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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 18 de fevereiro de 2013. 

   

Às dezessete horas do dia dezoito 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 VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 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. 

06, 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 Ordinária do dia 14 de fevereiro 

de 2013; O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que 
a mesma se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. 2. Leitura do Telegrama nº 

002059/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. 

Leitura do Telegrama nº 004730/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Saúde; 4. Leitura do Oficio n° 20/2013 – DF. GP –  Autorização para realização de 

Audiência Pública; 5. Leitura do Oficio n° 042/2013/SMS – Solicita autorização para realização de 

Audiência Pública da Saúde; INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Indicação nº 037/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 
providencie junto ao Departamento de Obras, a reforma do antigo campo do Varjão, no Bairro do 

Castelano; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. 

Indicação nº 038/2013, solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente da Municipalidade 
o pedido para que seja realizada o serviço de tapa buraco na Rua José Sérvulo da Costa, no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos; 3. Indicação nº 039/2013, solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor 

competente da Municipalidade o pedido para que seja realizada a limpeza da boca de lobo 
localizada na Rua Antonio Etelvino de Andrade, próximo ao Ginásio de Esportes; 4. Indicação nº 

040/2013, solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente da Municipalidade o pedido para 

que seja realizada o serviço de tapa buraco ou recapeamento da estrada do Rio Acima e ainda para 

que promova a manutenção do restante da estrada no trecho onde ainda não é pavimentada; 5. 
Indicação nº 041/2013, solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente da Municipalidade 

o pedido para que seja realizada o serviço de motoniveladora e cascalhamento na Rua Rio Claro 

com a Rua Rio Tamanduateí no Bairro Vertentes; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÈ 

PEREIRA DA SILVA NETO 6. Indicação nº 042/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que, faça a limpeza do córrego na estrada Ribeirão da 

Lagoa, o qual faz fundo com a chácara da família do Sr. Valery.  ORDEM DO DIA: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 01) – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 014/2013 -  Requer ao Exmo Senhor  Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo estude a possibilidade de criar o projeto denominado “Farmácia do Povo”, onde a 

população menos favorecida será prestigiada com a venda a preço de custo, de remédio do tipo “ 
genéricos “, cujo os preços são inferiores aos dos manipulados pelos grandes laboratórios;  

APROVADO. 02) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 015/2013 -  Requer ao 

Exmo Senhor  Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, para que seja implantada rede de água no Bairro do 

Castelano; APROVADO. 03) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 016/2013 -  

Requer ao Exmo Senhor  Carlos Alberto Taino Junior, que junto ao Departamento de Agricultura, 
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providencie a retirada dos maquinários e complementos agrícola estacionados na Casa da Cultura 
de Biritiba Mirim expostos ás intempéries climáticas. APROVADO. (04) – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 017/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo providencie junto o Departamento competente, a possibilidade da construção de uma 
Creche Municipal no Bairro Santo Antonio I, tendo em vista que, a Prefeitura Municipal possui 

área no local. 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: agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Fabio Faquim 

de Oliveira: Senhora Presidente, nobres vereadores, eu faço o uso da tribuna nesta tarde para fazer 

os meus agradecimentos a todos os vereadores que tem participado e incentivado ao projeto de lei 

apresentado, que é um incentivo a aprendizagem do jogo de xadrez, na rede pública de ensino, faço 
meu agradecimento a todos que entenderam a importância desse projeto na rede pública de ensino 

municipal, até porque eu fiz uma pesquisa e está em diversos sites, globo, BBC Brasil, e outros 

mais, e ela não é nada positiva para o Brasil, e quando fala do Brasil, envolve tanto a rede 

municipal, estado, ou seja, todos os territórios em si, e essa pesquisa diz que o Brasil, ficou em 
penúltimo lugar em um ranking global de educação que comparou quarenta países, levando em 

conta notas, de testes de qualidade, de professores, dentro outros fatores. Dois mil e seis a dois mil 

e dez uma empresa, ou uma consultoria britânica economist inteligent night, uma empresa que 
fabrica sistema de aprendizado, e vende seus produtos a vários países fez uma pesquisa no Brasil 

em nível de educação, e quando agente fala nível de educação, ele abrange tanto o nível municipal, 

ensino básico, ensino fundamental, estadual e o universitário em si. E dentro desses quarenta 
países, o Brasil se posicionou em trigéssimo nono lugar, ou seja, penúltimo lugar e é triste, agente 

ter um resultado tão negativo, em nível de educação no nosso Brasil. O incentivo do xadrez nas 

escolas é apenas um detalhe que vai incentivar o desenvolvimento intelectual da criança, até porque 

nos países de primeiro mundo, o xadrez é colocado em prática nas escolas, já foi comprovado, que 
o nível de desenvolvimento escolar dos alunos, ou seja, o rendimento é muito maior, é muito mais 

propício para boas notas, porque abrange raciocínio, desenvolvimento, estratégia e outros itens a 

mais. E eu tenho que fazer aqui também meus protestos, porque o relatório dessa empresa destaca 
que é importante empregar professores de alta qualidade e a necessidade de encontrar maneira de 

recrutá-los e o pagamento de bons salários. É interessante porque o Brasil, não é o país que é o 

berço da industrialização. O berço da industrialização é a Inglaterra, só que a tecnologia chegou no 
Brasil, só que ela chegou de uma forma aonde, as crianças em si até mesmo os professores, ou seja, 

