
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 13 de MAIO de 2013. 

  

Às vinte horas do dia treze de maio 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. 19, 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: 1. Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de maio 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 Telegrama nº 00295/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Oficio N° 164/2013/SMS – 

da Secretaria Municipal de Saúde – Solicita Autorização – Audiência Publica – 1° 

Quadrimestre de 2013; 4. Leitura do Oficio N° 067/2013 - da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo – Gabinete do Deputado Alexandre da Farmácia - Referente ao 

Requerimento Nº 087/2013 do Vereador Carlos de Araújo.  5. Leitura do Oficio N° 

1259/2013 - da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Gabinete do Deputado 

André do Prado - Referente indicação de redutores de velocidade na Rodovia SP-88 - Trecho 

Urbanizado, de Autoria do Vereador Donizeti Assis de Siqueira.  INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÈ RODRIGUES LARES  6. Indicação nº 

206/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja sanado o problema da Estrada do Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 7. Indicação nº 207/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que estude a possibilidade de 

instalar redutores de velocidade, tipo lombada, na Av. Olavo Bilac, Altura Nº 219, Bairro 

Cruz das Almas.   AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 8. 

Indicação nº 208/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que possa ser instalado um ponto de iluminação, em frente a Igreja 

Herdeiros de Deus por Cristo, na Rua Lauro Albano dos Santos, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. 9. Indicação nº 209/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente para que possa ser feito a manutenção do ponto de ônibus que se encontra 

na Estrada do Bairro Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 10. Indicação nº 210/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Departamento de Obras que providencie a manutenção com máquina 



 

 

motoniveladora e cascalhamento da Rua José Marques Moura, Bairro Vale Verde. 11. 

Indicação nº 211/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 

de Trânsito que providencie a pintura de faixa amarela, do lado direito, sentido Bairro - 

Centro na AV. Maria José de Siqueira Melo, próximo a Sorveteria Cativa. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 12. Indicação nº 212/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao Órgão Competente a passagem da 

máquina motoniveladora na Estrada do Barbosa. 13. Indicação nº 213/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que providencie junto a Empresa Bandeirantes S/A, a colocação de 

luminárias, nos postes de energia elétrica, ao longo da Rodovia SP 88, iniciando-se no posto 

de Saúde do KM-18 até a Estação de Tratamento de Água da Sabesp, no Bairro Vista Alegre. 

14. Indicação nº 214/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie junto ao 

Departamento Competente elaboração de projeto de canteiros para divisória das Avenidas 

Ferdinando Jungers e Jair Leme, com as devidas interrupções para as ruas de acesso e 

posteriormente arborizá-los e plantar flores. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 15. Indicação nº 215/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que instale iluminação 

publica na Estrada de Casa Grande. 16. Indicação nº 216/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que faça o trabalho de tapa buraco 

no cruzamento da AV. Heitor da Cunha Braga com a Rua Casemiro de Abreu , no Bairro 

Cruz das Almas. 17. Indicação nº 217/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao Órgão Competente para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na 

Estrada do Biritiba Ussu. 18. Indicação nº 218/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente para que faça a limpeza dos terrenos localizados no 

cruzamento da AV. Heitor da Cunha Braga com a Rua Casemiro de Abreu, no Bairro Cruz 

das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 19. Indicação nº 219/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o 

mesmo estude a possibilidade de criar o Cargo de Ouvidor e disponha canais de contato direto 

com o munícipes através do serviço 0800 e email da Prefeitura. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 20. Indicação nº 220/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua João Batista Leite, no Bairro do Castelano.    

