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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 25 de março de 2013. 

   

Às vinte horas do dia vinte e cinco 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. 11, 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. Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos solicitou sua retirada da Mesa. A Senhora Presidente convocou o nobre 

vereador Marcelo para que possa auxiliar a secretariar a Mesa. 1. Leitura, discussão e votação da 
Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de março de 2013; O Vereador Lourival Bispo de Matos 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. INDICAÇÕES: 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 1. Indicação nº 

120/2013 solicita ao Sr. Prefeito que junto com o Departamento de Obras, providencie a instalação 

de duas lixeiras no Bairro da Terceira nos seguintes locais: uma ao lado do Bar do Sr. Izaque na 

Estrada de Casa Grande e outra na entrada do Sertãozinho na Estrada BRM 354; 2. Indicação nº 
121/2013 solicita ao Sr. Prefeito que junto com o Departamento de Obras, providencie a cobertura 

dos dois pontos de ônibus existentes no Bairro da Terceira, sendo esses localizados: um próximo ao 

Bar do Sr. Izaque na Estrada de Casa Grande e outro na entrada do Sertãozinho na Estrada BRM 
354; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 3. 

Indicação nº 122/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que 

faça o trabalho de tapa buracos, na Rua 03 no Bairro Nova Biritiba; 4. Indicação nº 123/2013 
solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que faça o trabalho de tapa 

buracos, na Rua 04 no Bairro Nova Biritiba; 5. Indicação nº 124/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o 

interceda junto ao órgão competente para que faça o trabalho de pavimentação na Rua Juscelino 

Kubitschek no Bairro, Jardim Yoneda. 6. Indicação nº 125/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o 
interceda junto ao órgão competente para que faça um reforço no policiamento; AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETOS. 7. Indicação nº 126/2013 solicita 

ao Sr. Prefeito que o mesmo juntamente com o Departamento Municipal de Obras Serviços e Bens 
Municipais, para que notifiquem o proprietário do terreno localizado na Rua 25 de Março – Bairro 

Jardim Lorena; 8. Indicação nº 127/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o mesmo juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, para que passe a máquina 

motoniveladora, e também coloque cascalho na Rua 25 de Março, Bairro Jardim Lorena; 
AUTORIA DO NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS. 9. Indicação nº 

128/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que proceda a 

instalação de um redutor de velocidade, do Tipo “Lombada”, na Rua Sebastião Silva, no início de 
via, no Jardim Alvorada C.  10. Indicação nº 129/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto 

ao órgão competente para que proceda a manutenção, na Rua Rio Pardo – Bairro das Vertentes; 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 11. Indicação 
nº 130/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que, possa ser 

implantado ponto de ônibus, ao longo da Estrada Municipal do Ronaldo, localizada no, Bairro do 

Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA. 12. Indicação 
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nº 131/2013 solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente da Municipalidade o pedido 
para que seja realizada limpeza e roçada bem como a manutenção do ponto de ônibus localizada no 

final da Rua Sérvulo da  Costa, altura do N° 92 no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 13. Indicação nº 

132/2013 solicita ao Sr. Prefeito encaminhar ao setor competente da Municipalidade o pedido para 
que junto a Empresa EDP Bandeirantes estude a possibilidade de instalação de luminárias na Rua 

Vilma Lins da Costa no Bairro Jardim dos Eucaliptos; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

CARLOS DE ARAUJO. 14. Indicação nº 133/2013 solicita ao Sr. Prefeito e que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que seja tomada providências necessárias para a roçagem 
das margens do córrego localizado próximo a Rua Júlia Maria do Espírito Santo, Bairro Hiroy Km 

18. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA.15. Indicação nº 134/2013 

solicita ao Sr. Prefeito e que o mesmo interceda junto ao órgão competente desta municipalidade, 
para que o mesmo determine para podar árvores em frente a Hirayama Veículos, e também em 

frente a Auto Peças Tomioka, ambas na Avenida Ferdinando Jungers;16. Indicação nº 135/2013 

solicita ao Sr. Prefeito e que o mesmo interceda junto ao órgão competente desta municipalidade, 

para canalizar águas que está minando na Rua Irio Taino, Bairro da Alvorada C, na altura do n° 
260. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 17. 

