aprovação todos os Vereadores 

assinem esta Moção de Repúdio para que ela possa ser encaminhada”. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou a palavra, “gostaria de nominar 

meu voto favorável, parabenizar o Senhor e o Donizeti Assis de Siqueira pela Moção e 



 

como ex-aluno do Sistema S, formado pelo SENAI, sei da importância da referente 

escola para nossa formação”. Com a palavra, Senhor Presidente, “o pedido do diretor do 

SENAI foi também em decorrência de que muitos alunos, muitos jovens do município, 

realizam cursos ali no SENAI em torno de quarenta a cinqüenta jovens, eles estão ali em 

formação e isso pode comprometer, e muito, e envolver aqui a nossa cidade de Biritiba 

Mirim”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “também 

esclarecer que isso aí, em função a Presidente Dilma, está retirando trinta por cento do 

Sistema S para cobrir os rombos que eles fizeram lá em, sabe Deus como foi, e agora 

querem retirar do Sistema S que é SENAI, SESI e SESC, trinta por cento dos valores 

deles para cobrir os rombos de Brasília, e por isso que o pessoal do SESI, o pessoal tem 

solicitado para a gente o nosso apoio”. APROVADO. 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, “quero cumprimentar aqui o Presidente da Mesa 

Fábio Faquim, o Primeiro Secretário Marcelo, Segundo Secretário Valdivino, demais 

Vereadores e em nome do meu marido Gilson de Freitas, quero cumprimentar todos os 

presentes. Quero agradecer aos Nobres Pares pela aprovação do Requerimento N.º 

111/2015, porque acredito que aqui todos saibam da importância da capacitação destes 

profissionais, dos agentes de saúde, de estar fazendo essa capacitação, que é um curso 

totalmente de graça, oferecido pela UNACCAM, que é uma ONG que prepara os 

agentes de saúde para a prevenção do câncer de mama. Então, meus agradecimentos a 

todos vocês pela aprovação. Quero dizer também que hoje, os moradores de Casa 

Grande, conquistaram a tão sonhada passarela, meus agradecimentos a todas as pessoas 

envolvidas para que isso pudesse acontecer, a construção dessa passarela, ao nosso 

Deputado André do Prado, Prefeito Inho, juntamente com o Vice-Prefeito Senhor Cury. 

E dizer também que fiquei muito feliz em poder participar da inauguração da pista de 

skate, um sonho idealizado por mim e pelo Nobre Vereador Marcelo, que hoje se tornou 

realidade, então é uma grande conquista também a todas as crianças e adolescentes que 

freqüentam aquele espaço da Quadra Coberta, muito obrigada”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “por hora eu dispenso a palavra, Senhor 



 

Presidente”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, 

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Fábio Faquim de Oliveira, 

onde cumprimento os Nobres Pares, também cumprimentos os senhores e senhoras e 

autoridades presentes. Excelentíssimo Senhor Presidente, na data de hoje, eu, Vereador 

José Pereira da Silva Neto, após denúncia anônima, protocolei Requerimento N.º 

114/2015, solicitando de Vossa Senhoria, na forma regimental, e após ouvir a respeito o 

Colendo Plenário desta Casa Legislativa, para que requeira junto a Secretaria da Saúde 

de Biritiba Mirim, em contato com a senhora Valéria Barbosa do Prado, Secretária da 

Saúde, para que a mesma nos informa a relação dos óbitos ocorridos no Pronto 

Atendimento deste ano, nos fornecendo cópia da Declaração de Óbito, bem como nos 

informe a equipe de plantão no horário dos fatos, sendo médicos e equipe de 

enfermagem. Também solicitei através de Requerimento N.º 115/2015, para que 

requeira junto à Empresa KLM LTDA-ME, CNPJ n.º 15.743.182/0001-68, a qual é 

contratada para manutenção de equipamentos odontológicos e equipamentos médicos, 

no Pronto Atendimento de Biritiba Mirim, para que a empresa nos forneça lauto técnico 

referente ao funcionamento da usina de ar comprimido, que abastece o setor de 

emergência do Pronto Atendimento, bem como lauto técnico de outras atribuições 

elaboradas pela empresa, e se a mesma houve panes no decorrer do ano ficando 

impossibilitada de cumprir com os compromissos assumidos até a presente data. Tal 

