
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 20 de MAIO de 2013. 

  

Às vinte horas do dia vinte 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 FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 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. 20, do Livro nº. XII de Registro de Presença dos 

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

Valdivino Ferreira dos Santos. A senhora Presidente justifica a ausência do Nobre 

Vereador dizendo que o mesmo se encontra na cidade São Paulo e está a caminho da 

Câmara Municipal. 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 13 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 Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137744/2013; 3. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137745/2013; 4. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137746/2013; 5. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137747/2013; 6. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137748/2013; 7. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137749/2013; 8. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137750/2013; 9. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137751/2013; 10. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137752/2013; 11. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137753/2013; 12. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137754/2013; 13. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137755/2013; 14. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137756/2013; 15. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137757/2013; 16. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº 

CM137758/2013; O Nobre Vereador Jorge Mishima requer dispensa da leitura dos 

comunicados, uma vez que se encontra na Secretaria a disposição de todos os 



 

 

Vereadores. A Senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 

Vereador, ficando aprovado. 17. Leitura do Oficio nº 032/2013 – Seção de Logística, 

Licitação e Contratos e Engenharia – Referencia: Oficio N° 107/2013 de 30/04/2013. 

O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer dispensa da leitura do Ofício nº 

032/2013, uma vez que se encontra na Secretaria a disposição de todos os Vereadores. 

A Senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando 

aprovado. 18. Leitura do Oficio da Senhora Mirian Ferreira Guimarães – Responde a 

Moção de Aplausos Nº014/2013. 19. Leitura do Abaixo Assinado dos Moradores do 

Bairro Chácara Nirvana. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo entrega as 

Propostas de Honraria assinadas por 1/3 dos Vereadores da Casa e protocolados na 

Diretoria Geral sob nºs. 184 e 185/2013. A senhora Presidente recebe a Proposta de 

Honraria e conforme previsto no Regimento Interno constitui Comissão Especial para 

analisar e, em dez dias, emitir Parecer conclusivo. Primeira Comissão Vereadores: 

Carlos de Araújo, Fabio Faquim de Oliveira, José Pereira da Silva Neto, Lourival 

Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo e Walter Machado de Almeida. 

Segunda Comissão Vereadores: Donizeti Assis de Siqueira, Fabio Faquim de Oliveira, 

Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Marcelo Batista de Miranda Melo e Walter 

Machado de Almeida. 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 181/2013. A senhora Presidente recebe a Proposta de Honraria e conforme 

previsto no Regimento Interno constitui Comissão Especial para analisar e, em dez 

dias, emitir Parecer conclusivo. Vereadores: Carlos de Araújo, Donizeti Assis de 

Siqueira, Fabio Faquim de Oliveira, Jorge Mishima, Lourival Bispo de Matos e 

Marcelo Batista de Miranda Melo.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÈ 

PEREIRA DA SILVA NETO  20. Indicação nº 225/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens 

Municipais, para que coloque redutor de velocidade tipo “lombada” na Rua Shigueru 

Tabeke, altura do N° 99, próximo ao Posto de Saúde, no Bairro Jardim Takebe. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 21. 
Indicação nº 226/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que seja encaminhado à 

Secretaria de Saúde, o projeto de Construção de Centro de Atenção Psicossocial - 

CAPS, vinculado ao Ministério da Saúde, com  prioridade para os serviços de 

atendimento para dependentes de álcool e drogas e Unidades de Acolhimento (UA). 

22. Indicação nº 227/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal  que determine ao Setor 

Responsável, a publicação no site oficial da Prefeitura Municipal, as prestações de 

contas da administração municipal, bem como suas receitas e despesas, com finalidade 

de se adequarem à Lei Complementar 131/2009, que estabelece o Portal da 

Transparência. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 23. 

Indicação nº 228/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente para que estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade, tipo 

“lombada” na Av. 9 de Julho, altura do Nº 583, Bairro Vista Alegre. 24. Indicação nº 

229/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria 

Competente, para que instale postes de iluminação na Rua Marinalva Silva dos Santos, 



 

 

Bairro Jardim dos Eucaliptos. 25. Indicação nº 230/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

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

de instalar redutores de velocidade, tipo “lombadas” na Rua Alberto de Oliveira, altura 

dos nºs. 15, 98 e 215, Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 26. Indicação nº 231/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que junto a Empresa de Energia EDP Bandeirantes providencie luminárias 

na rede secundária existentes na Rua dos Abacateiros no Bairro do Pomar do Carmo. 

