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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 04 de março de 2013. 

   

Às vinte horas do dia quatro de março 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. 08, 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: 1.Leitura, discussão e 

votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 fevereiro de 2013; O Vereador Jorge Mishima requer 

dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na Secretaria a disposição de todos os 
Vereadores. A Senhora Presidente coloca em votação a Ata. APROVADA.  2. Leitura do 

Telegrama nº 003460 – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. 

Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº CM005625/2013; 4. Leitura do Oficio n° 
925/2013 – Referente Indicação de Redutores de Velocidade na Rodovia SP- 88 Trecho 

Urbanizado. 5. Leitura do Ofício nº 005/2013-DAGP, *Portarias n.°s 0037 a 0043/2013; 

0045/2013 a 0062/2013 *Decreto n.°s 2.876, 2.877,2.879,2.880, 2.881,2.882 e 2.883/2013; 

*Contratos n.°s 033/2012, 003, 004, 006, 008, 009, 010, 011, 013/2013;  *T.A n° 02 ao Contrato 
n°070/2012; *T.A n° 03 ao Contrato n°062/2010*,*T.A n° 02 ao Contrato n°089/2010, *T.A n° 01 

ao Contrato n°113/2012, *T.A n° 05 ao Contrato n°113/2010,T.A n° 01 ao Contrato n°54/2012; 

*T.A n° 02 ao Contrato n°113/2012; *Convênios n.°s 010 e 011/2013; *Termo de Rescisão de 

Contrato n° 001 ao contrato nº123/2012; INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: 1. Indicação nº 61/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, e execução de projeto técnico visando à 
reforma do prédio já existente no Bairro da Terceira para implantação de um Posto de Saúde no 

Bairro visando atender os moradores. 2. Indicação nº 62/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 

junto ao Departamento Obras do Município, e seja feito a manutenção e conservação, passando a 

máquina motoniveladora em todas as ruas do Parque Real, no Bairro do Castellano e também, para 
que seja jogado cascalho nas ruas que estiverem em pior estado de conservação e faça a limpeza da 

vegetação do tipo roçar.  3. Indicação nº 63/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 

Departamento Obras do Município, e seja feito a manutenção e conservação, passando a máquina 
motoniveladora  em todas as ruas do Bairro Pomar do Carmo e também, para que seja jogado 

cascalho nas ruas que estiverem em pior estado de conservação e faça a limpeza da vegetação do 

tipo roçar em todo o acostamento da Estrada do Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 4. Indicação nº 64/2013, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao setor competente da Municipalidade para que seja colocado redutores de 

velocidades na Rua São Judas Tadeu no Bairro Nova Biritiba Mirim. 5. Indicação nº 65/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente da Municipalidade para que seja 
colocada a tampa no bueiro existente na Rua 6 em frente ao Nº5 no Bairro Nova Biritiba. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 6. Indicação nº 

66/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que, possa ser feito a 
limpeza da valeta, e que passe a máquina motoniveladora, na Rua Paraguai, no Bairro Castelano. 7. 

Indicação nº 67/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que, 

possa ser feito a limpeza do campo de futebol, no Bairro da Cruz da Almas. 8. Indicação nº 
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68/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que, venha ser 
instalado iluminação na Rua Bolivia, no Bairro Castelano. 9. Indicação nº 69/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que, faça a abertura de acostamento, 

manutenção da iluminação e implantação de duas placas de sinalização de “lombada” , na Estrada 
Municipal do Ronaldo, no Bairro do Sogo. 10. Indicação nº 70/2013, solicita ao Sr. Prefeito que 

interceda junto ao órgão competente para que, possa ser instalado iluminação, em frente ao lar 

Santo Antonio no Bairro do Sogo. 11. Indicação nº 71/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 

junto ao órgão competente para que, venha a ser instalado iluminação, manutenção e a limpeza da 
valeta, na Rua Maria Consolação Xavier, no Bairro Castelano. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES WALTER MACHADO E FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: 12. Indicação 

nº 72/2013, solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe ao setor competente da Municipalidade para que 
seja colocado redutores de velocidade na Rua São Judas Tadeu no bairro Nova Biritiba. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES: 13. Indicação nº 73/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que seja sanado o problema de 

falta de placas de sinalização nas novas lombadas colocadas recentemente na estrada do bairro do 
Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 14. 

