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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 14 de fevereiro de 2013. 

   

Às vinte horas do dia catorze de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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. Assumiu a direção dos trabalhos Senhora Presidente 
Vereadora ADRIANA RUFO FREITAS, que convidou os Vereadores DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA E JORGE MISHIMA, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. 

Instalada a Sessão, a Senhora Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a 
chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 05, do Livro nº. XII de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quorum” legal, a 

Senhora Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os 
trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente: EXPEDIENTE. 01. Leitura, discussão e 

votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 04 de janeiro de 2013; O Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na Secretaria a 
disposição de todos os Vereadores. 02. Leitura do Ofício Circular 002/2013 - GAB/BSB, do 

Deputado Estadual Junji Abe encaminhado aos Vereadores, Adriana Rufo Freitas, Donizeti Assis 

de Siqueira e Jorge Mishima. 03. Leitura do Ofício nº 001/2013-DAGP, *Portarias n.°s 361; 
362/2012 e 016 a 036/2013; *Decreto n.°s 2.874/2012 e 2.875/2013; *Contratos n.°s 153, 155, 

157, 158/2012 e 005/2013; *T.A n° 03 ao Contrato n°003/2010; *T.A n° 01 ao Contrato 

n°106/2012; *T.A n° 02 ao Contrato n°059/2011; *T.A n° 05 ao Contrato n°092/2009; 

*Convênios n.°s 001 a 009/2013; *Contrato de Gestão n° 001 e 002/2013.  INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 1. Indicação nº 026/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que tome as providências 

necessárias para a colocação de um ponto de ônibus e uma lixeira, entre as ruas 27, 28, 29 do 
Bairro Nirvana; 2. Indicação nº 027/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na estrada Luiz Vaz de 

Camões e suas travessas, Guerra Junqueira e Antero de Quental, no bairro Cruz das Almas; 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 3. Indicação nº 

028/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que seja realizada 

a limpeza e manutenção do passeio público, da Rua Heitor da Cunha Braga, do lado direito, sentido 

centro-bairro, em toda sua extensão; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 4. Indicação nº 029/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 

ao Órgão Competente para que limpe as margens das ruas do Bairro Jardim dos Eucaliptos; 5. 

Indicação nº 030/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que 
coloque redutores de velocidade, tipo lombadas, na rua Vânia Stefan dos Santos, Bairro Jardim dos 

Eucaliptos, pois os veículos trafegam em alta velocidade; 6. Indicação nº 031/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que coloque luminárias em alguns pontos 

da rua Vânia Stefan dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 7. Indicação nº 032/2013, solicita ao 
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para que passe a máquina motoniveladora e 

cascalhe a Av. Lauro Albano dos Santos, pois o mesmo se encontra totalmente esburacadas devido 

as chuvas constantes; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 8. Indicação nº 
033/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente desta municipalidade, 

para passar a máquina motoniveladora, na antiga estrada da Caixa D’ Água, perto da entrada do 

Sitio do Sr. Hiromi Makiyama, atendendo a reclamações dos moradores que utilizam-se desta via 
pública; AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 9. Indicação nº 

034/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente, para que proceda 

recapeamento na Rua Sebastião Silva, no sentido do Biritiba Mirim Futebol Clube; 10. Indicação nº 
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035/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente, para que construa 
cobertura para o ponto de ônibus, já existente, situado à Rua Princesa Leopoldina, entre o Batalhão 

da Polícia Militar e o Auto Posto Biritiba Mirim; 11. Indicação nº 036/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

que interceda junto ao órgão competente, para que proceda a manutenção da Estrada do Rio Acima, 
na altura da Rua Cantagalo,  até as proximidades do Hasegawa. ORDEM DO DIA AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 01) – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 008/2013 -  Requer ao Exmo Senhor  Carlos Alberto Taino Junior, que 

estude juntamente com o Setor Competente a possibilidade de estar iluminando o cemitério no 
centro da cidade; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 02) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 009/2013 -  

Requer ao Exmo Senhor  Carlos  Alberto Taino Junior, que interceda junto ao Departamento de 
Obras providências no sentido de fazer a manutenção da Rua Guerra Junqueira - Bairro Cruz das 

Almas; APROVADO 03) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 010/2013 - Requer 

ao Exmo Senhor  Carlos  Alberto Taino Junior, que interceda junto ao Exmo Senhor André do 

Prado – DD . Deputado Estadual, visando aferir através de Emenda Parlamentar Recursos de 
pavimentação e implantação de iluminação pública nas seguintes estradas: Estrada Municipal do 

Barbosa; Estrada Paraíso; Estrada do Sitio Pinto; Estrada do Rio Acima ; Estrada do Miguel 

Quelucci; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 04) – Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 011/2013, Requer ao Sr. Prefeito que interceda junto 

ao Órgão Competente desta municipalidade, visando executar a operação tapa buraco, na estrada 

do Bairro do Carmo, pois a referida estrada encontra - se esburacada trazendo transtorno aos 
moradores daquele populoso Bairro; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 05) – Em única discussão e votação o Requerimento nº 

012/2013, Requer ao Exmo Senhor, André do Prado – DD . Deputado Estadual, solicitando que 

interceda junto aos órgãos competentes, nas esferas Federal e Estadual, bem como junto a Agencia 
especifica, para que seja liberada a venda de serviços de Internet banda larga, para o Bairro do 

Irohy, mais precisamente na Rua Ivan Garcia, neste município de Biritiba Mirim; APROVADO. 

