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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 18 de março de 2013. 

   

Às vinte horas do dia dezoito de março 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. 10, 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 11 de março 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 005115/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Saúde; 3. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº CM016300/2013; 4.Leitura do 
Oficio GS N°910/2013- Do Governo do Estado de São Paulo; 5. Leitura do Oficio N°001/2013- Do 

Conselho Municipal de Saúde- CMS - Secretaria Municipal de Saúde – Biritiba Mirim 6. Leitura 

do Oficio N°592/2013/PVSTP/PVST- Anatel – Assunto: Requerimento n° 013, de autoria do 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 1. Indicação nº 110/2013 solicita ao Sr. Prefeito que 

interceda junto ao órgão competente para que,  passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, 

na AV. principal do Bairro Nirvana; 2. Indicação nº 111/2013 solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao órgão competente para que,  faça a limpeza da valeta e colocação de tubos, na Rua das 

Acácias no Bairro Pomar do Carmo; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO. 3. Indicação nº 112/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo juntamente com 
o Departamento de Obras e Serviços e Bens Municipais, para que coloque lombada no Bairro Nova 

Biritiba do tipo redutor de velocidade na Avenida São Judas Tadeu no início, e no cruzamento com 

a Rua Antonio Rosa de Melo Bolanho bem como na sua extensão;  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 4. Indicação nº 113/2013 solicita ao Sr. Prefeito, 
no sentido de máxima urgência, as placas com nomenclaturas das Ruas localizadas nos Bairros 

Pomar do Carmo e Cinturão Verde;5. Indicação nº 114/2013 solicita ao Sr. Prefeito, que junto ao 

Departamento de Obras, providencie a limpeza do tipo roçagem e a manutenção do Campo de 
Futebol, localizado próximo a Igreja do Bairro do Pomar do Carmo; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO 6. Indicação nº 115/2013 solicita ao Sr. Prefeito, que 

interceda junto ao órgão competente para que, possa ser feito a limpeza do campo de futebol, no 

Bairro Jardim dos Eucaliptos; 7. Indicação nº 116/2013 solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto 
ao órgão competente para que, possa ser feito a limpeza da vegetação do tipo roçar ao longo da 

Estrada Municipal do Ronaldo, Bairro do Sogo; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA. 8. Indicação nº 117/2013 solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao órgão 
competente para passar a máquina moto niveladora e cascalhar a estrada dos Barbosa, 

principalmente em frente a chácara do Sr. Antenor Lugobon. 9. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. Indicação nº 118/2013 solicita ao 
Sr. Prefeito, que interceda junto ao Departamento competente para que seja feita manutenção com a 

motoniveladora na Estrada do Yamamoto Fazenda Velha. 10. Indicação nº 119/2013 solicita ao Sr.  
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Prefeito, que interceda junto ao Departamento competente para que seja feito reparos urgentes na 
Estrada Municipal dos Bolanhos. ORDEM DO DIA: Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

pediu a retirada de pauta o requerimento 42/2013 de própria autoria para analisar e tirar algumas 

dúvidas deste requerimento. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA. 02)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 43/2013 -  Requer ao Exmo 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja dado início junto ao setor competente o cadastro 

com proposta de construção, ampliação e reforma de UBS. APROVADO. 03)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 44/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 
Junior, para que estude juntamente com o Setor competente a possibilidade de transformar o espaço 

existente no final do Bairro Vila Operária em um espaço recreativo. APROVADO. 04)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 45/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 
Junior, para que adote providências no sentido de instalar uma UBS no Bairro do Castelano; 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo se manifestou contrário não ao projeto, mas disse que 

já está em execução, pois na reunião com a Senhora Virgília ela disse que já estava liberando 

recursos e que este projeto já era da gestão passada, do Vereador Marcio do busão.Vereadores 
Valdivino Ferreira dos Santos, Donizeti Assis de Siqueira, Lourival Bispo de Matos, José Pereira 

da Silva Neto, Jorge Mishima e José Rodrigues Lares votaram contrário.Vereador Fabio Faquim de 