Indicação nº 74/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que 

coloque redutores de velocidade tipo lombadas, na Rua Nilo Peçanha próximo a escola do vista 
alegre na rudo do bar do Maurão. AUTORIA DO NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS: 15. Indicação nº 75/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão 

competente para que proceda a manutenção, com motoniveladora, na Rua 3-Bairro do Nirvana, em 
ambos os sentidos. AUTORIA DO NOBRE VEREADO MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: 16. Indicação nº 76/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão 

competente para que o mesmo tome providência no sentido de restaurar através de motoniveladora 

e cascalhamento das Ruas Canadá e Estrada dos Bolanhos , do bairro JD Castelano, Sitio São João 
e Estrada Granja Fundão.17. Indicação nº 77/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 

órgão competente para que proceda a manutenção na Rua Alberto de Oliveira até a rua Marinalva 

da Silva Santos, bairro Jd.dos Eucaliptos.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARAÚJO: 18. Indicação nº 78/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão 

competente para que seja tomada providências necessárias para a colocação de dois pontos de 

ônibus via Biritiba Mirim- Mogi, volta Mogi – Biritiba Mirim(um em frente do outro), localização 
caixa 730 nº208 Rodovia Alfredo Rolim de Moura km 18.19. Indicação nº 79/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que seja tomada providências necessárias 

para a operação tapa buraco em toda extensão da Av. 9 de julho, no bairro vista alegre.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: 20. Indicação nº 80/2013, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao á empresa Bandeirante de Energia para que a mesma 

instale luminária na Rua José Paulo Martins na altura do nº15 no Bairro Jd. Dos Eucaliptos. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 21. Indicação nº 81/2013, solicita 
ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente desta municipalidade, visando passar a 

máquina moto niveladora, bem como cascalhar e colocar tubos para o escoamente das águas nos 

lugares empoçadas ao longo da rua Rio Claro no bairro Vertentes.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA  E LOURIVAL BISPO DE MATOS: 22. Indicação nº 
82/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que o mesmo 

interceda junto a Sabesp, para tapar os buracos ocasionados pela mesma em frente ao bar do Sr. 

Rafael e na entrada do sítio do Sr. Yukio Gunji na estrada do bairro do Carmo.23. Indicação nº 
83/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para que o mesmo realize 

a pintura de faixa de mão e contra mão nas estradas do bairro do Carmo e na estrada do bairro do 

Sogo.24. Indicação nº 84/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente 
desta municipalidade, para que o mesmo pinte as lombadas existentes nas estradas do bairro do 

Carmo e da estrada do bairro do Sogo, bem como colocar placas nas referidas lombadas acima 

mencionadas.25. Indicação nº85/2013, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão 
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competente desta municipalidade, no sentido de rebaixar as lombadas existentes na estrada do 
bairro do Carmo em frente ao bar do Sr. Rafael e de fronte à residência do Senhor Toshio Funji,e 

ainda para que retire as tartarugas existentes em frente ao bar do Sr. Rubens,colocando no local 

lombadas.ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA: 01)– Em única discussão e votação o Requerimento N°26/2013 -  Requer ao Exmo 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que informe as indagações, em face da grande procura 

por pessoas, para saber como adquirir a casa própria. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: 02)– Em única discussão e votação o 
Requerimento N°27/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que 

interceda junto a Secretaria Municipal de Esportes para que se apresente o projeto, do CIE Centro 

de Iniciação ao Esporte. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO. 03)– Em única discussão e votação o Requerimento N°28/2013 -  Requer ao 

Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que requeira a Associação Beneficente de Saúde DR. 

Arthur Alberto Nardy,  pedido de informação do plano de trabalho referente ao período Contratual. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: 04)– 
Em única discussão e votação o Requerimento N°29/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto a Empresa Responsável Bandeirantes, que 

seja instalado uma luminária no Poste BIM – 2 – 261 na Rua João Batista Leite, em frente ao 
Recanto Ell Shadai n° 23 no Bairro Castellano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 05)– Em única discussão e 

votação o Requerimento N°30/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que 
o mesmo reivindique através do Governo Estadual uma verba para a construção de um Auditório 

Municipal nos moldes do CENFORPE de Mogi das Cruzes e que o mesmo seja construído nas 

instalações da Rodoviária Municipal e seu estacionamento. Vereadores Fabio Faquim de Oliveira, 

José Pereira da Silva Neto e Lourival Bispo de Matos votaram contra. APROVADO PELA 