solicitação se faz necessária, pois, através de denúncia anônima fui informado de que 

por negligência e por falta de conhecimento, na área de saúde, alguns profissionais não 

souberam utilizar o equipamento de ar comprimido emitido através da usina, utilizando-

se de forma errada os equipamentos de ar, fornecido por um pequeno compressor onde 

há três bicos instalados, sendo que o ar comprimido fornecido através da usina fica ao 

lado dos mesmos, e que não seriam suficientes para fazerem uma aspiração de paciente, 

ocasionando a morte por sufocação, através do próprio vômito. Diante dos fatos, só me 

resta solicitar a esta Presidência, urgência no retorno das informações. Enquanto ao 

Nobre Donizeti Assis, eu já esperava, e para conhecimento de Vossa Excelência, eu já 

fiz o ofício para ser encaminhado ao Ministério Público, ofício n.º 025/2015, com data 

de vinte de outubro, estarei protocolando amanhã. Essa denúncia que eu recebi é 



 

gravíssima, envolve vidas, então não tenho como deixar de tomar as providências para 

que façamos a verificação e vejamos a veracidade dos fatos, e somente através de 

cruzamento de informações que temos como chegar a esse intuito. E quanto Vossa 

Senhoria veio falar da minha pessoa, referente à que “tudo eu coloco no face”, eu não 

tenho nada a esconder da população, e com certeza, estarei colocando sempre, as 

solicitações, as comunicações que eu fizer, as denúncias que eu fizer, eu estarei 

colocando no face, e se alguma pessoa se sentir lesada, ela pode fazer como a senhora 

Lucileia Damasceno dos Santos, a qual registrou um Boletim de Ocorrência N.º 

1063/2015, de calúnia contra este Vereador, o qual judicialmente responderá junto ao 

mesmo. Então eu creio que a ferramenta é essencial, e quando vem denúncia em que 

pode se envolver mortes, eu não tenho como me calar, porque se não, não teria o porquê 

de eu estar aqui. Dessa forma, se a população achar que a minha conduta não está sendo 

a conduta adequada, simplesmente na próxima eleição vote nos candidatos que estejam 

satisfazendo a todos, infelizmente esta é minha conduta de trabalho e eu não vou mudar. 

Obrigado”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “como eu 

fui citado,  a palavra dele já acabou, como fui citado, gostaria de responder novamente. 

Com relação à denúncia, ele que seja específico, Vossa Excelência seja específico, vou 

dar um exemplo, o pai do Vereador Marcelo faleceu, se foi no PA, Vossa Excelência 

quer a Declaração de Óbito do pai do Vereador Marcelo para quê? Então seja 

específico, quem faleceu em função de um crime, e comunique delegacia, comunique 

Ministério Público, agora Vossa Excelência quer Declaração de Óbito de todos que 

faleceram lá, sabe-se lá qual é o motivo? Aí Vossa Excelência está brincando de 

segurador. Agora, com relação a colocar no face, realmente Vossa Excelência, quem 

achar que está sendo prejudicado deverá entrar na justiça realmente, e Vossa Excelência 

deverá responder por isso, porque Vossa Excelência, um dia, acusou todos os 

Vereadores aqui, todos, com exceção do Zé do Brejo, que nós sofremos uma prática de 

um crime, que o Prefeito teria cometido. Até agora Vossa Excelência não provou nada, 

e Vossa Excelência deveria ir lá na delegacia, abrir um boletim de ocorrência, para dizer 

que eu sofri influência, tráfico de influência, e Vossa Excelência jogou no ar, jogou no 

facebook, que já é hábito de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, não sei, acho 