Oliveira disse que não tinha conhecimento deste projeto do ano passado e solicitou a retirada de 
pauta o requerimento. Fica prejudicada a votação. Retirado de Pauta. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 05)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 

46/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto 
a Sabesp, para implantação de rede de água e esgoto, na estrada da Granja Fundão. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 06)– 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 47/2013 -  Requer ao Exma Senhora 

Presidente, que estude a possibilidade de criação de uma Comissão Especial de Vereadores, para 
obter informações a respeito do investimento na cidade da Vivo Telefonia fixa, nos casos de 

internet de Banda Larga e telefonia móvel.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA. 07)– Em única discussão e votação o 
Requerimento N° 48/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Senador Eduardo Suplicy, solicitando 

viabilizar emenda para aquisição de uma Van 17 lugares para condução de pacientes de 

hemodiálise. APROVADO. 08)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 49/2013 -  
Requer ao Exmo Senhor Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando viabilizar emenda para 

aquisição de uma Van 17 lugares para condução de pacientes de hemodiálise. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 09)– Em 

única discussão e votação a Moção de Apelo nº 009/2013,  ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto 
Taino Junior DD. Prefeito Municipal, para requerer junto a Companhia Elétrica de Energia, 

Bandeirantes para que faça a substituição dos postes de energia elétrica que são de madeiras, pelos 

de cimentos e aproveitando para afastar dos terrenos e alinhá-los corretamente nas calçadas, 
localizado na Rua Geraldo da Conceição Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 10)– Em 

única discussão e votação a Moção de Apelo nº 010/2013,  ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto 

Taino Junior DD. Prefeito Municipal, para requerer que restabeleça, o direito de insalubridade aos 

motoristas de coleta de lixo e os mecânicos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA. 10)– Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei Nº 002/2013; Dispõe no âmbito da Câmara Municipal, vale transporte aos 

servidores públicos. APROVADO. AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO. 11) – Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 006/2013; Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de 

adesivos com telefone do Disque – Denúncia nos veículos empregados no serviço de transporte 

coletivo de passageiros e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO: 12) – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 007/2013; Autoriza o 

executivo Municipal a firmar o Termo de Reti-Ratificação ao Contrato de Consórcio Público que 

entre si celebram os Municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim, e dá outras 
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providências. 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. Vereador Lourival Bispo de Matos: Boa Noite a todos, faço uso dessa 

tribuna apenas para ter reconhecimento dos meus colegas dentro desta Casa, já estive nesta Casa 
por dois mandatos unidos com os vereadores Jorge Mishima, Donizeti e Valdivino, em harmonia. 

Esta gestão surpreendeu muito mais a minha expectativa do que as duas vezes que estive nesta 

Casa. Tudo isso porque vejo a Presidente conduzir esta Casa com ética, moral, postura e com 

clareza, realmente isso me deixa muito orgulhoso, porque estamos aqui a interesse da população. 
Todos estamos trabalhando para o nosso povo e vendo as necessidades.Cada projeto que está 

passando aqui nesta Casa estamos analisando se é interesse da população, sempre respeitando cada 

um. Obrigado a todos. 2. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. Dispensou o uso da palavra. 
Vereador Marcelo Batista de Miranda de Melo parabenizou as palavras do Vereador Lourival. 

