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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 25 de fevereiro de 2013. 

   

Às vinte horas do dia vinte e cinco 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. 

07, 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 18 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. O vereador Valdivino 

pediu a autorização a Senhora Presidente para sair da Mesa para um trabalho interno do gabinete. 

Concedido. Presidente Adriana convoca o Vereador Lourival Bispo de Matos para compor a Mesa 
Diretora. 02. Leitura do Telegrama nº 10550 – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 03. Leitura do Telegrama nº 10553 – Informa liberação de recursos financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde; 04. Leitura do Telegrama nº 10554 – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 05. Leitura do Telegrama nº 10555 – Informa liberação 
de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 06. Retirada do Projeto de Lei nº003/2013, 

dispõe sobre a alteração do artigo 1° da Lei Complementar nº136 de 20/12/2011; INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº 
043/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que, faça 

a manutenção na Estrada do Vale Verde até a Rua José Marques Moura nº35; AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 2. Indicação nº 044/2013, solicita ao 
Sr. Prefeito que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras para que, faça a cobertura dos 

pontos de ônibus existentes na Estrada de Santa Catarina, Rio Acima, nos dois sentidos, até a divisa 

do município de Mogi das Cruzes. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES 3. Indicação nº 045/2013, solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo interceda junto a Empresa 
Bandeirantes de Energia, no sentido de colocar pontos de iluminação na Rua Itaim.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 4. Indicação nº 046/2013, solicita ao 

Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente a colocação de lixeiras seletivas nas praças existentes 
em nossa cidade.5. Indicação nº 047/2013, solicita ao Sr. Prefeito adote providências 

administrativas que se fizerem necessárias, objetivando estudos visando a criação do Fundo 

Municipal de Bem Estar Animal. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 6. Indicação nº 048/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 
interceda junto ao órgão competente para que, pavimentação em toda extensão da Rua Abinezio no 

bairro Jd. Dos Eucaliptos. 7. Indicação nº 049/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente para faça recapeamento na Rua Presidente Kenedi, nas proximidades da 
escola do bairro Jd.Yoneda. 8. Indicação nº 050/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que, estale um ponto de ônibus próximo da casa da Sr. 

Neiva Peruca.; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 9. Indicação nº 
051/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para retirada  

dos arbustos em torno da antiga escola Fukiko Kobayashi; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS. 10. Indicação nº 052/2013, solicita ao Sr. Prefeito, 
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que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que proceda a manutenção e conservação 
da Rua dos Abacateiros, no bairro do Pomar do Carmo. 11. Indicação nº 053/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que proceda a colocação de 

redutores de velocidade do tipo „lombada‟ no trecho asfaltado da Estrada do Castellano.12. 
Indicação nº 054/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

para que ofereça, de forma gratuita, Cursos de Capacitação aos professores da Rede Pública de 

ensino.AUTORIA DO NOBRE VEREADORA CARLOS DE ARAUJO 13. Indicação nº 

055/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para 
colocação de uma luminária e lombadas ou olho de gato na Rua Irio Taino, na altura nº20. 14. 

Indicação nº 056/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

para o nivelamento, cascalhamento em toda extensão da estrada no Nirvana. 15. Indicação nº 
057/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para para a 

instalação de luminária, no posto localizado na Av. Heitor da Cunha Braga nº211. 16. Indicação nº 

058/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para limpeza 

do passeio público  situada na Av. Heitor da Cunha Braga altura 160 a 2001, Jd. Dos Eucaliptos. 
AUTORIA DO NOBRE VEREADORA  ADRIANA RUFO FREITAS. 17. Indicação nº 

059/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que 

proceda a fiscalização da conservação e da acessibilidade das calçadas do município. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 18. Indicação nº 

060/2013, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que passe 

a máquina moto niveladora e cascalhe a Estrada principal do Minami. ORDEM DO DIA: 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 01)– 

Em única discussão e votação o Requerimento N°018/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Deputado Valdemar da Costa Neto, 

visando aferir através de Emenda Parlamentar para que consiga Recursos para a criação de um 
parque municipal no ginásio municipal de esporte de Biritiba Mirim; APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 02)– Em única discussão e 

votação o Requerimento N°019/2013-  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que 
o mesmo interceda junto a empresa Bandeirantes de Energia, para que seja feita a rede secundária e 

a instalação de 8 luminárias na estrada do Pomar do Carmo.APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSE RODRIGUES LARES. 03)– Em única discussão e votação o 
Requerimento N°020/2013 Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto a Secretaria competente para que seja reformada a quadra de esporte da rua Ramal 