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 21. Indicação nº 

221/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para 

que proceda a instalação de placas de sinalização e redutor de velocidade tipo “lombada”, na 

Rua Antônio Carlos Salgado Abreu, no Bairro Alvorada A. 22. Indicação nº 222/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que proceda 

a limpeza do Canteiro ao longo da Avenida Princesa Leopoldina, Vila Operária, desde o 

Pelotão da Polícia Militar até o final da rotatória. 23. Indicação nº 223/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que proceda a limpeza do 

Córrego ao longo da Rua 5, na Vila Santo Antônio. 24. Indicação nº 224/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que proceda a colocação de 

placas indicativas de serviços, pontos turísticos, em toda a Cidade, principalmente na área 

central, para facilitar a localização de Turistas, visitantes e Munícipes. A Vereadora Adriana 

Rufo Freitas apresenta as Propostas de Honraria assinadas por 1/3 dos Vereadores da Casa e 

protocolados na Diretoria Geral sob nº 156 e 167/2013. O Vereador Carlos de Araújo 

entrega a Proposta de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na 



 

 

Diretoria Geral sob nº 157/2013. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira entrega a Proposta 

de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 

166/2013. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira entrega a Proposta de Honraria assinada 

por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 158/2013. O 

Vereador Jorge Mishima entrega a Proposta de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da 

Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 163/2013. O Vereador José Rodrigues Lares 

entrega a Proposta de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na 

Diretoria Geral sob nº 160/2013. O Vereador José Pereira da Silva Neto entrega a Proposta 

de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 

159/2013. O Vereador Lourival Bispo de Matos entrega a Proposta de Honraria assinada 

por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 161/2013. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo entrega a Proposta de Honraria assinada por 

1/3 dos Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 162/2013. O Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos entrega a Proposta de Honraria assinada por 1/3 dos 

Vereadores da Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 164/2013. O Vereador Walter 

Machado de Almeida entrega a Proposta de Honraria assinada por 1/3 dos Vereadores da 

Casa e protocolado na Diretoria Geral sob nº 165/2013. A senhora Presidente após receber as 

Propostas de Honraria e conforme previsto no Regimento Interno constitui Comissão Especial 

para analisar e, em dez dias, emitir Pareceres conclusivos. Comissão Especial Vereadores: 

Carlos de Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Fabio Faquim de Oliveira, Jorge Mishima, 

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

Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: Quero parabenizar o 

Vereador Carlos de Araújo pela verba que conquistou bem como o Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira pelo benefício dos redutores que ele conquistou. Terminados os trabalhos do 

Expediente e não havendo Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. ORDEM 

DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO  01 – Em única discussão e votação o Requerimento N° 097/2013 – Requer ao 

Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento de 

Trânsito a implantação de vias de Mão Única, em diversas ruas da cidade. APROVADO. O 

Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a Ordem, o que foi concedido, e diz: 

Gostaria de estar assinando esse Requerimento junto com o Nobre Vereador Marcelo, mesmo 

porque  tive uma conversa com o Chefe Municipal de Trânsito senhor Cleiton e ele mesmo 

passou o nome de algumas ruas que iriam se tornar mão única. O Vereador Marcelo autoriza e 

convida os demais Vereadores para assinarem também. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 02 – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

098/2013 – Requer ao Exmo Senhor Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim, para que o 

mesmo através de Emenda Parlamentar possa contemplar o nosso Município, com um veículo 

tipo Van. APROVADO. O Vereador Jorge solicita aos demais Vereadores para assinarem o 

Requerimento. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 03 – 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 099/2013 – Requer ao Exmo Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo utilizando–se da Procuradoria Jurídica da 

Prefeitura, onde possa fazer com que a SABESP de cumprimento na Lei Nº 018/94. O Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a Ordem, o que foi concedido, e diz: 

Acredito que o Vereador “Ziza” tenha feito toda essa pesquisa e torço para que esteja correto. 