Indicação nº 136/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que 

faça o trabalho de pavimentação na Rua Erival Zanetti no Bairro Jardim Yoneda; 18. Indicação nº 
137/2013 solicita ao Sr. Prefeito que o interceda junto ao órgão competente para que faça o 

trabalho de pavimentação na Rua 05, no Bairro Santo Antonio. ORDEM DO DIA: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS. 01)– Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 050/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que faça uma rotatória na Rodovia Mogi Salesópolis, na entrada do Bairro Nova 

Biritiba; APROVADO. 02)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 051/2013 -  

Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que faça um (PSF), Posto de Saúde 
Familiar no Bairro da Nova Biritiba; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 03)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 

052/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que junto ao Departamento de 
Trânsito, providencie a pintura das guias e a sinalização com a placa do tipo PROIBIDO 

ESTACIONAR, na AV. Heitor da Cunha Braga, na altura do n° 34, próximo a Casa lotérica e ao 

Supermercado Okamura; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO. 04)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 053/2013 

-  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que junto a Secretaria de Saúde de Biritiba 

Mirim vinculada a Prefeitura, o transporte para a locomoção do paciente Antonio Marcos Gomes 

de Faria, até a AACD; APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS. 05)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 054/2013 -  Requer ao 

Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo interceda junto à Bandeirantes Energia, 

para que faça a reposição de uma lâmpada queimada, do poste ET 4968, na Estrada do Sogo, em 
frente ao número 170; APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS. 06)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 055/2013 -  

Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que se faça a limpeza na creche 

Fermina Maria de Santana, localizada no Bairro, Jardim dos Eucaliptos; APROVADO. 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 07)– Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 056/2013 -  Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo viabilize uma sede própria para o Sindicato Rural de Biritiba Mirim; 
APROVADO. 08)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 057/2013 -  Requer ao 

Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, a necessidade de contratação de um Engenheiro 

Agrônomo, para dar assistência ao Sindicato Rural de Biritiba Mirim; APROVADO.Vereador 
Jorge pede assinatura aos pares. Vereador Fabio Faquim parabeniza o requerimento do Vereador 

Jorge Mishima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO. 09)– Em única discussão e votação o Requerimento N° 58/2013 -  Requer ao Exmo 
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Senhor Carlos Alberto Taino Junior, a implantação de uma Guarda Mirim Municipal; 
APROVADO.Vereador Fabio Faquim parabenizou o Vereador Marcelo, e este pediu a assinatura 

dos nobres vereadores para apoiar seus projetos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO.10)– Em única discussão e votação a Moção 

de Aplauso nº 011/2013,  aos Policias SD PM Mario Carlos Martins Junior, SD PM João Dias 

Rocha, SD PM Rodrigo Geraldo Rodrigues, CB Bruno dos Santos Franco em face de 

reconhecimento envolvendo como vítima o taxista, SR Carlos Franco de Souza; Vereadores José 

Pereira da Silva Neto e Donizeti Assis de Siqueira parabenizaram o Vereador Marcelo por esta 
homenagem e aos policiais. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO. 11)– Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 

012/2013,  ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior DD. Prefeito Municipal, para que 
seja feito o Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo e o Município de Biritiba Mirim, 

dando a continuidade na complementação do Decreto N° 2.798, de 06 de fevereiro de 

2012.Vereador José Pereira da Silva Neto pediu para que os nobres vereadores assinassem. 

Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e Marcelo Batista de Miranda Melo parabenizaram o 
Vereador Ziza pela iniciativa. 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 José Pereira da Silva Neto: 

Excelentíssima Presidente e nobres vereadores, eu só queria a princípio agradecer a todos e aqueles 

que têm me ajudado que juntos podemos fazer um futuro melhor para nossa cidade. E a principal 

situação desse convênio, que seria uma parte fundamental que estou lutando a algum tempo, é que 
temos convênio com cento e vinte cidades do Estado de São Paulo e já estão utilizando a Lei 