06) – Em única discussão e votação o Requerimento nº 013/2013, Requer ao Exmo Senhor 
Ministro das Comunicações, solicitando que interceda junto aos órgãos competentes e à Agencia 

Específica, para que seja liberada a venda de serviços de Internet banda larga, para o Bairro do 

Irohy, especificamente na Rua Ivan Garcia, neste Município de Biritiba Mirim, vez que o local 
indicado não há previsão de venda desse serviço. APROVADO. Não havendo mais trabalhos, A 

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

oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 1. Donizeti Assis de Siqueira: Senhora Presidente,  

Senhores Vereadores, demais que estão aqui assistindo, quero informar aos Senhores Vereadores 
que eu estou elaborando uma emenda à Lei Orgânica e conto com a colaboração de todos os 

vereadores para se tornar obrigatório as escolas municipais, ficarem aberta à comunidade nos finais 

de semana, quando não houver impedimento ou outra atividade escolar da própria escola, e o que 
me levou a fazer isso, tem um grupo aqui em Biritiba Mirim ligado à igreja evangélica que faz um 

trabalho muito bonito, disciplinado, bastante ordeiro, e eles não tem um local para fazer esse 

trabalho com essas crianças, e o ano passado nós conseguimos a escola no Cruz das Almas, com 

muito custo. E este ano logo no início, procuramos a secretária Marta, e por incrível que pareça, eu 
achei que a secretária já daria uma resposta imediata que sim, isso porque ela é secretária da 

educação, ela me disse que primeiro ela falaria com a diretora, porque tinha que ver com a diretora 

primeiro para ver se poderia usar a escola. Aí teve uma primeira reunião com o pessoal dessa igreja 
evangélica e a resposta da diretora foi que não cederia, por motivos que eu não sei informar, que eu 

desconheço, que não cederia a escola. Aí a representante da igreja me procurou novamente e eu 

pedi para que fosse falar diretamente com o Prefeito, foi quando eu fiquei sabendo que o Prefeito 
tinha ligado para a secretária e teria dito que não estava pedindo, estava determinando, somente, 

viu Vereador Jorge, precisa o Prefeito determinar para uma secretária da educação, para uma 

diretora de escola, ajudar uma escola a cuidar de criança que são os desbravadores da igreja 
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adventista, todos conhecem, sabem que são ordeiros. O projeto deles é exatamente isso, educação e 
disciplina, e eu fiquei pasmo com isso daí, depois que me disseram que foi negado. Aí com a 

determinação do Senhor Prefeito Municipal parece que vai ficar resolvido. Então para que se 

evitem esses transtornos, de ter que depender de opinião de pessoas que são da educação, mas, não 
sei o motivo, não quer muito, eu fico imaginando, cada escola em Biritiba tem uma quadra, 

Vereador Jorge, Vossa Excelência cansou de alugar quadras fora da cidade para jogar futebol com 

seus amigos, e cada escola de Biritiba Mirim possui uma quadra e não pode ficar aberta para 

comunidade, meu deus, a quem pertence a escola, que eu saiba pertence à comunidade, ao povo, 
não é propriedade de nenhum funcionário da prefeitura não.Mas enfim, é a forma de democratizar 

o uso das escolas é que estamos elaborando essa emenda à Lei Orgânica, e eu conto com a 

colaboração dos Senhores Vereadores. Era isso que eu tinha pra dizer esta noite, uma boa noite. 2. 

Adriana Rufo Freitas diz: Primeiro eu quero agradecer a Deus pela noite de hoje, agradecer os 

nobres Vereadores pelo companheirismo, dedicação, esforço incansável em busca de melhorias 

para o nosso município, aos funcionários que me acolheram da melhor maneira possível. Tenho 

certeza que iniciei meus trabalhos nesta Casa ao lado de alguns amigos, mas tenho certeza também 
que aqui encontrarei novos amigos e quero agradecer em especial a todos que estão aqui esta noite. 

A Senhora Presidente convoca os nobres vereadores para o dia dezoito, às dezoito horas, a reunião 

sobre a discussão e votação das comissões, na segunda-feira, às dezoito horas. Não havendo mais 
nada a ser tratado agradece a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. 

De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida 

e achada conforme, vai devidamente assinada. Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária de 
15 de fevereiro de 2013. 
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