Nobre Vereador com um dinheiro desse e se conseguir a isenção dá pra construir um Posto de 

Saúde bem grande, então espero que Vossa Excelência esteja correto. O Nobre Vereador 



 

 

“Ziza” diz: Senhor Vereador, como está anexado no final do Requerimento um documento 

oficial da Sabesp e como tenho o relatório de cada Repartição Pública, como Posto de Saúde, 

Hospital, Delegacia de Polícia, Ginásio de Esportes, detalhado separadamente, creio que se 

não houvesse esses débitos a Sabesp não teria fornecido como débito e esse dinheiro seria 

muito bem utilizado, nossa finalidade é essa, o que tivermos de recolhimento para o 

município e isentar de pagar. No passado quando vocês fizeram este contrato especificaram 

bem o que teria que ser beneficiado ao município, seriam as repartições públicas, autarquia, 

todas as repartições, então acredito que temos que fazer com que esta Lei seja cumprida. Com 

este montante dá para construir um Posto de Saúde ou algo que venha a beneficiar o 

município, assim como Vossa Excelência explicou. Vereador Donizeti: Que eu me lembre 

de quando votamos a autorização da venda, do sistema de água da Fundasa para a Sabesp, nós 

vereadores, não foi o Executivo, tínhamos incluído uma Emenda para ser gratuito o uso de 

água aos Órgãos Públicos. Posteriormente foi feito outra Lei retirando a Emenda que nós 

tínhamos feito, não sei se tem validade essa Emenda.  Vereador “Ziza”: Está no contrato a 

Emenda que vocês Vereadores fizeram e é justamente o que solicito para que o Jurídico da 

Prefeitura possa fazer valer a Emenda que está no contrato. Parabenizo vocês que fizeram um 

ato com responsabilidade para o município que tem pouca arrecadação e esse dinheiro vai ser 

bem utilizado. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a Ordem, o 

que foi concedido, e diz: Parabenizo-o pela iniciativa e se o Nobre Vereador concordar quero 

assinar também o Requerimento. Não havendo mais Vereadores a discutir o Requerimento, a 

senhora Presidente coloca-o em votação. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 04 – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 100/2013 – Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior 

para que tome providências, visando melhorar, estimular, dar segurança e também, zelar pela 

qualidade dos serviços prestados a implantação de câmeras de gravação de imagem e 

monitoramento em escolas, Pronto Atendimento, Postos de Saúde e demais repartições 

públicas. APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 05 – Em única discussão 

e votação o 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.  O Vereador 

Jorge Mishima requer a dispensa da leitura do Projeto. A senhora Presidente coloca o 

Requerimento do Nobre Vereador em votação. Aprovado. Anexo Parecer Favorável, 

conjunto, das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação 

e Cultura, Ordem Social e Saúde; Ordem Econômica e Obras, Serviços e Bens Municipais. 

APROVADO O PARECER E O PROJETO. AUTORIA DO VEREADOR JORGE 

MISHIMA 06 – Em única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 

001/2013, Dispõe sobre a concessão de Titulo de Honra ao Mérito ao Senhor Rubens José de 

Siqueira. Anexo Parecer Favorável da Comissão Especial. APROVADO. O Nobre Vereador 

Jorge Mishima solicita a Ordem, o que foi concedido, e diz: Só quero agradecer mais uma 

vez aos Nobres Pares desta Câmara, principalmente a Comissão Especial que analisou e 

achou justa a homenagem que vamos fazer ao senhor Rubens José de Siqueira, conhecido 

como Maestro Binho, que acolheram e apoiaram meu Projeto de Decreto Legislativo. Solicito 

a Vossa Excelência senhora Presidente que marque uma data festiva para homenageá-lo de 

fato. A senhora Presidente diz que será marcada a data.  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. 1. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 



 

 

NETO: Como já foi relatado sobre o ofício da Sabesp, só quero complementar que a intenção 

deste Nobre Vereador é estar contribuindo com a Casa e sempre que possível estar lendo os 

contratos. Estes dados que eu peguei está no contrato que temos aqui na Câmara, importante 

salientar que desta forma estaremos auxiliando o próprio Prefeito na prestação de contas, 

muitas vezes pode constar este débito quando fizer a prestação e se não tiver nada contrário e 

a Lei estiver sendo cumprido, ele vai ter como justificar este valor.  Nossa função é fiscalizar 

se está sendo cumpridas as Leis e é uma forma de estar auxiliando o Prefeito naquilo que for 

necessário. Obrigado e boa noite. 2. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: 

Quero parabenizar os Vereadores Carlos Araújo pelo pleito encaminhado ao Deputado 