 

que não atende os eleitores, então tem que aproveitar quem é contra o mandato do Inho 

para captar esses votos, não é? Porque acho que o trabalho de Vossa Excelência não está 

sendo tão bom para captar eleitores, então Vossa Excelência joga para uma platéia, 

agora, Vossa Excelência querer declaração do óbito, eu duvido que alguém do facebook 

que tenha algum falecido, autorize que você ponha a mão numa declaração de óbito da 

família dele”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “o Ministério 

Público providenciará”. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “e 

especificamente, o Ministério Público não pode requisitar de qualquer um não. Então, 

tem que ter denúncia em nome da pessoa. Agora, concordo plenamente. Houve algum 

crime lá, alguém morreu em função de mau atendimento? Vamos processar o médico, 

vamos processar quem tiver dinheiro de ser processado, mas não querer todas as 

declarações de óbito que vem ocorrendo lá. Aí Vossa Excelência”. Com a palavra, 

Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “eu não vou discutir com Vossa Excelência, 

se a Vossa Excelência não sabe o porque, e nem de que forma chegou isso a minha 

pessoa. Mas o Ministério Público saberá e com certeza tomará as providências 

cabíveis”. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “com certeza 

tomará sim, mas será específico para o caso. Não como Vossa Excelência quer, 

declaração de todo mundo”. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares,  

“agradeço e dispenso”. Com a palavra. Nobre Vereador Jorge Mishima, 

“Excelentíssimo Presidente desta Casa Fábio Faquim, Nobres membros da Mesa 

Diretiva, Senhora e Senhores Vereadores desta Casa, vou agradecer também ao Nobre 

ex-Vereador desta Casa, Gilson, que fomos Vereadores juntos, um excelente Vereador 

por sinal. Eu só gostaria de agradecer aos Nobres Pares com relação à Moção de 

Aplauso, feita por mim à Secretaria de Saúde. O pessoal tem feito um trabalho 

excelente, não é Senhor Presidente, embora os recursos são parcos mas eles tem se 

desdobrado para atender a nossa comunidade. Quero agradecer e parabenizar o trabalho 

a Valéria, a Belinha, o Alexandre, a Laís, enfim, todo o corpo da Secretaria da Saúde. 

Eu, infelizmente, não estive presente naquele momento, Nobre Vereador Ziza, eu de 

certa forma eu concordo, quer dizer, você é aquele tucano legítimo, eu concordo com o 

Vereador Ziza e também concordo com o Nobre Vereador Donizeti. Eu não vi o teor do 



 

requerimento, mas denúncia anônima não tem sentido, é claro que o Ministério Público 

vai analisar isso, e nós não podemos avaliar uma conduta que não sabemos o porque, 

não é verdade? O Nobre Vereador Donizeti foi muito sábio quando disse que mexer 

com pessoas já falecidas, nossos entes queridos, é muito triste. E todos, eu acho que não 

vem ao caso, então eu não estive presente, mas sou contra frontalmente ao requerimento 

de Vossa Excelência, porque mexer com sentimentos é complicado. Muitas vezes 

sabemos que houve uma conduta não sábia por parte dos médicos e dos enfermeiros, 

mas como provar isso agora? Então é muito difícil. Eu também fui, como o Nobre 

Vereador Ziza, no mandato do Jailo, no meu segundo mandato, eu fui uma pessoa muito 

combatente, conclusão, nunca fui atendido nas minhas solicitações. Achava isso justo, 

mas nós não podemos atender a comunidade fazendo críticas, às vezes críticas sem 

cabimento. É claro que Vossa Excelência é uma pessoa extremamente conhecedora das 

leis, do qual eu admiro, mas eu acho que a quem está sendo prejudicado, é a população, 

infelizmente. Por que eu digo isso, uma vez você só está na notícia que pode ter sido 

verdadeiras, mas que não tem comprovação, todo ser humano, quando há uma ação, há 

uma reação. Eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, com seu métodos de 

trabalho, que eu não concordo, às vezes eu concordo, Vossa Excelência sabe disso, 

inclusive vou deixar claro, devia até não falar nisso, Nobre Vereador solicitou que eu 

fizesse parte de um Requerimento, e eu assinei, conscientemente eu assinei. E eu fiquei 

preocupado com essa situação, fui saber a fundo do Prefeito, qual era a realidade disso, 

na versão dele, ele disse uma versão que de certa forma também me convenceu, e eu 

humildemente me dirigi ao Vereador Ziza, pedindo para que retirasse a minha 

assinatura, e eu agradeço a Vossa Excelência, porque naquela oportunidade, analisando 

friamente, eu tenho a humildade de dizer que fui pedir a Vossa Excelência para que 

retirasse a assinatura que eu tinha avalizado o requerimento de Vossa Excelência, época 

de política está chegando, não é verdade? Então, temos que tomar cuidado, muitas 

pessoas podem...”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou uma parte ao 

