
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e dezesseis, 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, o Senhor Vereador 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, convidou os Vereadores FÁBIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, 1º Secretário, e convidou o Vereador JORGE MISHIMA, 

2º Secretário, 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. 58, 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 09 

de maio de 2016. 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 JOSÉ RODRIGUES LARES 1. Indicação nº 108/2016, 

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

interceda junto ao órgão competente, para que seja implantado redutores de velocidade 

e faixa de pedestres nas proximidades da EMEF Maria Tereza de Melo, Rua Lareuntino 

Soares, Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 2. Indicação nº 109/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 



 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feita 

manutenção na Estrada da Boa Sorte, no Km 13. 3. Indicação nº 110/2016, solicita ao 

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

competente, para que seja instalado um bico de luz no ponto de ônibus na Rua Nossa 

Senhora Aparecida, na altura do n.º 737. 4. Indicação nº 111/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que sejam instalado bicos de luzes na Rua Cinco, no Green Parque 

Santo Antônio. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 5. Indicação nº 112/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que possa implantar 

duas lombadas na Rua João José Guimarães, Vila Operária. 6. Indicação nº 113/2016, 

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

ao órgão competente, para que possa implantar três redutores de velocidade na Avenida 

Joaquim Maia, Pomar do Carmo, em frente à residência do Senhor Costela, próximo a 

Chácara Nossa Senhora Aparecida e próximo a residência da família Maia. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. Indicação 

nº 114/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que providencie placas de sinalização para as 

lombadas do Bairro Jardim dos Eucaliptos. 8. Indicação nº 115/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que providencie iluminação próxima ao Cristo, na entrada da cidade, 

no Bairro Jardim Alvorada. 9. Indicação nº 116/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que 

providencie abrigos nos pontos de ônibus do Jardim dos Eucaliptos. 10. Indicação nº 

117/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que providencie lombadas e sinalização 

pública na Rua João Paulo II, no Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 11. Indicação nº 

118/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao órgão competente, para a retirada do entulho na Rua Rio Turbo, Bairro da 

Vertentes. Terminada as Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO 



 

NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 055/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja 

colocado mais assentos para os pacientes no Pronto Atendimento Irio Taino. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 056/2016 - Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto 

ao Departamento de Trânsito, para que seja providenciada uma lombada na Estrada 

Municipal Vicente Castellano, na altura do n.º 209, depois da curva. APROVADO. 3. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 057/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

Departamento de Trânsito, para que seja providenciada uma faixa de pedestre na Rua 

Gildo Sevalli, entre o Colégio PEQ e a Casa de Ferragens Tomita. APROVADO. 4. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 058/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que seja feita uma obra emergencial na Rua Venezuela, no bairro 

Castellano. APROVADO. 5. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

059/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Trânsito, para que seja providenciada uma 

faixa de pedestre em frente a Escola Estadual Angélica Jesus de Ferreira.  

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 6. – Em única discussão e votação Requerimento N° 060/2016 - 

Requer a Empresa Julio Simões, para que tome providências para colocação de mais 

horários de ônibus em horários de pico. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 7. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 061/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo esclareça a esta Casa Legislativa sobre a questão de 

Iluminação Pública. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 8. – Em única discussão e votação 

Moção de Apelo N° 025/2016 - ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que providencie a roçada dos terrenos da prefeitura no Jardim dos Eucaliptos, 



 

principalmente na via Heitor da Cunha Braga. APROVADO.  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 9. – Em única discussão e votação 