27. Indicação nº 232/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto a Empresa de 

Energia EDP Bandeirantes providencie luminárias na rede secundária existentes na 

Rua das Castanheiras no Bairro do Pomar do Carmo. 28. Indicação nº 233/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que junto a Empresa de Energia EDP Bandeirantes 

providencie luminárias na rede secundária existentes na Rua das Pitangueiras no 

Bairro do Pomar do Carmo. 29. Indicação nº 234/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que junto a Empresa de Energia EDP Bandeirantes providencie luminárias 

na rede secundária existentes na Rua das Cerejeiras no Bairro do Pomar do Carmo. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 
30. Indicação nº 235/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Órgão Competente para que faça a limpeza periódica nos sanitários da praça e, se 

possível, deixar um funcionário fixo. 31. Indicação nº 236/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente para que fiscalize e autue o 

responsável pelo ônibus da Empresa Viação São Benedito. 32. Indicação nº 237/2013, 

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

faça limpeza periódica nos sanitários da rodoviária. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E CARLOS DE 

ARAÚJO. 33. Indicação nº 238/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao DER - Departamento de Estrada e Rodagem para que coloque uma placa 

indicativa cidade de Biritiba Mirim, antes da entrada da Mogi-Dutra na Rodovia 

Ayrton Senna.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR  MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 34. Indicação nº 239/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a EDP -  Bandeirantes para que providencie iluminação pública para a 

Rua 21 de Abril, altura do nº 70, Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 35. Indicação nº 240/2013, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que junto ao Departamento de Obras, providencie a 

manutenção com máquina motoniveladora e o cascalhamento na travessa Quatro da 

Estrada Nossa Senhora Aparecida, Bairro do Casqueiro. Terminados os trabalhos do 

Expediente passa-se aos Projetos a serem deliberados. PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 1. - Projeto de Lei Nº 013/2013; Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos comerciais, oficinas de prestação de serviços, casa noturnas e 

similares, estabelecimentos de ensinos públicos ou privados a anexar aviso em local 

visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá 

outras providências. DELIBERADO. Terminados os Projetos em deliberação passa-se 

a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 



 

 

PEREIRA DA SILVA NETO 01 – Em única discussão e votação o Requerimento 

N° 101/2013 - Requer a Exma. Sra. Presidente da Casa Adriana Rufo Freitas, que seja 

encaminhado Oficio à Policia Militar, solicitando que o Comandante da 3ª Cia, 

providencie uma fiscalização nos Ônibus da Empresa Antonio Marcio Alves de Souza, 

a qual faz o transporte dos Alunos das Escolas do nosso Município. APROVADO. O 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira absteve seu voto. O Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira solicita a Ordem, o qual foi concedido, e diz: Só para justificar, já fui lá 

justificar-me com o Vereador José Pereira da Silva Neto e pela perícia quero pedir a 

retirada do Requerimento do Vereador Valdivino. Eu aguardaria, já foi votado e vai 

ser encaminhado, o resultado da outra empresa também. O Vereador “Ziza” diz: “Só 

para esclarecimento, a outra empresa estou aguardando a resposta do ofício que 

mandei para o Detran onde vai fornecer pra mim todas as Vans cadastradas no 

município, a cada seis meses é feito a vistoria pelo Detran, então uma empresa distinta, 

essa também já foi verificada e constatada as irregularidades. Desde que ela regularize 

o problema dela, o que seria bom para os alunos do nosso município, mas entendo a 

posição de Vossa Excelênica e eu respeito. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 02 – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 102/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que adote providências administrativas que se fizerem necessárias para a 

contratação de uma empresa de consultoria e prestação de serviços de engenharia e 

arquitetura, visando a elaboração de projeto básicos, planos de trabalho, inscrição de 

obras para obtenção de recursos e financiamentos junto a Órgão Estaduais e Federais e 

outros serviços e correlatos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA 03 – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

