
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 29 de ABRIL de 2013. 

  

Às vinte horas do dia vinte e nove de abril 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 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. 16, do Livro nº. XII de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência do Nobre Vereador 

José Rodrigues Lares. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto justifica a 

ausência do Nobre Vereador dizendo que o mesmo se encontra em São Paulo e que, 

por motivo do trânsito, deverá chegar atrasado para a presente Sessão. 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: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 22 de Abril de 2013. O Nobre 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 o 

requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. A senhora Presidente coloca em 

votação a ata. APROVADA. 2. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM034668/2013; 3. Leitura do Ofício nº 015/2013-DAGP- Assunto: Atos do 

Executivo encaminha, *Contratos n.° 0014 a 038/2013, 040 a 048/2013 e 051/2013; 

4. Leitura do Ofício DJB nº 88/2013 – da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo; 5. Leitura do Ofício nº 020/13 – CT – do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim; 6. 

Leitura do Ofício Especial – Assunto: Exposição de Fotos; 7. Leitura do Ofício 

Especial – Assunto: Convida para Missa em Ação de Graças pelo aniversário da 

cidade. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS 

DE SIQUEIRA 7. Indicação nº 190/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que seja 

realizado serviço de recuperação da Estrada de Santa Catarina, no Trecho entre o 

Haras Marcom até o pesqueiro; 8. Indicação nº 191/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal para solicitar à Secretaria de Educação que seja elaborado junto com as 

comunidades e associações, projetos culturais, esportivos, entre outros, utilizando–se 

dos espaços físicos das escolas, creches e outros imóveis disponíveis; 9. Indicação nº 

192/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que providencie junto ao 

Departamento Competente, que realize a roçada da Rua João Rodrigues de Moraes, 



 

 

situada no Bairro Nova Biritiba; 10. Indicação nº 193/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal para que providencie junto ao Setor Competente a colocação de Três 

lombadas em diversas ruas do Bairro Nova Biritiba; Ruas: João Rodrigues de 

Moraes; Antonia Rosa de Melo Bolanho; Laurentina Soares e Rua Nove. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 
11. Indicação nº 194/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente para que interceda a Companhia de Saneamento Básico - SABESP, 

para fazer a expansão da rede de esgoto no final da Rua Marinalva dos Santos, Bairro 

Jardim dos Eucaliptos;  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARAÚJO 12. Indicação nº 195/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao Órgão Competente para o nivelamento e cascalhamento da Rua Maria 

Consolação Xavier, nº 1700, Bairro Castelano. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 13. Indicação nº 196/2013, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao Setor Competente da Municipalidade para 

que estude a possibilidade de instalar um espelho convexo, entre as Ruas Engenheiro 

Abílio de Melo Pinto e José Oliva Melo, em frente ao Restaurante Bene. O Vereador 

Jorge Mishima solicita a ordem, o que foi concedido. Entrega a Proposta de Honraria 

assinado por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 

149/2013. A senhora Presidente recebe a Proposta de Honraria e conforme previsto no 

Regimento Interno constitui uma Comissão Especial para analisar e, em dez dias, 

emitir Parecer conclusivo. COMISSÃO ESPECIAL: Vereadores: Carlos de 

Araujo, Fabio Faquim de Oliveira, Jorge Mishima, José Pereira da Silva Neto, 

Marcelo Batista de Miranda Melo e Walter Machado de Almeida. O Vereador 

Jorge Mishima diz: Só para ter ciência, esta homenagem é de minha autoria, mas é da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim uma justa homenagem que nós Vereadores 

estamos dedicando ao nosso querido amigo “Binho da Fanfarra”. Já conversei com os 

Nobres Vereadores desta Casa e todos são unanime em dizer que é de merecimento da 

Câmara em conceder esta Honraria a ele, que inclusive está presente nesta Sessão. A 

senhora Presidente Vereadora Adriana diz: Parabenizo o Vereador Jorge Mishima 

pela iniciativa e que realmente todos nós reconhecemos pelo seu trabalho por esta 

cidade e tudo o que você faz é de coração. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo, solicita a ordem, o que foi concedido e diz: Parabenizo o Vereador Jorge 

Mishima por ser tão feliz em homenagear esta pessoa que leva o nome de nossa cidade 

a várias outras e ensina cultura. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a 

ordem, o que foi concedido, e diz: Parabenizo o Vereador Jorge Mishima pela 

iniciativa. Realmente a iniciativa é dele e é uma lembrança muita honrosa e o “Binho” 

é merecedor desta honra. Estou com trinta e três anos de idade, mas quando criança, 

também, participei da Fanfarra e o “Binho” esteve a frente dela. Parabéns Vereador. 