Nobre Vereador Jorge Mishima, “e a retirada da sua assinatura aconteceu através de 

alguma pressão do Prefeito?”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, 

“nenhuma, nenhuma”. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “ah 



 

então, é que o Ziza não fala isso não, ele só fala que foi pressão, até fomos, 

participamos do crime de tráfico de influência que é previsto no Código Penal. Incluiu 

Vossa Excelência na lista, viu”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “é, 

então, faz a minha consciência, não é verdade? Então, foi a minha consciência, eu, 

humildemente, falei a ele, e ele disse que entendia minha situação, se ele soprou no 

vento isso aí, é uma inverdade, Vossa Excelência. É só isso. Eu cumpro e assumo o que 

eu faço. Até humildemente pedi a Vossa Excelência entender a minha situação, porque 

eu fui conversar com o Prefeito sobre aquilo. Aí fui na sua sala e conversei, e você 

aceitou, e as palavras ditas naquele momento não foram as que o Nobre Vereador 

Donizeti disse”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra, “por 

gentileza, o que levou o fato de eu estar pedindo a documentação, é que nós temos 

como, através de informações, cruzar informações e chegarmos ao denominador para 

verificar se está havendo irregularidades, e com o laudo técnico da empresa, isso facilita 

muito, até mesmo tirando a responsabilidade dos próprios funcionários, este é o intuito 

para que as mortes não continuem ocorrendo, se comprovado a negligência ou a falta de 

preparo desses profissionais, ou se houve alguma irresponsabilidade da empresa, que ela 

seja responsabilizada. Obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “é só 

isso, Senhor Presidente, muito obrigado”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

solicitou a palavra ao Senhor Presidente, “só para, não sei se o Vereador Ziza percebeu, 

eu votei favor ao segundo período de explanação, porque aí eu acho que eu voto. Agora 

saber da vida de quem faleceu, isso nunca, jamais meu voto permitiria isso”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “esse Vereador agradece e dispensa 

a palavra”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Boa 

noite a todos, gostaria de cumprimentar o presente Fábio Faquim, Nobres Vereadores, 

cumprimentar a todos, primeiramente agradecer a Deus por mais um dia na presença 

aqui de vocês, cumprimentar aqui o nosso ex-Prefeito Roberto Pereira da Silva, nosso 

ex-Vereador Gilson, meu primo Roberto, e cumprimentar e parabenizar também os dois 

atletas aí dá futebol de samba Brener e Danilinho, daria mais um título na copa da 

cidade pelo futebol de samba, gostaria de cumprimentar mais uma vez o nosso, 

parabenizar o nosso Prefeito Municipal Inho, pela conquista da passarela de Casa 



 

Grande, bairro que a gente está distante, está um pouco, está bem desprecavido, e 

também que a gente vão começar a passar, vão economizar quase duas ou três horas de 

caminhada com essa passarela. Parabenizar o Deputado André do Prado também, 

porque a cerca de um ano e meio atrás, estivemos na Assembleia Legislativa, alguns 

skatistas daqui, onde eles pediram a ampliação da pista de skate, e o André, de pronto e 

imediato, atendeu liberando, ainda naquela época era só uma verba para construção da 

pista, ele já liberou uma emenda também para eliminação da pista, e para a eliminação 

da pista de caminhada também, e foi uma época em que o pessoal colocou esse pedido 

como campanha política pois se aproximava também da eleição, e muita gente colocou 