103/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao Capitão PM Senhor Claudio Olival Rodrigues, Comandante da 4ª 

Companhia do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária, no sentido de enviar uma viatura no 

KM 21 da Rodovia Estadual Alfredo Rolim de Moura, no perímetro Urbano do 

Município de Biritiba Mirim. APROVADO. 04 – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 104/2013 - Requer ao Exmo Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente visando a reforma completa 

do banheiro público municipal da Praça São Benedito. APROVADO.  AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO COM 

O APOIO DOS DEMAIS VEREADORES  05 – Em única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 015/2013,  ao Senhor Julio Francisco Semeghini Neto, para que o 

mesmo viabilize a liberação de verba para Convênio visando a implantação de um 

posto do Corpo de Bombeiros na Cidade de Biritiba Mirim. APROVADO. 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, solicita a ordem e solicita 

autorização para falar do assento, o que foi concedido. Sobre a fiscalização da empresa 

de ônibus, a preocupação nossa é que já tivemos maior respeito da situação que se 

encontra o município. É uma forma de fazer com que a empresa possa regularizar sua 



 

 

situação quanto ao licenciamento e condições do transporte das crianças, bem como de 

estar licenciando e inclusive estar transferindo para Biritiba, porque está faltando verba 

para nosso município, então essa é a justificativa e a preocupação que já estamos tendo 

constantemente há algum tempo após tomarmos conhecimento dos acidentes que 

houve. 1. VEREADOR JORGE MISHIMA: Excelentíssima senhora Presidenta, 

Membros da Mesa Diretiva, Senhores Vereadores e amigos presentes, boa noite. Estou 

usando a tribuna para discutir sobre a limpeza, na verdade o nosso amigo Vereador 

Valdivino fez a Indicação nº 235/2013, solicitando uma pintura e também um 

funcionário fixo para o sanitário público da Praça São Benedito, mas vou além, hoje 

estive presente juntamente com o meu Assessor para averiguar as reclamações dos 

usuários dos sanitários. Realmente está em péssima qualidade, inclusive não tem porta, 

o banheiro masculino, por exemplo, não tem porta. Na verdade a gente tem que, não só 

pintar, mas é necessária uma reforma, não dá para entrar lá, entrei também no banheiro 

feminino e um dos vasos está entupido e no vaso masculino exala mau cheiro terrível 

além das portas. As três portas estão todas corroídas, comidas e estão em péssimo 

estado. Tenho certeza que o Prefeito Municipal não tem conhecimentos desses fatos e 

aqui vai uma cobrança, solicitei ao responsável que viesse até meu gabinete para que 

pudéssemos dialogar sobre isso, acabei sendo um pouco contundente com ele para que 

tomasse providências urgentes, porque tenho absoluta certeza que o senhor Prefeito 

não tem conhecimento desses fatos. São pequenas obras a meu ver, embora 

desconheça sobre construção, mas uma pintura, um reparo, uma troca de porta, eu 

mesmo, pessoa física, me prontifico, tenho duas bacias lá e até posso cedê-las. Então é 

um apelo e os Vereadores que tiverem oportunidade cobrem isso também. Amanhã 

vou estar com o Kimura para discutir isso, porque realmente o cartão visita é a 

rodoviária, a igreja, mas também é o banheiro. O banheiro diz tudo, se você for a uma 

casa e o banheiro não estiver limpo, aciado, você já sabe a pessoa que reside nesta 

casa, então o banheiro é de suma importância. Na segunda-feira, mais precisamente no 

sábado de manhã Nobre Vereador Donizeti, minha cunhada, que é a Dona Fátima, 

ligou pra mim solicitando providências urgentes para resolver um problema, teve um 

acidente naquele lugar e que veio a calhar com a solicitação de Vossa Excelência com 

respeito à agilidade para que possa implantar um redutor de velocidade. Por causa 

disso solicitei, entrei em contato e conversei com a pessoa responsável e ele citou o 

nome do senhor Cláudio Olival Rodrigues, Comandante da 4ª Cia, sei que meu pedido 