Projeto de Lei N° 049/2015 – Dispõe sobre a denominação de via pública do Município 

de Biritiba Mirim, e dá outras providências. APROVADO.  10. – Em única discussão 

e votação Projeto de Lei N° 047/2015 – Dispõe sobre a denominação de José Ongawa, 

a Rua 7 de Abril, Jardim Lorena. O Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou 

a palavra, “só para comunicar, que a Rua 7 de Abril e a Rua 25 de Março, essas duas 

vias estão em processo final de planejamento de obra de infra-estrutura, esse Vereador 

que aqui fala conquistou no ano de dois mil e treze em que foi empenhado em dois mil e 

quatorze, uma emenda parlamentar no valor de trezentos mil reais para que seja feita a 

obra de asfaltamento na 7 de abril e na rua 25 de Março, só para comunicar que no dia 

vinte e seis de abril, Senhor Presidente, nós encerramos agora, a Prefeitura encerrou o 

processo de licitação da Rua 7 de Abril e da Rua 25 de Março, onde já temos a empresa 

vencedora da licitação que estará iniciando a obra de asfaltamento. Após a aprovação do 

Projeto de licitação foi encaminhado a Caixa Econômica Federal onde aguarda o 

depósito da metade do valor deste para iniciar as obras de asfaltamento. Só para 

comunicar, antes da aprovação que será denominada José Ongawa, que essa Rua 7 de 

Abril e Rua 25 de Março, em breve vai acabar uma novela e estarão ali sendo 

asfaltadas”. APROVADO. 11. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 

051/2015 – Dispõe sobre a denominação de Celso Ducca, a Rua 25 de Março, Jardim 

Lorena. O Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou a palavra, “Eu quero 

aproveitar e fazer os meus agradecimentos ao Deputado Federal Roberto de Lucena, que 

disponibilizou em dois mil e treze o recurso no valor de trezentos mil para que seja feita 

a obra de asfalto na Rua 7 de Abril e na Rua 25 de Março, quero aproveitar e dar os 

parabéns também ao Nobre Vereador Jorge Mishima, pela homenagem feita ao senhor 

José Ongawa e a família Celso Ducca, meus parabéns, merecido a homenagem. 

Obrigado”. APROVADO.  12. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 

052/2015 – Dispõe sobre a denominação de Vicente Masaji Hosogai, a Rua 24 de Maio, 

Jardim Lorena. APROVADO.  13. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 

048/2015 – Dispõe sobre a denominação de via pública do Município de Biritiba Mirim, 

e dá outras providências. APROVADO.  14. – Em única discussão e votação Projeto 



 

de Lei N° 050/2015 – Dispõe sobre a denominação de via pública do Município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 15. – Em única discussão e 

votação Projeto de Lei N° 053/2015 – Dispõe sobre a denominação de logradouro no 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. APROVADO.  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 16. – Em única 

discussão e votação Projeto Decreto Legislativo N° 001/2016 – Dispõe sobre a 

concessão de Título Honorífico de “Cidadão Biritibano” ao Senhor Luiz Carlos Gondim 

Teixeira. APROVADO.  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 17. – Em única discussão e votação Projeto Decreto Legislativo N° 

006/2016 – Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de “Cidadão Biritibano” ao 

Senhor Gensoir de Souza Costa. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 18. – Em única 

discussão e votação Projeto Decreto Legislativo N° 006/2015 – Dispõe sobre a 

concessão de Título Honorífico de “Cidadão Biritibano” ao Senhor Rafael Henrique de 

Moraes Lourenço. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 19. – Em única discussão e votação 

Projeto de Lei N° 006/2016 – Dispõe sobre a suspensão da eficácia do §2º do Art. 74 da 

Lei Complementar n.º 10, de 22 de dezembro de 2004, na redação decorrente da Lei 

Complementar n.º 131, de 16 de novembro de 2011, e dá outras providências. 

APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores 

Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, “Quero cumprimentar o Presidente da Casa, Valdivino, demais 

membros da Mesa, Nobres Pares, e principalmente agradecer a presença de todos os 

familiares dos homenageados dessa tarde. Vicente Hosogai, Celso Ducca, Lauro 

Tomita, Megumi Dairiki, Carlos Gunji, José Ongawa, todos homenageados essa tarde. 