Alexandre da Farmácia e Jorge Mishima pelo pleito encaminhado ao Deputado Gondim, o 

ano que vem é ano eleitoral e precisamos tentar pleitear bastante dos Deputados para o nosso 

município. E falando em pleitear o Deputado já há três ou quatro anos atrás estamos tentando 

colocar lombada eletrônica na Rodovia SP.88 denominada Estrada Mogi-Salesópolis. Havia 

feito um Requerimento, trouxe TV Diário e fizemos reportagens, juntamos todas as 

reportagens de acidentes ocorridos na rodovia por excesso de velocidade e encaminhamos 

todo esse material ao Deputado André do Prado, foi há três anos. Agora o André do Prado 

respondeu dizendo que está em análise de instalação. Fizeram análise nas rodovias e 

definiram quais os locais que serão colocados e agora está em análise de instalação. Os locais 

de instalação não entendo muito, mas está aqui, o Superintendente do DER que respondeu ao 

Deputado André do Prado informa que se encontra em processo de análise técnica, a 

instalação de equipamentos para o controle, monitoramento e fiscalização de velocidade junto 

a Rodovia SP 088, no município de Biritiba Mirim. É uma batalha de três anos atrás e parece 

que agora vai sair, eu ainda não estou acreditando sou igual a São Thomé tenho que ver para 

crer, mas desde já agradeço ao Deputado pelo empenho. A gente sabe como funciona o 

Legislativo, um com pires na mão e outro batendo palmas e às vezes os dois saem chorando e 

ninguém leva nada, mas pelo menos está atendendo. Quero informar a todos que em 2011 foi 

Presidente desta Casa e que o Tribunal de Contas informou que tive as contas aprovadas e por 

isso estou contente. Boa noite. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita a Ordem, o que 

foi concedido, e diz: Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Donizeti que na verdade essa 

briga é muito antiga e é bom que a população saiba que é uma Estrada Estadual, porque falam 

os Vereadores não colocam nem uma placa, como é difícil isso aí. Pedido tem sido feito, mas 

como é uma Estrada do Governo, nós não temos autonomia para colocar lombadas, redutor de 

velocidade, então a cobrança é enorme e o pessoal tem questionado sobre isso aí e é de suma 

importância, assim como o Nobre Vereador encaminhou este pedido, mas como têm 

acontecido vários acidentes entre o bairro Irohy até o bairro Vista alegre vamos torcer para 

que o Governo se sensibilize e coloque esses redutores para que possamos ter mais 

tranqüilidade para andar, tendo em vista que é uma Estrada muito perigosa, agora embora a 

estrada esteja num nível ótimo isso traz certo abuso e vamos esperar e aguardar o final. 

Vereador Donizeti: Na gestão do senhor Benedito Freitas, quando Prefeito, eu fiz uma Lei 

Municipal autorizando o Executivo a municipalizar o trecho da Sabesp até o Posto de Saúde 

do Irohy, o qual o DER autorizou e reconheceu como trecho municipalizado. Foi 

municipalizado por Lei só que na época quando o Jacaré assumiu, no primeiro mandato, ele 

não quis fazer o convênio porque como tinha que fazer a reforma da pista, então ele achou 

que se tivesse o convênio não reformaria este trecho e ficaria por conta da Prefeitura e a 

Prefeitura não tinha o dinheiro para fazer a reforma aí ficou se esperando a reforma a 

duplicidade da pista e agora quem sabe com o atual Prefeito seja feito o convênio. Se fizer o 



 

 

convênio estas lombadas poderão ser municipalizadas e inclusive a arrecadação com as 

multas, enquanto não é municipalizada vamos deixar colocar as lombadas que é bastante cara 

e para o município fica difícil e depois pegar no pé do “Inho” para fazer a municipalização. 

Boa noite. Não havendo mais Vereadores inscritos a usarem a tribuna e não havendo mais 

nada a tratar, a senhora Presidente agradeceu 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. Biritiba 

Mirim, 13 de maio de 2013. 

 

           

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 
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