MAIORIA. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO. 06)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N°31/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto a secretaria competente, para que seja feito a instalação de 
postes de iluminação nas travessas das Ruas Nilo Peçanha, Afonso Pena, Rodrigues Alves, no 

bairro do vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM 

DE OLIVEIRA: 07)– Em única discussão e votação o Requerimento N°32/2013 -  Requer ao 
Exmo Senhor Deputado Federal Roberto de Lucena, e que o mesmo interceda junto aos órgãos 

competentes, na esfera Federal, para que nos envie uma emenda federal com a  finalidade de 

investimentos em infraestrutura do nosso município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR  JORGE MISHIMA: 08)– Em única discussão e votação o Requerimento 
N°33/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto 

ao Excelentísimo Deputado Federal Sr. Junji Abe, visando através da Emenda Parlamentar, 

angariar recursos para o asfaltamento da estrada do Minami. APROVADO. Vereador Jorge 
Mishima recolheu assinatura dos pares. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR  JORGE 

MISHIMA E LOURIVAL BISPO DE MATOS. 09)– Em única discussão e votação o 

Requerimento N°34/2013 - Requer ao Exmo Senhor Governador Geraldo Alckimin e a Senhora 

Presidente Dilma Pena, para que os mesmos intercedam junto a companhia de saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP, para que seja implantada rede de água canalizada no Bairro do 

Cinturão Verde. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO: 10) – Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 004/2013,  ao 
Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior DD. Prefeito Municipal, para que seja construída 

uma Clínica de Reabilitação de dependentes químicos. Vereador José Pereira da Silva Neto colheu 

assinatura dos nobres vereadores. APROVADO. Não havendo mais trabalhos na ordem do dia a 
Senhora Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna.1. Primeiro secretário solicita ao nobre Vereador 

Jorge Mishima que acompanhasse para fazer uso da Tribuna a Senhora Beatriz Brasil. Beatriz 
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agradeceu a oportunidade e esclareceu a reportagem do Diário de Mogi do dia dois de março sobre 
o fechamento da clínica Adonai, onde são quarenta jovens que tratam de problemas químicos, onde 

seus familiares já não sabem mais o que fazer sem ajuda. Senhora Beatriz disse: Por isso que peço 

ajuda dos Senhores Vereadores, não cobro por essa ajuda, temos sim alguns que nos ajudam, mas a 
maioria é de graça. Já por diversas vezes fui à prefeitura para regularizar a situação, tenho três 

protocolos na Prefeitura, não sei para onde estão enviando. Mais uma vez eu agradeço a 

oportunidade. Obrigada. 2. Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Vereador agradeceu a presença 

dos alunos do pró-jovem, Isabel coordenadora Geral do Projeto e aos professores. Falou também a 
respeito do fechamento da clínica da Bia Brasil, e citou que uma entidade precisou de uma escola 

para trabalhar com as crianças carentes e não consegue, pois a Diretora não autorizou a abertura da 

escola nos finais de semana. Parabenizou a Presidente Adriana Rufo e a Procuradora Jurídica, Drª 
Frida pelo dia oito de março, o dia internacional da mulher, representando assim todas as mulheres. 

Boa Noite. 3. Vereador Fabio Faquim de Oliveira: vereador falou a respeito das indicações e 

requerimento e o porquê ele era contra o requerimento do nobre Vereador Marcelo, pois ele está 

preparando um projeto de lei que cria o Centro Cultural no mesmo local do referido requerimento. 
Comentou também do fechamento da clínica. Parabenizou os nobres Vereadores Donizeti e Carlos 

pelo aniversário. 3.Vereador José Pereira da Silva Neto: vereador solicitou que os nobres 

vereadores apoiassem sua moção de apelo ao Sr. Prefeito Municipal, principalmente que foi 
fechada a clínica da dona Bia Brasil Adonai e agradeceu a presença dos alunos do Pró-jovem e 

disse para virem sempre.4.Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: vereador usou a Tribuna 

para agradecer a presença dos alunos do pró-jovem e parabenizar a pessoa de sua esposa Luciléia e 
todas as mulheres.5.Vereador Jorge Mishima: vereador agradeceu a presença dos alunos, 

incentivando a eles que estudem, pois ele veio de uma família pobre que teve que trabalhar na roça, 

depois que ele se formou advogado, mas com muita dificuldade. Então disse para os alunos 

valorizar a oportunidade. Comentou alguns dados do Projeto Pró-Jovem. Parabenizou a Presidente 
Adriana Rufo e todas as mulheres pelo seu dia. 6. Vereadora Adriana Rufo: vereadora agradeceu 

a presença de todos os jovens, comentou sobre a importância desse projeto, agradeceu a 

coordenadora Isabel e aos Senhores Professores. Comentou também sobre o dia oito de março, o 
dia internacional da mulher e sua importância, pois foi assim que conseguimos algumas vitórias de 

conquistar nosso espaço, pois podemos muito mais. Disse também a Dona Beatriz que sempre que 

possível estará apoiando seus projetos. 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 06 de março de 2013. 
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