Ronaldo no bairro do Sogo.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA. 04)– Em única discussão e votação o Requerimento N°21/2013 
Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto a Empresa de 

Telecomunicações VIVO S/A para que a mesma tome providências quanto a falta de sinal dos 

aparelhos móveis.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 
05)– Em única discussão e votação o Requerimento N°022/2013 Requer ao Exmo Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto a Sabesp, para explicações sobre as 

constantes faltas de água no bairro do constante entupimento da rede de esgoto na Rua Antonio 

Carlos Salgado de Abreu e da Rua João Suharo Makiyama.APROVADO. 06)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N°023/2013 Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto a Bandeirantes Energia, explicações sobre as constantes falta 

de energia nos bairros Alvorada A,B,C e centro de Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 07)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N°024/2013 Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Departamento de Trânsito para que torne mão única as 
ruas. APROVADO. 08)– Em única discussão e votação o Requerimento N°025/2013 Requer ao 

Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que assim que findado ao contrato com a firma que 

fornece o vale alimentação sohocard, para que estude a viabilidade de outro cartão que tenha um 
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número maior de comércio que aceitem, pois assim os mesmo ter alternativa de compras 
pesquisando também nos comércios locais. Vereador Jorge Mishima votou contrário. Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo explicou o motivo do requerimento. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 09)– Em única discussão e votação a Moção 

de Elogios e Agradecimentos nº001/2013, ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior DD. 

Prefeito Municipal, para propor a presente moção de elogios e agradecimento ao Secretário de 

obras Dr. Roberto Kimura.Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra e elogiou o 

requerimento.Vereador Jorge Mishima solicitou se alguém gostaria de assinar com ele. 
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA.10)– 

Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 001/2013; autoriza o Poder Executivo a instituir, 

manter e operar, ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias e logradouros 
públicos do Município, denominado “Zona Azul”, e dá outras providências.Vereador Jorge 

Mishima solicitou a palavra e parabenizou o Vereador Donizeti. Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou a palavra e parabenizou o projeto do vereador Donizeti. APROVADO.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ADRIANA RUFO FREITAS .11) Em única discussão 

e votação Projeto de Lei N°004/2013; Dispõe sobre a denominação de “Maria de Miranda Melo 

Freitas”. O Centro de Referência da Mulher, localizado a Rua São João. Vereador Jorge Mishima e 

Donizeti Assis de Siqueira parabenizou a iniciativa da Vereadora Adriana. Vereadora agradeceu 
aos nobres vereadores e reafirmou a grande mulher que a Sra. Maria de Miranda foi aqui em 

Biritiba e tudo o que ela realizou.  APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA .12) Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 
005/2013; Institui no âmbito do município de Biritiba Mirim, o incentivo à aprendizagem do jogo 

de xadrez na rede pública de ensino. Vereador Fabio agradeceu. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA . 13) Em Primeira discussão e 

votação Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município N° 36/2013 – Dispõe sobre Alteração 
do Artigo 232 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências. 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. Fabio Faquim de 

Oliveira: Senhora Presidente, nobres vereadores, todos os presentes boa noite. Primeiramente eu 

gostaria de parabenizar todos os nobres vereadores pelas indicações, requerimentos, projetos de lei, 

pela Presidente Adriana Rufo pela indicação 054/2013, na qual indica ao Senhor Prefeito o curso 
de capacitação aos professores da rede pública de ensino, até mesmo porque logo após a formação 

do professor ele não tem mais curso de capacitação nenhuma no seu desenvolvimento como 

professor. Uma excelente indicação. Gostaria de fazer menção acerca do nobre vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que faz encaminhamento ao excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos 
Alberto Taino Junior para que possa buscar recursos no pátio municipal, no ginásio municipal de 

esporte de Biritiba Mirim. Parabéns Vereador Marcelo pela sua iniciativa. Interessante porque esses 

dias eu estive lá, juntamente com o Secretário de esportes o Padilha, e encaminhei para o Padilha 
um CIE, Centro de incentivo ao esporte, o ministério do esporte abriu as inscrições e convênios, 

não somente para o centro de incentivo ao esporte, mas também para reestruturação, implantação e 

modernização de espaços esportivos, já encaminhei ao senhor secretário Padilha, e na próxima 

sessão estarei colocando em ata para votação. Quero agradecer aos nobres vereadores que 
contribuíram para que este projeto de lei de incentivo ao xadrez fosse aprovado, agora agente faz o 

apelo ao executivo para que possa dar andamento a este projeto realmente executá-lo, porque tenho 