é um tanto impossível de realizar, mandar uma viatura, mas ao menos se mandasse 

algumas vezes poderia até amenizar o abuso na verdade. Está marcado 40 km/h, este 

trecho, da rotatória até o Posto do Luizinho e ninguém obedece esta velocidade, no 

mínimo andam a 80 a 100 km/h, então vamos esperar acontecer uma tragédia maior do 

que tem acontecido, infelizmente, para que tomem as providências. Senhora 

Presidenta, solicito marcar uma reunião para que pudéssemos ir a Secretaria de 

Transportes solicitar pessoalmente porque na verdade nós estamos correndo um risco 

enorme. Quando tratamos de acidente não levamos em consideração e em conta o que 

pode ocorrer com nossos familiares, então devemos urgentemente tomar as nossas 

providências quanto a isso. A dona Fátima diz que sete horas da manhã o pessoal passa 



 

 

a 120 km/h em frente ao mercado, então realmente é uma coisa que deve se pensar, eu 

não tinha consciência até tomar conhecimento deste fato.  O Vereador Donizeti 

solicita aparte, o que foi concedido, e diz: Inclusive estou preocupado porque na 

sessão passada li a resposta do ofício encaminhado ao Deputado André do Prado que 

conseguiu as lombadas eletrônicas, mas não pega este trecho, pega o trecho entre o 

Yoshida e a Padaria, ou seja, aquela distância dá pra correr de novo. Seria o caso de 

comparecer ao DER e discutir o redutor de velocidade, que não seja lombada 

eletrônica, pode ser aquele quadrado até para poder avisar que tem radar, senão só vai 

ficar aquele trecho perto do Yoshida e da Padaria e aquela distância fica propício para 

acontecer acidente. Então a sugestão de Vossa Excelência é muito boa.  Retornando a 

palavra o Vereador Jorge diz: Muito obrigado pela vossa participação. Seria até 

viável Nobre Vereador, que nós convidássemos o representante da Assembleia 

Legislativa para acompanharmos no intuito de nós conseguirmos um redutor de 

velocidade, alguma coisa que pudesse sei lá, eu sei que a Polícia Rodoviária não tem 

efetivo suficiente para mandar todo dia, é claro, mas se viesse uma vez ou outra já 

amenizava um pouco. Realmente não tinha consciência que é perigoso, aliás, não 

imaginando que pudesse acontecer com nossa família e realmente pode. O Vereador 

Donizeti diz: Inclusive Vereador, no domingo, na feira livre é um problemão ficam 

vendendo coisas na beira da estrada e se torna mais perigoso ainda. Vereador Jorge: 

Então gostaria de solicitar a nossa querida Presidenta juntamente com o representante 

do PR na Câmara Vereador Donizeti, que convidasse o Deputado André do Prado para 

que viesse e fizesse companhia para agilizar o quanto antes isso. O Vereador 

Lourival solicita aparte, o que foi concedido, e diz: Quero voltar lá atrás, no que o 

senhor falou a respeito dos banheiros, principalmente o da Rodoviária e da Praça. Será 

que realmente o nosso Prefeito está tendo conhecimento de que os banheiros estão 

desta forma, têm os seus responsáveis que são os Secretários para resolver, ele não vai 

ficar indo ao banheiro para ver a situação. Acredito que chegando ao conhecimento 

dele, ele vai pedir para fazer a limpeza, também para não dizer  não fiz “vistas 

grossas”, então o senhor Prefeito vai tomar conhecimento quando Vossa Excelência 

pedir a ele. Ele vai atender, não vai ser por causa de uma ou duas bacias que ele vai 

deixar de atender a população. Realmente está incomodando a todos nós que passamos 

por lá, imaginem as pessoas que convivem todo dia lá na Praça, os visitantes que 

realmente necessitam de usar, então o Prefeito vai se comover e vai tomar as 

providências. Muito obrigado. Vereador Jorge: Essa pessoa responsável, todos 

sabem, é o Mandiga. É claro que ele não pode fazer tudo, mas pequenos reparos, poxa 

vida, se a pessoa não fizer isso porque está lá, na verdade são coisas que até eu faria, 

pegava um quilo de cimento rebocava lá, não é possível, tem coisa que eu consigo 

entender, puxa vida. Meio quilo de cimento custa dez ou quinze reais, eu sei, não é 

obrigação dele, mas se a pessoa não consegue pintar dois metros quadrados não tem 

porque ficar, esta é minha visão. Eu contestei, acho que o Nobre Vereador presenciou, 

então o que o senhor fez, não é possível, portas reivindique, solicite, vem aqui, não 

pode se acomodar, não vejo porque, então sinceramente pra mim ele não serve para 

esta função e eu vou falar com o senhor Prefeito. A pessoa não consegue administrar 