E quero parabenizar também o Nobre Vereador Jorge Mishima, pela iniciativa de 

homenagear todas essas pessoas que com certeza fizeram história em nossa cidade e 

merecem ser lembrados por esta Casa. Quero aproveitar o uso da tribuna nessa tarde, 

para fazer um apelo ao nosso Excelentíssimo Prefeito, que ele possa vir a atender as 



 

nossas reivindicações, nossos requerimentos em relação à iluminação pública na cidade. 

Nós temos aqui na Casa, não só eu, mas os demais Vereadores, em relação à iluminação 

pública que hoje, quando nós andamos pela cidade, percebemos que a cidade está na 

escuridão. E isso causa um certo medo na população de estar transitando pela cidade, 

então eu faço esse apelo ao nosso Prefeito, para que ele possa estar atendendo nossos 

requerimentos e indicações. Muito obrigada e boa tarde”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Boa tarde a todos os presentes, Nobre Presidente, 

Nobres Pares, quero parabenizar o Nobre Vereador Jorge Mishima por todas as 

homenagens de denominação de via pública, aqui apresentadas nessa tarde de segunda-

feira. Gostaria de destacar o Requerimento que eu apresentei n.º 061/2016, o 

Requerimento fala sobre a questão da transferência dos ativos públicos, dos ativos de 

iluminação pública a administração. Nós estamos em meio a um grande problema em 

nosso município. Já estamos a um ano e meio desde que a ANEL, Agência Nacional de 

Energia Elétrica, fez a transferência dos ativos de iluminação pública para 

administração. Andando pela cidade nós temos nos deparado, Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares, com diversas ruas cuja suas lâmpadas estão queimadas, aonde os 

moradores tem reclamados a cerca da escuridão, e é um grande problema, porque a 

escuridão acarreta o problema da falta de segurança nos bairros e facilita as ações de 

bandidos. Eu peço a Administração Pública que nos preste contas acerca da CIP, do 

Custeio de Iluminação Pública que está sendo contribuída através dos seus moradores, 

acrescido na conta de cada um. Eu trouxe uma conta que eu pago na minha casa, uma 

conta de energia elétrica, eu acredito que todos devem se atentar para isso também, e se 

vocês forem ver, consta que a CIP, a contribuição municipal no valor de seis reais e 

cinqüenta centavos. Em dois mil e treze eu apresentei uma indicação solicitando  que a 

Administração Pública prestasse contas dos valores da contribuição do custeio da 

iluminação pública a essa Casa Legislativa, e até o momento a Administração não 

esclareceu e não trouxe a transparência dos fatos cobrados. Como Vereador desta Casa, 

eu insisto que seja feita a prestação de contas do custeio da iluminação pública para que 

a gente possa dar a transparência necessária a todos os munícipes que nos cobram nesta 

Casa Legislativa, uma prestação de contas acerca de tal acontecimento. É engraçado, 

porque antes de transferir os ativos de iluminação pública, diz aqui que é importante 



 

destacar que antes de transferir os ativos as cidades, as distribuidoras de energia elétrica 

deve verificar e corrigir as possíveis falhas e substituir os equipamentos danificados. 

Isso já foi feito, e o que cabe a Administração Pública hoje não está sendo realizado, diz 

aqui que as transferências dos ativos de iluminação pública, a Agência busca atender a 

Constituição Federal de 1988, que definiu que a iluminação pública é de 

responsabilidade da cidade, possibilitando a instituição da contribuição de iluminação 

pública, o CIP, é o que consta na nossa conta de luz. Esse valor foi reajustado no ano de 

dois mil e quinze, numa sessão extraordinária que realizamos aqui nesta Casa 

Legislativa, onde o valor da CIP, o Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto lembra 

disso, era na importância de três reais e noventa centavos, e com o reajuste aprovado 

por esta Casa ele foi para o valor de seis reais e cinqüenta centavos. Lógico que as 

cidades que já tem o CIP, devem avaliar a arrecadação se é suficiente para fazer frente a 

todas as despesas. O que nós cobramos? Nós cobramos que, se o valor foi dobrado, já 