todos não estavam preparados para receber essa tecnologia, e o sistema de educação não está 

conseguindo relacionar a tecnologia, a metodologia de ensino, para que o aluno em si tenha 

habilidades, competências e conhecimentos. A verdade é que estamos vivendo uma grande crise na 
educação, e nós como vereadores, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro do nosso 

município, de fiscalizar, de estar a par de todos os acontecimentos da rede de ensino municipal e 

apresentando propostas como essas que foram apresentadas que teve apoio de todos os nobres 
vereadores, para que o desenvolvimento intelectual das nossas crianças possam ter um rendimento 

melhor a cada ano, a cada dia. Agradeço a oportunidade Senhora Presidente, muito obrigado, 

nobres vereadores, aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde. Uma boa tarde a todos. Obrigado. 3. 

Lourival Bispo de Matos: Senhora Presidente, primeiramente quero agradecer a todos pelo apoio 
que estão nos dado aos requerimentos, podem ter certeza que será da maior importância que vai nos 

trazer, tenho certeza que futuramente agente colocando em prática, tem requerimentos que o 

Prefeito vai enxergar que há a necessidade, e quem ganha com isso é o povo. Então eu quero 
sempre agradecer a todos os vereadores que estão aí sempre juntos, assinando, e aqueles que não 

assinaram, mas estão apoiando nas conclusões e votação, e eu fico muito feliz com isso, então é o 

que eu desejo para todos aí, e cada um dos pares que apresentarem seus projetos, que é de interesse 
da população, os vereadores vão estar ali no dia-a-dia apoiando, vamos fazer a possível senhora 

Presidente, dentro dessa Casa, vou dar o melhor de mim, que aqui tenhamos muito sucesso para a 

população. Para toda boa tarde. 4. Marcelo Batista de Miranda Melo: Boa Tarde Presidente, boa 
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tarde senhores pares, nobres amigos, queria deixar designado aqui que é um prazer muito grande 
fazer parte desta câmara aqui com vocês, estou muito feliz em poder colaborar com os projetos e 

agradecer a todos que estão aprovando as idéias, estou gostando muito da sinergia da mesa, com 

agente, com os pares, também faça das palavras do Lourival as minhas, vocês podem continuar 
contando com meu apoio. Queria deixar aqui exposto para os nobres vereadores que se encontra em 

fase de elaboração o projeto de lei que agente que está em área de mananciais, visando até alertar 

os agricultores que temos representantes aqui, bem como o José, o Walter e o Jorge Mishima, que 

representa a colônia de produtores e todos os demais que representam a parte significante de 
produtores, que agente tem o projeto de lei, que visa criar o selo de produtor legal, é aquele 

produtor que está sendo multado pelos descartes de embalagem agrotóxica, e da folhagem, o resto 

da alface, hoje se ele deixar na horta, aquilo cria um xorume, e ele está sendo multado. Então 
agente elaborando um projeto, quero até pedir reunião dos outros agricultores, vocês que os são e 

quem representam o Jorge, no caso também podem uma reunião para que agente possa estar 

ouvindo sugestão, e ajudar a elaborar essa reunião, nosso engenheiro agrônomo Julio Nagasi, que 

possa colaborar nessa elaboração pra certificar na destinação da embalagem e para produtor 
comprovar que está fazendo isso corretamente, ele vai ganhar um selo de qualidade e vai poder 

agregar a marca, porque tem grandes fornecedores hoje, como vocês fornecem para outros 

produtores como Hasegawa, Makiyama, essa turma entrega hoje no pão-de-açúcar, hoje o pão-de-
açúcar está mandando  vim fiscal para olhar aquilo que eles fazem, para produção, eles não estão 

mais aceitando de qualquer jeito, o que acontece, esse selo legal é quando o cara faz através, eu vou 

até contar rapidamente, uma destinação correta desses produtos, ou seja, o Makiyama sai com dois 
caminhões de folhagem hoje, que ele envia pra fazendo de um delegado que tem uma criação de 

búfalos, então esses búfalos em quinze minutos somem com toda a folhagem, então uma destinação 

ecologicamente correta, ela alimenta o búfalo e não deixa xorume na terra. Então agente quer dar 

um jeito de implementar e eu peço a colaboração, opinião e sugestão para que esse projeto não seja 
só meu, visando o benefício da cidade e da nossa agricultura para que isso agregue valores, pois ele 

tendo esse selo, bem como o que ele fizer com as embalagens de agrotóxicos, ele tendo esse selo 

não só agregue valor a marca da embalagem dele lá, que ele venda , mas também que ele consiga 
entrar no mercado, porque daqui a pouco vai ser condição “sine qua non”, para ele poder vender 

nessas grandes marcas, está havendo desespero para destinação do restante dessas folhagens. Então 

gostaria de dizer que estou aberto a sugestões aos produtores e aos representantes para que possa 
elaborar essa lei, esse projeto não meu só, mas sim de todos os outros pares, no mais eu queria 

agradecer e dizer boa tarde e é um prazer. 4. Jorge Mishima: Senhora Presidente, gostaria de 

parabenizar o vereador Lourival pelas palavras. Boa Tarde. Não havendo mais nada a ser tratado, a 

Senhora Presidente 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 

21 de fevereiro de 2013. 
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