 

 

um banheiro, por mais que tenha outros serviços não é conceptível uma coisa desta. Se 

vier aqui solicitar a nós um quarto de tinta vamos pintar lá, não precisa pintar todo 

mês, tenho certeza que nós vamos fazer isso aqui, um ou dois quilos de cimento, 

cansei de comprar para tampar os buracos. Vereador Donizeti: Quero deixar 

registrado o mesmo sentimento de Vossa Excelência, já o levei em três lugares 

solicitando os cortes de árvores, que é a função dele,  que estão colocando em risco a 

alta tensão elétrica nas residências. Está fazendo uns sete ou oito meses e até agora ele 

não tomou nenhuma providência, então realmente está deixando a desejar. Com 

relação à Defesa Civil está muito fraco, não está tomando as providências relacionadas 

com a Defesa Civil, acho que meu sentimento é o mesmo de Vossa Excelência. Faço 

coro a sua voz. Vereador Jorge: A contestação é uma coisa pessoal não gosto de 

convidar ninguém, mas gostaria de levar, na medida do possível, o nosso 

descontentamento, realmente a pessoa que não consegue fazer isso, não digo pintar a 

Praça inteira, não é isto que estou pedindo, estou pedindo é comprar alguma coisa e 

fazer, não dá para fazer isso, pede, se não consegue pedir é porque não tem capacidade 

de fazer. O Vereador Marcelo solicita aparte, o que foi concedido, e diz: Gostaria 

de saber qual a função exata que ele exerce na Prefeitura, o senhor sabe? Vereador 

Jorge: Na verdade fui lá à Prefeitura e solicitei à Samara quem é o responsável e, ela 

disse: é o Bispo quem manda, então chamei ele aqui e falei pra ele. Vereador 

Marcelo pergunta: ele é o Chefe de limpeza? O Vereador Fabio o responde, ele é 

da Defesa Civil. Vereador Marcelo: Acredito que a liturgia do cargo vai com a 

competência da pessoa. O Bispo se dispõe a fazer uma limpeza como já pedi a ele para 

carregar entulho coisa assim, acredito que essa função que Vossa Excelência está 

pedindo vai além da capacidade de deslumbrar diante da visão da pessoa. A liturgia do 

cargo pede uma pessoa mais qualificada para coordenar, agora o Bispo eu pedi para 

retirar o lixo da EMEF João Cardoso e no outro dia ele foi, mas acho que não pode 

Defesa Civil, essa questão de atender coisa assim que está ruim como o Nobre 

Vereador citou tem que ser uma pessoa mais qualificada para dar uma resposta mais de 

pronto.  Defesa Civil é um negócio mais sério. Vereador Donizeti: Está na hora dele 

descansar, ele já é aposentado da Prefeitura. O Vereador “Ziza” solicita aparte, o 

que foi concedido, e diz: Seria melhor solicitar ao senhor Prefeito para mandar um 

mestre de obra para verificar as questões do banheiro, ele tem condições de averiguar e 

fazer a reforma do banheiro. Vereador Marcelo: Como o Vereador Jorge falou, o 

banheiro é o espelho da casa. Outra coisa já foi pedida à reforma da Praça e no 

requerimento anterior foi pedida a colocação do gradil no palco e como é de 

conhecimento de todos, na semana passada tivemos um óbito na praça. Lá no 

banheiro, como o Nobre Vereador solicitou para ficar uma pessoa fixa, nem que 

cobrasse no mínimo uma taxa, porque está um caos, homem entrando no banheiro de 

mulher, bêbados e drogados saindo com as roupas abaixadas, está terrível. Faço coro 

também aos demais, pode contar com meu apoio. 2. VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que fora 

concedido. Só para deixar registrado em ata o agradecimento ao Coronel Betolini e ao 