tomando conhecimento que a Administração Pública tinha, que a ANEL faria a 

transferência dos ativos a Prefeitura Municipal, nós queremos então uma clareza e uma 

transparência acerca de onde esse recurso está sendo investido. Qual é a receita, qual é a 

despesa, para que a gente possa prestar contas a toda a população. Sabemos que nós 

temos um problema, que as cidades de grande porte apresentam, com certeza, maiores 

números de pontos de IP, de iluminação pública, tornando mais atrativo aos prestadores 

de serviço nos processos licitatórios. Sabemos que Biritiba Mirim, como uma cidade 

pequena, ela deve tomar uma iniciativa acerca disso. Existe uma dificuldade de um 

processo licitatório, de prestadores de serviço que tenham interesse, então a 

Administração Pública deve tomar a conduta de estabelecer a sua própria estrutura para 

que possa atender a todos os moradores da cidade de Biritiba Mirim. Estamos vivendo 

uma séria situação, um problema real e visível aos olhos de todos aqueles que transitam 

pela cidade. E esse Vereador que apresentou o requerimento, vem com força e iniciativa 

cobrar da Administração Pública uma resposta nesta tarde. Obrigado Senhor 

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

“Primeiramente gostaria de cumprimentar o Presidente Valdivino, aos demais Pares, aos 

senhores e senhoras presentes. Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela 

aprovação do Projeto Decreto Legislativo n.º 001/2016, de Título Honorífico de 



 

Cidadão Biritibano ao senhor Luiz Carlos Gondim Teixeira. Deputado Gondim, que 

muito contribuiu e continua contribuindo a essa cidade na parte médica. Gostaria de 

parabenizar o Vereador Jorge Mishima por seus Projetos de Lei aos homenageados, 

parabéns porque realmente é uma coisa essencial que temos que valorizar as pessoas 

que muito contribuíram ao município. Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador 

Faquim, demonstrando sua indignação como eu também tenho a declarar a indignação 

dos problemas que ocorrem em nosso município, não bastando o descaso e a 

incompetência da Administração Pública. Este Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto, o qual vem acompanhando o fornecimento de alimentos pela Coordenadoria de 

Infraestrutura e Serviços Escolares, o CISE, Departamento de Alimentação e 

Assistência ao Aluno, DAAA, e Centro de Serviços de Nutrição, CENUT, encaminhei o 

Ofício n.º 034/2015, tendo como resposta através do Ofício ARINS n.º 053/2016, com 

data de 14 de março de 2016 emitida pelo senhor Benê Mascarenhas, Assessor Técnico 

de Gabinete, protocolo 4413/0001/2015, assunto solicita esclarecimento. Esclarecemos, 

outrossim, que referido município pertence ao Sistema Descentralizado, e na condição 

de participante do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e na qualidade 

de Entidade Executora, é responsável pela execução técnica, administrativa e financeira 

do programa, de acordo com o disposto na Resolução CD/FNDE n. 26/2013, deste 

modo, informamos que houve o cancelamento dos boletos de entrega, escutem bem, 

cancelamento dos boletos de entrega, GA 54.917 e GA 54.918, folhas 07 e 08, ambos 

emitidos em 26/11/2015, totalizando aproximadamente quinze toneladas de alimento 

para a educação, em razão de o município não ter promovido o agendamento de 

retirada, assim como não ter observado o prazo de 30/11/2015, para tanto, face ao 

período de férias escolares no mês de dezembro. São Paulo, dia 26 de fevereiro de 2016. 

Viviane Fagundes Piatecka, Diretora do CENUT, e Giorgia Castilho Russo Tavares, 

Diretora do DAAA. Infelizmente a nossa Administração tem deixado muito a desejar, e 

nós como representantes da população temos que cobrar informações do porque desse 

descaso ou dessa incompetência que está ocorrendo. Não tendo mais, agradeço a todos”. 

Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, “Agradeço e dispenso”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “Senhor Presidente, senhores 

membros da Mesa, senhores pares, e aqueles que nos assistem nesse momento em suas 



 

casas na sessão online. Este Vereador faz uso da palavra na data de hoje, realmente para 

agradecer ao Senhor Prefeito pela solicitação não só deste Vereador, mas realmente da 

população tanto do Vista Alegre, quanto Jardim Yoneda, a respeito da escola EMEF 

Maria José de Moraes Leite, essa escola realmente o alambrado dela estava estourado  e 

realmente eu fiz essa solicitação em nome dessa população desses pais e mães que tem 

seus filhos que estudam lá, e correndo um perigo porque estava todo estourado e a gente 

vendo ferpas de ferros soltos e os vândalos também destruiam os brinquedos da escola, 

porque tinha onde passar. Então só tenho que agradecer o senhor Prefeito, em nome 

desse Vereador, dessa solicitação, ele veio tomar as providências e hoje está feito este 

serviço. E aproveitando também, quero agradecer e fazer ao mesmo tempo uma 

cobrança. Nós temos na Joaquim Mayer, talvez cinco a seis educações solicitando três 

lombadas, e nessa semana tivemos quase um acidente, por virtude de não termos essas 

lombadas. Porque depois que foi feito o asfalto, a turma passou caminhão de verdureiro, 

e outros mais passaram a exagerar na velocidade, não tem consciência de que existe 

uma casa que tem criança que possa sair no quintal e ser atropelado, isso não vou dizer 

só os solteiros, como os pais são falta de consciência e que hoje somos obrigados a 

solicitar em vários bairros e ruas a colocação de lombadas, pois acho que não há 

necessidade se houvesse consciência, mas infelizmente não têm, por isso estou fazendo 

este apelo ao nosso Prefeito para que ele atenda, estou pedindo novamente para solicitar 

essas três lombadas.  Eu peço encarecidamente que ele consiga fazer essa três lombadas, 

como ele fez em Nova Biritiba, que também estava correndo perigo, e tem muitos 

outros bairros que são pedidos por vários Vereadores aqui. Eu tenho aqui, o Carlão, o  

Vereador Carlão, antes ele havia pedido desse alambrado lá, e realmente, a gente 

agradece por ser atendido a solicitação, então eu só tenho a agradecer o senhor Prefeito 

e deixar essa cobrança para ele. Espero que não demore muito para ele atender essa 

solicitação. Muito obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, 

“Excelentíssimo Presidente desta Casa, nobre Mesa Diretiva, Nobres Vereadores, 

senhoras e senhores que estão prestigiando nosso trabalho dessa noite. Eu gostaria, 

Senhor Presidente, de quando eu anunciar e fizer a homenagem, com a permissão de 

Vossa Excelência, eu gostaria de entregar estes cartões, que é um Projeto de lei sobre 

denominação de rua. Eu vou começar a falando do nosso amigo Celso Ducca, uma 



 

pessoa extremamente simpática de um sorriso fácil, e foi um dos fundadores daquela 

rua, antiga Rua 25 de Março, que agora passa a se chamar Celso Ducca. Celso Ducca 

foi uma pessoa pioneira na Vila Operária, trabalhou na construção da Ponte Nova 

inicialmente. Celso Ducca dispensa maiores comentários, excelente pai, creio né Dona 

Maria, que foi um excepcional marido, e um amigo exemplar. Portanto, dona Maria, 

gostaria de entregar à senhora, esse Projeto de Lei de minha autoria, contando o nome 

do Celso Ducca. É um Projeto de Lei que ainda precisa ser votado, aliás, precisa ser 

promulgado pelo Prefeito Municipal. De antemão digo que o Projeto de Lei nesta 

Câmara foi aprovado. Então gostaria, dona Maria, com a permissão do Senhor 

Presidente, convidá-la para entregar essa simbólica placa do Celso Ducca”. O Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Carlos de Araújo para que recepcionasse a senhora 