“quero ver se vai sair mesmo”, se isso daí não é um pedido eleitoral, só porque a eleição 

de deputado estava chegando, e dá gosto quando a gente faz o pedido e para os nosso 

eleitores, faz uma reunião, e pede, e depois é provocado, e ele demonstra com suas 

ações que é um cara de compromisso. Veio aí, inclusive hoje, inaugurar a assinatura da 

passarela, como também da pista de skate. Então, gostaria de agradecer muito, muito 

mesmo ao André do Prado, e falar que mais uma vez continuo o desejo ter esse 

Deputado representando a gente. A gente aqui pode notar, e não devemos deixar de 

esquecer, durante esse período que se faz, da presença desse Deputado, constante aqui 

em todas as inaugurações de obras. Salientar, saber que eles estão aqui, por quê? Porque 

depois tem conquistas também e vêm outros Deputados aqui dizendo que fizeram e 

aconteceram. Então temos que tomar esse cuidado e saber quem está vindo inaugurar as 

obras e ajudar a administração municipal, e também a administração que está fazendo 

sim, está se aproximando o período eleitoral, pessoal quer, até mesmo pelo desgaste de 

uma administração de oito anos, mas contra fatos e fotos não é argumento, a Quadra 

Coberta vai se tornar com certeza um parque de diversões ali, seja ele com pista de 

caminhada, praça esportiva, como a gente sonha, e já estamos utilizando ali para a 

caminhada, devagarzinho para tentar manter a saúde em dia. No mais muito obrigado e 

boa noite”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “agradeço e 

dispenso”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, 

“bom, quero agradecer a presença de todos os Nobres Vereadores, todos os presentes e 

todos que nos assistem através da Sessão Online, como Presidente desta Casa, a gente 



 

só dá o voto quando o voto é minerva, quando existe um empate. Mas eu quero dizer ao 

Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, diante do Requerimento n.º 114/2015, 

aonde Vossa Excelência realmente requer a Secretaria da Saúde, como entra em contato 

com a senhora Valéria pedindo a relação dos óbitos, eu também como o Nobre 

Vereador Donizeti e como o Nobre Vereador Jorge Mishima, eu discordaria, eu votaria 

também contrário, eu não acho justo, eu acho muito comprometedor, eu acredito que a 

pessoa pela qual o Nobre Vereador tem interesse de investigar pela situação ou da 

denúncia que Vossa Excelência recebeu, deveria realmente ter o nome especificado. 

Acho que seria até mais rápido, prático, de Vossa Excelência trabalhar, e ter o resultado 

esperado que Vossa Excelência está investigando. Quero parabenizar o Nobre Vereador 

Marcelo, que teve que sair, mas a gente sabe da luta dele, da disposição, para conseguir 

a ampliação da pista de skate, eu como amigo, companheiro e político também, pude 

ver o trabalho dele, reunindo os skatistas na Assembléia Legislativa, junto com o 

Deputado André do Prado, pude ver também as reuniões, as diversas reuniões que eles 

fizeram com os skatistas aqui da cidade, então foi um momento vitorioso, um momento 

glorioso, é você ver as coisas se materializando, e na presença do Deputado André do 

Prado, que realmente honrou com seu compromisso, honrou com sua palavra, então 

parabéns ao Nobre Vereador Marcelo, acredito que a política é isso, a política é você 

tirar as coisas do papel e você materializar, a política é você ter resultados, é você tornar 

as coisas realidade. Isso daí tem como objetivo e foco os munícipes da nossa cidade, nas 

suas mais diversas classes, nos seus mais diversos segmentos, então política é isso, 

política é ferramenta para auxílio ao próximo, é buscar recurso, apresentar projetos, é 

fazer as coisas acontecerem, é trazer existências às coisas que não existem. Isso é 

política. Isso é realmente você ser um bom político, é fazer as coisas acontecerem 

dentro da nossa cidade. Quero parabenizar o Nobre Vereador Ziza, o Nobre Vereador 

Donizeti, o Nobre Vereador Jorge, pelo posicionamento, ainda que existam pontos 

diferentes, posicionamentos diferentes, admiro muito Vossas Excelências pelo 

posicionamento de cada um, por cada um defender a sua posição, o seu ponto de vista, a 

sua palavra, e eu gosto, eu deixo estender um pouquinho porque eu acho isso 

democrático, e eu acho isso muito válido, para todos que estão presentes e para todos 



 

que nos assistem através da sessão online. Então Vossa Excelência tem o meu respeito a 

cada dia, mesmo o Nobre Vereador Ziza sendo oposição, o Doni, o Jorge sendo 

situação, eu acho que esse debate, esse confronto respeitoso é muito válido dentro desta 

Casa de Leis”. 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, 19 

de outubro de 2015.  
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