Parabéns “Binho”, você é merecedor disso. Terminados os trabalhos do Expediente 

passa-se aos Projetos em Deliberação. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 01 – Mensagem nº 003 - Projeto de Lei nº 

012/2013; Dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de resíduos em geral e 

institui a obrigatoriedade da separação e destinação final de resíduos sólidos 



 

 

domiciliares no Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 

DELEIBERADO.  Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem 

do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

LOURIVAL BISPO DE MATOS E JORGE MISHIMA: 01 – Em única discussão 

e votação o Requerimento N° 092/2013 – Requer ao Senhor Prefeito Municipal Carlos 

Alberto Taino Junior, que interceda junto ao Senhor Governador Geraldo Alckmin a 

liberação de verba para a pavimentação das seguintes vias públicas: Rua Brasil no 

Bairro do Castelano e a continuação da Estrada Nossa Senhora Aparecida, no Bairro 

do Casqueiro, até a Estrada de Casa Grande. APROVADO.    AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS: 02 – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 093/2013 – Requer ao Ministro de Estado da 

Previdência Social Senhor Garibaldi Alves Filho, a Gerente Executiva de Guarulhos 

Senhora Rosa Maria Carvalho Félix e ao Presidente da Comissão da Licitação Senhor 

Eduardo dos Santos D’Elia, esclarecimentos referente a Construção do Prédio da 

Agência da Previdência Social, em nosso município. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: 03 – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 094/2013 – Requer ao Departamento 

de Estrada e Rodagens que tome providências urgentes em relação a manutenção e 

conservação da Estrada SP- conhecida como Mogi Casa-Grande. APROVADO. 04 – 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 095/2013 – Requer ao Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, visando ampliar os recursos de 

segurança no Município, a implantação do sistema de monitoramento através de 

câmeras como base operacional interligada a Polícia Militar. O vereador Marcelo, 

autor do Requerimento solicita sua retirada de pauta. RETIRADO DE PAUTA. Não 

havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, a senhora Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. O 

Primeiro Secretário informa que não há oradores inscritos para o uso da tribuna. O 

vereador Marcelo solicita o uso da palavra, o que foi concedido. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Quero dizer a respeito do que 

fiquei sabendo a pouco instantes,  para tomar providências requerendo a Secretaria da 

Saúde informações sobre a contratação dos médicos e enfermeiros, haja vista, a prisão 

de um desses, noticiado no Jornal O Diário de Mogi, que dava plantão aqui e que deu 

atendimento ao meu pai, à esposa do Vereador Donizeti e mais alguns aqui que ele 

possa ter atendido. Ele foi preso por falsidade ideológica, na cidade de Mogi das 

Cruzes. Gostaria de saber de quem é a responsabilidade para análises destes 

documentos, se é do Recurso Humano ou da Secretaria da Saúde. Conto com vocês e 

deixo registrado em pauta que vou fazer Requerimento para a próxima Sessão. O 

vereador Donizeti solicita o uso da palavra, o que foi concedido. VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Vou entrar no assunto que o vereador Marcelo 

citou, e diria mais, será que não é até entrar com uma ação contra os responsáveis pela 

contratação desse médico para que devolva o salário pago a ele, uma vez que o médico 

não era médico. Então que devolva o salário pago a ele e até informe a Delegacia para 

que seja instaurado inquérito e ele seja processado por exercício ilegal da profissão 



 

 

que vai dar como crime continuado, porque fez várias práticas do mesmo delito, não só 

em Biritiba, mas em várias outras cidades. Não é só exercício ilegal da profissão, mas 

como ele se identificou como sendo outra pessoa, também dá falsidade ideológica que 

a pena é bem maior. Então eu acho que é até o caso de devolver o dinheiro, se não 

conseguir dele mesmo, do responsável que contratou ele, porque temos o Secretário da 

Saúde, a Empresa contratada, o Diretor Clínico do Hospital, que eu não sei quem era 

na época, porque eles são os responsáveis de verificar isso aí. É a minha sugestão. O 

vereador José Pereira da Silva Neto solicita o uso da palavra, o que foi concedido. 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Gostaria de reiterar mais a 

respeito e verificar inclusive quantos pacientes passaram por ele mesmo e, se não teve 

uma seqüela mais grave no atendimento não sendo profissional na área, então devemos 

verificar os pacientes e se algum deles possa ter sofrido com medicação errada para 

responsabilizá-lo criminalmente. O vereador Jorge Mishima solicita o uso da 

palavra, o que foi concedido. JORGE MISHIMA: Reitero o pedido para esta 

homenagem que estamos fazendo ao grande “Binho” que na verdade não é só um 

maestro, mas é uma pessoa quando leva os alunos para uma excursão é de  

responsabilidade dele. Esses garotos que poderiam estar vadiando declinando para o 

crime, na verdade o “Binho” tem levado educação e cultura para essas crianças, então 

só quero agradecer mais uma vez o apoio da Câmara e que Vossa Excelência 

determine uma Sessão Solene para que a gente possa confeccionar uma placa de Honra 

ao mérito ao nosso querido amigo  “Binho”. Muito obrigado. A senhora Presidente 

diz: Com certeza você é um merecedor “Binho” e vamos fazer com grande alegria. 

Não havendo mais Vereadores a usarem a palavra, a senhora Presidente convocou os 

senhores Vereadores para a Sessão Solene que se realizará dia três de maio, às dezoito 

horas, e não havendo mais nada a tratar agradeceu a presença de todos e em especial 

do Sr. Cardoso 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. Biritiba Mirim, 29 de abril de 2013. 

 

           

ADRIANA RUFO FREITAS 

Presidente da Câmara 
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