Maria. Com a palavra, Senhora Maria, “Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, e 

depois agradecer o Jorge Mishima, e quem ajudou ele, o Faquim, vocês todos que 

ajudaram, o Prefeito também, todos que ajudaram ele, então eu quero só agradecer, de 

saber que meu marido ganhou, está lá no céu, mas está com o nome na rua em que ele 

morava, eu só quero agradecer a Deus e a vocês todos, que Deus abençoe vocês com 

muita paz e muita saúde”. Com a palavra, Vereador Jorge Mishima, “Agora vou falar do 

Vicente Massaji Hosogai, meu grande amigo, meu irmão, eu acho que é uma justa 

homenagem, eu gostaria que o Marcelo viesse aqui em nome da família para pegar este 

cartão que é o símbolo da placa Vicente Massaji Hosogai. Um grande amigo que veio 

há falecer um ano e meio depois da morte de sua esposa, um grande amigo, parceiro, 

meu irmão de coração”. O Senhor Presidente solicitou ao Vereador Carlos de Araújo 

para que recepcionasse o senhor Marcelo. Com a palavra, senhor Marcelo, “Boa tarde 

Presidente Valdivino, obrigado por conceder a palavra. Boa tarde aos demais 

Vereadores e aos presentes também. Em nome da minha família, imensamente de 

coração, gostaria de agradecer ao nosso amigo, Nobre Vereador Jorge Mishima, por 

essa grande homenagem, e pode ter certeza que não só nós presentes aqui, meu irmão 

Luciana, minha irmã Cristina, aos netos também, a Lara e ao Heitor que estão presentes, 

o meu cunhado, o genro do senhor Vicente, o Reginaldo, não só nós presentes aqui, mas 

toda família que não pôde estar presente aqui, me pediram para transmitir o 

agradecimento a você. Muito obrigado.” Com a palavra, Vereador Jorge Mishima, “Eu 



 

gostaria agora, Senhor Presidente, de falar Carlos Tokio Gunji, embora ele faleceu a 

muito tempo atrás, foi uma comoção em Biritiba Mirim, ele foi vitima de afogamento 

na barragem da Ponte Nova, e aqui está o seu pai que foi o pioneira, um dos pioneiros 

nisseis a desbravar Biritiba Mirim, e eu convido então o senhor Kasumi Gunji, para que 

possa receber essa homenagem para seu filho. Agora eu gostaria de falar um pouco 

sobre o Makoto Tomita, outra pessoa que faleceu ainda jovem, com trinta e poucos 

anos, que era o braço direito do senhor Misami Tomita, no auge da agricultura eles 

empregavam mais de cem funcionários. Ajudou e muito a desenvolver nosso município, 

sem falar sobre seu pai que foi inúmeras vezes Presidente, alavancou a ACDBM do 

nosso município. Então, com sua permissão eu gostaria de chamar o senhor Misami 

Tomita para receber essa homenagem também”. Com a palavra, senhor Misami Tomita, 

“Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero agradecer ao amigo Jorge Mishima por ter 

lembrado do nosso filho, e a todos os Vereadores que aprovaram esse Projeto tão 

emocionante para mim, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “Na verdade, Senhor Presidente, eu esqueci o 

horário e convidei os homenageados para as 16h, e esse horário é muito difícil para 

quem cultiva as verduras no nosso município, então a homenagem também ao José 

Ongawa, que foi o nosso amigo, pioneiro, era massagista em nosso município, uma 

pessoa despojada de qualquer vaidade, mas que atendia a todos sem discriminação de 

raça e principalmente financeiro. Então, é a homenagem que eu fiz ao senhor Ongawa, a 

família passa por uma situação delicada em vista de que o esposo da Alice está 

acometido de uma doença grave, talvez por este motivo não pode comparecer a esta 

Sessão. Ao senhor Megumi Dairiki, é uma pessoa piorneira naquele bairro do 

Castellano, sempre ajudou o mais carente, muitas vezes com seus implementos 

agrícolas, abria as ruas, conversava as ruas em nosso município, além de tudo foi 