Delegada, é uma forma de aumentarmos o efetivo policiamento na cidade, devido a dificuldade que 

o Estado está tendo em mandar policiais. Então é de suma importância esse convênio e eu gostaria 

de agradecer mais uma vez a todos aqueles que têm me auxiliado e me orientado, temos boas 
intenções, mas muitas vezes desconhecemos a legalidade das coisas. Quero agradecer também ao 

povo que está presente, policial que está sendo homenageado e saiba que dentro das possibilidades, 

nós faremos tudo e dar apoio a vocês, e da mesma forma aumentar o efetivo policiamento da 
cidade, dando uma segurança maior à população e as irregularidades que tiver, juntamente 

podemos arrumar uma solução e resolver os problemas. Muito obrigado. 2. Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo: Boa Noite Presidente, nobre secretário, Senhores vereadores, quero 
agradecer a presença da Vereadora Vera Jungers e seu marido, o homenageado Mario e os demais 

presentes nesta Casa. Quero salientar que essa Moção de aplausos foi uma maneira justa que nós 

reconhecemos ao tirocínio policial que houve dos que atenderam a ocorrência, no caso do Mário 

em socorrer a vítima, mesmo hoje havendo uma recomendação para que a polícia não atenda a 
ocorrência, ele não pensou duas vezes em socorrer e ainda assim lograr êxito em prender um dos 

meliantes que fizeram isso e salvando a vida dele e depois com os demais ocorridos, agente que 

conhece o Mario que trabalha junto com o Rocha homenageado e os outros soldados aqui. 
Acontece o seguinte: quando ele deparou com uma ocorrência que eles tomam uma atitude mais 

severa, a sociedade às vezes interpreta mal, porque há um comentário, e me entristece muito, você 

ouvir de um soldado, o Mario, que está pensando em ir pro bombeiro, a ocorrência que ele é 

chamado, ele resolve o problema e depois fica uma pressão da sociedade que tira todo o estímulo, a 
pessoa perde a vontade de ser policial, proteger nossas casas, nossas famílias e lidar com o bem 

maior que é a vida da gente. É muito triste, então achei nada mais justo, independente que muitas 

pessoas pensam, vou estar aqui, quero agradecer a atitude de vocês que mostraram homens 
honrados, embora o elogio quando deve ser dado, quero que o Mario leve ao comandante dele, o 

Tenente Dirceu, o qual eu já falei com ele que a Câmara toda estava apoiando, e ele já veio 

conversar com a Presidente. A conduta das pessoas às vezes pode ser debatida por muitos, mas 
você vai ser admirado por outros, você ganha com isso, você tem amor naquilo que faz. Pedro e 

vários soldados são exemplos. Vocês estão representando agente aqui, então quero que você leve 

com seus pares que tiveram nessa ocorrência uma vibração positiva, e além da classe de bombeiros 
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ser maravilhosa e necessária vocês precisam ser os nossos guardiões e atingir essa atitude. É o 
mínimo que podemos fazer e todas as questões que quiser contar com a Câmara, agente vai estar 

aqui pra apoiar a polícia militar e parabenizar a todos pela conduta de trabalho e agradecer a 

presença de todos. Muito obrigado. 3. Vereador Jorge Mishima: Quero agradecer a dois 
funcionários desta Casa especificamente, todos eles muito atenciosos, competentes, mas em 

especial o André que tem me tolerado muito e a nossa amiga Vanderli. Eles não têm medido 

esforços para nos atender e as nossas indicações. Muito obrigado. Vereadora Vera Jungers: 

Nobre Presidente, mesa e vereadores, gostaria de agradecer realmente a atitude do policial que no 
dia trinta de julho de dois mil e doze salvou a vida do meu marido, ele não pensou duas vezes, não 

hesitou em colocar na viatura, embora o Marcelo falou uma verdade que foi proibido a pouco 

tempo o socorro de viatura, Carlos que Deus abençoe muito a sua trajetória, que você é um policial 
digno, não só você como os outros que não estão aqui presentes, eu agradeço muito a Deus por 

você ter aparecido naquele momento. A demora do Samu, então ele fez o socorro do meu marido. 

Que Deus ilumine você, a sua caminhada e não saia, fique por Biritiba e lute por nós. E agradeço a 

todos que compartilharam nessa Moção de aplausos junto com o Marcelo, pois foi um pedido meu 
que já era para ter feito essa homenagem aos policiais. Muito 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 25 de março de 2013. 
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