certeza que vai ser de extrema importância para as crianças, para seu desenvolvimento intelectual e 
para o seu raciocínio. Eu apresentei uma indicação, nobres vereadores a respeito da implantação de 

lixeiras no nosso município, até mesmo porque caminhando pelas ruas na cidade de Biritiba Mirim, 

eu posso ver e vocês nobres vereadores também, o quanto nossa cidade está suja, infelizmente 
Biritiba Mirim está muito suja, as ruas e as vias estão sujas, até mesmo as praças públicas. A 

implantação das lixeiras seria primordial para nós darmos início a uma educação ambiental para o 

povo da nossa cidade, até porque os munícipes, nós não podemos nem cobrar deles, porque não 
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está havendo iniciativa nenhuma em relação a implantação de lixeiras. Passando pela cidade, eu 
moro no bairro da Vertente, caminhando da vertente até a vila operária, nós não encontramos nas 

calçadas públicas nenhuma lixeira, infelizmente em conseqüência disso que nossa cidade se 

encontra da maneira que está. Acredito que a limpeza pública também está com grande deficiência, 
e eu faço um apelo aqui, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que tome as providências 

cabíveis para que Biritiba Mirim seja uma cidade limpa, uma cidade que possa promover a 

educação ambiental para o povo, com lixeiras discriminadas acerca de suas coletas, metal, plástico, 

alumínio, para nós darmos início a um projeto, a hábitos educacionais importantes ao nosso 
município. Em relação ao fundo municipal de bem-estar do animal a funbea nobre vereador Jorge 

Mishima, este é um pedido dos próprios munícipes, e eu conto desde já a participação de todos o 

nobres vereadores para que agente possa transformar esse fundo municipal de bem-estar do animal, 
o funbea em um projeto de lei, e que o executivo também possa colocar em prática, porque é uma 

necessidade e pedido de vários munícipes da nossa cidade. Eu quero fazer uma outra 

reinvindicação, aproveitar e falar acerca do bairro da vertente, já fizemos em outras sessões muitas 

indicações acerca do bairro da vertente, inclusive temos alguns representantes do bairro e 
representante da associação. Muitos bairros da nossa cidade receberam investimentos, receberam 

recursos, vimos bairros como Jd dos Eucaliptos, Nova Biritiba, Cruz das Almas, recebendo asfaltos 

e outros recursos, unidades básicas de saúde, mas infelizmente até o momento o bairro da Vertente 
se encontra em situações precárias, até mesmo as suas vias, as suas ruas em conseqüências das 

fortes chuvas e da falta de iluminação, o bairro da Vertente é carente de iluminação, eu sei que 

Excelentíssimo Senhor Prefeito tem se empenhado muito acerca da busca de recursos, visitas a 
Brasília, a deputados, a emendas, subsídios do governo federal, do governo do Estado, e eu quero 

parabenizá-lo pela sua iniciativa. Mas eu faço um apelo ao Senhor Prefeito para que também eleve 

seus olhos para o bairro da Vertente. Eu sei que a avenida principal Benedito de Miranda Melo está 

com o programa de ser asfaltada e isso é ótimo porque ela dá acesso ao bairro do Castellano, ao 
bairro do Jardim dos Eucaliptos, mas na verdade o bairro da Vertente não é feito somente de uma 

rua, existem outras ruas também que precisa de atenção e muitas ruas que precisam de iluminação 

pública. Então eu venho como morador do bairro fazer o meu apelo ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que tome as devidas providências acerca do bairro, em 

condições de melhorias, em condições de vias melhores aos munícipes do bairro, desde já agradeço 

Senhora Presidente. Vereador Donizeti enfatiza que encaminhou um requerimento ao Deputado 
André do Prado para que ele fosse atrás de uma emenda parlamentar para o asfalto naquele trecho 

do Castellano.Estamos aguardando e lutando juntos pelo bairro. Vereador Fabio Faquim disse que 

essa emenda já foi disponibilizado ao Prefeito e agradeceu o Vereador Donizeti. Estive em visita a 

Assembléia Legislativa, a duas semanas atrás estivemos junto com o deputado José Bittercount, 
que também mostrou um grande interesse em ajudar a cidade de Biritiba Mirim em conversa com o 

Prefeito, e pediu para que a verba que nós angariássemos do Deputado José Bittercount fosse 

transferido para outro setor até porque o André do Prado, já disponibilizou esse recurso para o 
bairro da Vertente, obrigado, agradeço pelo apoio do nobre vereador Donizeti e aos demais 

vereadores e todos os presentes. Muito obrigado. 2. Lourival Bispo de Matos: agradeceu e 

dispensou o uso da palavra. 3. Jorge Mishima: Excelentíssima Presidente desta Casa, membros da 

Mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras e senhores, a minha vinda mais uma vez nessa tribuna 
é para comentar sobre as indicações e requerimentos, vou me ater principalmente ao requerimento 

nº22/2013, que me enderecei a Sabesp, esse bem tão precioso da água, nosso bairro da Alvorada A, 

realmente deixa a desejar o serviço da Sabesp, vereador Donizeti pede uma parte e pede ao 
vereador para incluir que lá corre um córrego e estão jogando esgoto no córrego e a Sabesp já 

coleta nesse local, aproveitar e cobrar deles que faça a coleta do esgoto.Vereador Jorge retorna a 

palavra: na semana passada minha residência ficou por três dias sem água, realmente é uma 
dificuldade enorme e não bastasse isso a Eletropaulo solicitei explicações a respeito, segunda-feira 

não tivemos sessão por falta de energia, é constante essa falta de energia, Alvorada A,B,C, centro, 

Nova Biritiba, enfim essa região vinda de Mogi a direita sempre está faltando energia elétrica. Se 
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há sobrecarga tem que tomar providências, pois agente paga um absurdo pela eletricidade e na 
verdade não tem. Quero agradecer também essa minha iniciativa da moção de elogios ao Roberto 

Kimura, nosso amigo, ele não tem medido esforços para atender aos munícipes, principalmente eu 

posso falar que ele tem atendido prontamente, visto que foi realizado, embora pouco tempo, 
estamos a dois meses de mandato e ele realmente tem dedicado com extrema vontade e capacidade 

a frente da secretaria de obras do nosso município. Eu quero também comentar a respeito do 

requerimento do nobre vereador Marcelo Batista de Miranda, eu também concordo que a 

democracia deve existir que Vossa Excelência fala em vale-alimentação, eu preocupado, também 
fui procurado por alguns funcionários públicos, fui a fonte, fui conversar com alguns gerentes do 

shibata, por exemplo, e ele disse que na verdade não havia interesse nessa concorrência desse vale-

alimentação, e eu também procurei mais algumas fontes que também não mostraram interesse. 
Então na verdade era só por causa disso que quero consignar em ata meu voto contrário ao 

requerimento do nobre vereador Marcelo de Miranda. E por fim ele parabenizou a Presidenta pelo 

nascimento de seu neto e agradeceu a presença de Dona Bia e seu esposo Ernani. Obrigado a todos 

e Boa Noite. 4. Adriana Rufo Freitas: Quero agradecer ao nobre vereador Jorge Mishima pelas 
palavras. Boa noite a todos, quero cumprimentar os nobres vereadores, funcionários presentes, aos 

munícipes e registrar a presença da esposa do vereador José Rodrigues Lares que está aqui nos 

prestigiando. Quero solicitar aos senhores vereadores o apoio nesta causa, acredito que seja de 
maior importância para Biritiba Mirim, que é a melhoria da educação fundamental, principalmente 

nos anos iniciais que são de responsabilidade do município, pois acredito que a educação é a base 

de tudo. A qualidade da educação básica do país é medida através do IDEB, índice de 
desenvolvimento de educação básica, que é medida a partir do resultado da prova Brasil, que é 

aplicado em todas as escolas do país, a média do Estado de São Paulo do IDEB de 2011, foi de 

cinco vírgula quatro, o nosso município alcançou a nota de quatro vírgula nove. Para podermos 

comparar a melhor nota do IDEB foi aqui do Estado de São Paulo a escola municipal Professor 
Lucio Mariano Perrot, do município de Presidente Venceslau, com a média de oito vírgula três. Por 

isso a importância da capacitação do professor juntamente com o professor auxiliar, já solicitado 

por mim como a indicação aprovado pelos colegas, por isso agradeço o apoio de todos vocês. 
Acredito em uma educação de qualidade e precisamos fazer mais para mudar os números de 

defazagem em que se encontram o município, o estado, o país. Eu acredito sim na educação, sou 

professora não das séries iniciais, mas nós sentimos a dificuldade que os alunos chegam na quinta 
série, o sexto ano. Então nós precisamos capacitar esses professores, ainda mais para que esses 

alunos tenham maior facilidade de aprender, buscar aquilo que eles estão necessitando. Eu digo 

tudo isso porque eu sou professora e vinte e um anos e meio e eu acredito na educação. Obrigada.  

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 27 de fevereiro de 2013. 
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