Presidente por várias vezes em nossa ACDBM, cultivando a nossa cultura, as nossas 

tradições da colônia japonesa, então eu julgo e agradeço a todos, esta eu digo que é uma 

justa homenagem ao senhor Megumi Dairiki. E para terminar, gostaria de agradecer ao 

Excelentíssimo Presidente desta Casa que tem agido de forma democrática nos 

trabalhos desta Casa. Parabéns a Vossa Excelência, e por fim, quero agradecer a todos 

os Nobres Vereadores que compartilharam com esta homenagem, assinando suas 



 

comissões e dando seus pareceres favoráveis a essa iniciativa”. Não havendo oradores 

inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “Essa Presidência quer agradecer a 

presença de todos, e os que nos assistem, quero parabenizar o Nobre Vereador Jorge 

Mishima por essa grande homenagem aos nossos munícipes que tanto nos ajudou, quero 

parabenizar também nosso Nobre Vereador Fábio Faquim, por ter interpelado esse 

Requerimento na questão da iluminação pública, o qual eu também entrei no começo 

deste ano pedindo essa informação. Quero informar, Nobre Vereador, que vamos dar 

quinze dias de prazo para o Executivo mandar esta resposta, se não mandar vamos 

entrar juntos na justiça para a gente adquirir a informação sobre o que está sendo feito 

com o dinheiro público na questão da iluminação, o qual nós aprovamos o projeto da 

CIP, igual Vossa Excelência falou. E a respeito do nosso Nobre Vereador Ziza também, 

a gente vai estar tendo ciência e pedindo mais informação para dar aos nossos 

munícipes e apresentar a esta Casa. Quero informar também aos Nobres Vereadores, aos 

munícipes aqui presente, e aos que nos assistem, o convite para a Audiência Pública que 

será realizada nesta Casa, no dia 19 de maio, nesta quina-feira agora, às 15h, o qual 

discutiremos o Projeto e vamos colocar para votação as Diretrizes Orçamentárias. Então 

é muito importante que os munícipes apareçam, os Presidentes de bairro, porque vão 

discutir o orçamento para 2017, então os nobres companheiros estão convidados para 

esta quinta, às 15h. E quero também deixar o meu legado, como o Nobre Vereador 

comentou das ruas, a 07 de abril e 25 de Março o qual o Nobre Vereador conseguiu a 

emenda com o Deputado, parabenizar o Deputado também que me deu essa emenda,  ao 

qual também eu quero deixar aqui, que está tendo até um constrangimento da Rua 25 de 

Janeiro, o qual este Vereador também conseguiu duzentas e trinta mil com o Deputado 

Vaz de Lima, mas o dinheiro não chegou nos cofres públicos, nem na Caixa, a empresa 

já fez parte da obra e parou por falta do repasse federal. E muitos já criticam e falam 

que o dinheiro sumiu do cofre público, então deixo aqui aos que nos assistem e a todos 

os presentes que nós fiscalizamos, quando o dinheiro não entra, nós estamos sabendo 

onde o dinheiro não entra, mas muitos pensam ao contrário. Nós temos a Nirvana 

também, que está a placa lá, o começo da obra e o final da obra, mas vendo o ofício da 

Caixa Econômica Federal, entrou uma parte e a outra não entrou, e tem dezenove meses 

para fazer a obra, então muitos munícipes vão estar ciente, eu acho que quem nos assiste 



 

hoje vão estar cientes dessa parte, porque nós Vereadores sofremos, como estamos em 

ano político nossos adversários nos queimam a cada dia, nos colocando em situação 

difícil e que não é real, então para isso está a minha parte para conhecimento para os 

que nos assistem e para os que estão presentes”. Não havendo mais nada a ser tratado, o 

Senhor Presidente agradece e 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, 16 de maio de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  
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