3.Vereador Fabio Faquim de Oliveira: Senhora Presidente, nobres vereadores, boa noite, eu só 

gostaria de falar acerca do PAC, que é um programa de aceleração de crescimento, e na verdade é 

muito importante que todos nós vereadores devemos cobrar as secretarias para que eles dêem 
andamento e apresentem estes projetos. O projeto não é do vereador Fabio Faquim, o projeto é do 

ministério do esporte, do ministério da cultura, ministério da saúde e agente tem que aproveitar este 

momento porque quando a secretaria, o setor de planejamento não apresenta este projeto a 
tendência é do município ser prejudicado com isso porque ele deixa de ganhar o espaço de lazer, 

deixa de ganhar unidades básicas de saúde, deixa de ganhar em infra-estrutura, saneamento básico 

e outras coisas mais. Estive hoje reunido com a secretária. Marta, inclusive ela disse que é 
responsável pelo setor de planejamento também, que ela está sobrecarregada, ou seja, ela tem que 

montar os projetos e apresentá-los, para que ele possa correr dentro dos trâmites legais, ser 

aprovado e Biritiba Mirim receber este recurso. Então eu vi uma necessidade muito grande e já 

quero apresentar aos vereadores as necessidades do executivo da Prefeitura, tem um grupo de 
assessoria, que venha prestar uma assessoria aos secretários, ou seja, que se responsabilizem, sejam 

responsáveis pelo levantamento dos projetos, pela abertura de recursos do PAC ou das secretarias 

do Estado, para que eles possam dar iniciativa acerca desses projetos, porque se ficar sobre 
responsabilidade somente das secretarias ou do seu responsável é a população que perde, Biritiba 

perde, por isso eu acho importante agente apresentar um requerimento e encaminhar ao executivo 

apresentando interesse de ter um grupo de assessores, uma assessoria que venha a prestar todo esse 
respalto para secretarias para que os projetos sejam apresentados dentro do prazo determinado e o 

município não venha ser prejudicado com isso, eu acredito que esse projeto seja importante e o 

término de nossa reunião, os nobres vereadores possam se manifestar acerca disso. Eu queria dar 

liberdade aos nobres vereadores porque a maioria já tinha conhecimento que a indicação do 
Castellano tinha sido apresentado em uma gestão legislativa passada e eu quero dar liberdade aos 

vereadores que vocês podem antes de iniciar a sessão ordinária de falar com clareza acerca de um 

requerimento que já foi apresentado anteriormente, até mesmo porque evitamos alguns debates ou 
situações sem necessidades, assim como eu comuniquei o nobre vereador Valdivino e disse que o 

requerimento que  assessor dele apresentou 042/2013 não tinha necessidade de ser apresentado em 

plenário, porque o parque do Nirvana não é mais responsabilidade da prefeitura, está em 

responsabilidade da Aprir, então eles tem a responsabilidade da manutenção, do cuidado do parque, 
então não seria cabível dentro do executivo.Vereador Marcelo parabenizou o vereador Fabio 

Faquim pelos projetos e reafirmou que estão perdendo recursos por falta de assessoria, 

planejamento e leitura dos projetos e não podemos deixar de enviar os projetos às secretarias. E 
gostaria também após sua sugestão, talvez colocar em pauta antes na semana e a secretaria pudesse 

analisar para não ter uma dualidade dos projetos ou indicações. Vereador Fabio Faquim de Oliveira 

agradeceu e encerrou o uso da palavra. 4. Vereadora Adriana Rufo Freitas: Eu quero agradecer 
as palavras do vereador Lourival e aos nobres colegas aqui presentes. Algumas pessoas me 

perguntam se eu estou apresentando muitas resistências por eu ser a única mulher? Eu digo jamais, 

porque aqui na Câmara nós somos parceiros em busca daquilo que a sociedade quer aquilo que a 
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sociedade necessita, então eu quero agradecer o companheirismo e a compreensão de cada um de 
vocês, então eu tenho só a agradecer, realmente era o meu proprósito, ter durante a presidência uma 

clareza, companheirismo, opiniões de vocês, mesmo agente discordando de uma coisa ou outra, 

quero parabenizar cada um de vocês pela companhia do dia-a-dia aqui na Câmara Municipal. E 
agradecer a presença da esposa do nobre Vereador Valdivino, Luciléia que está nos prestigiando 

hoje e a Doutora Frida e demais presentes aqui no plenário. Obrigada. Não havendo mais inscritos 

e 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 20 de março de 2013. 
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