Major Marcos Paulo do Corpo de Bombeiro que nos convidou para um almoço, o qual 



 

 

foi realizado no dia de hoje, para nos mostrar os pós e contra com uma base na cidade 

de Biritiba Mirim. O Vereador Fabio solicita a ordem, o que foi concedido, e diz: 

Agradeço aos Nobres Pares pelo apoio ao Requerimento nº 102/2013, aonde a gente 

apresenta ao senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, a possibilidade para que 

adote as providências cabíveis para a contratação de uma empresa de consultoria ou 

prestação de serviços pra elaborar Projetos. Por que isso é importante? Porque o ano 

que vem é período eleitoral e está existindo a partir deste ano um volume muito grande 

de propostas que vem dos Ministérios da educação, saúde, esporte e cultura, dos 

Governos Federais, Estaduais e União. A realidade que esses projetos quando se 

abrem, abrem e fecham em prazos muito curto coisa de vinte dias. Se não tiver uma 

empresa de consultoria de projetos para apresentar dentro os padrões que são pedidos, 

então passa e Biritiba perde muito com isso. A realidade, hoje, de Biritiba Mirim é que 

a Administração Pública não possui nenhuma empresa de consultoria. Pode ser tanto 

contratada, vai depender do orçamento e da despesa, ou elaborada dentre o quadro de 

funcionários segundo a capacidade de cada um de desenvolver estas tarefas. Porque 

quem perde com isso é o município de ter proposta de infra-estrutura, saneamento 

básico, agricultura, esporte, educação, isso está passando e nós estamos deixando de 

tomar posse daquilo que é importante a longo prazo e benéfico para nosso município. 

Então quero agradecer aos Nobres Pares e que a gente venha a fiscalizar as Secretarias 

para ver se realmente elas estão tomando as iniciativas e as providências cabíveis e 

corretas, se estão fiscalizando os Ministérios e se estão com interesse em apresentar 

projetos que são propostos por eles, então é muito importante. Um projeto de iniciação 

ao esporte, que eu fiz o levantamento e que é do Governo Federal e da União, o prazo 

estava se esgotando fui até o Secretário de Esportes senhor Padilha e ali apresentei pra 

ele. Ele entendeu a importância desta proposta, quinhentas cidades seriam ilegíveis e 

trezentas contempladas, corremos e se esforçamos dentro do prazo que estava se 

esgotando e conseguimos fazer o cadastro na Caixa  e estamos aguardando dia seis de 

junho para possível contemplação disso aí. São propostas rico em detalhe e benéfico a 

toda população. Minha injúria e indignação é que muitas propostas estão passando, o 

prazo se esgotando e os Secretários infelizmente não tem apresentado o que os 

projetos pedem e com isso nós estamos perdendo. Quero agradecer e dizer que é de 

suma importância esse grupo de Assessoria para os projetos. Boa noite. O Vereador 

Marcelo solicita a ordem, o que foi concedido e diz: Só para mencionar aqui a 

tristeza pelo nosso Secretário de Esportes que está sendo encaminhado para 

Salesópolis e agradecer o tempo que ele ficou. Ele estava desenvolvendo um trabalho 

muito bom na área da corrida, do esporte, estava alavancando um trabalho muito bom. 

É iminente sua saída, ainda esta semana estará desligando-se do quadro e teremos um 

novo Secretário. Espero que o novo Secretário venha e possa fazer um trabalho à 

altura. Só quero agradecer e deixar registrado o trabalho do Padilha e que ele pegou 

um período crítico e em estrutura de esportes correu atrás de patrocínio e fez bastante 

pelo esporte de Biritiba Mirim. Boa noite.  Não havendo mais Vereadores inscritos a 

usarem a tribuna e não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente convocou os 

senhores Vereadores para a reunião das Comissões Permanentes para oferecerem 



 

 

Pareceres aos projetos de Decreto Legislativo em tramitação, a realizar-se dia vinte e 

quatro de maio às quinze horas, 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, 20 de maio de 2013. 

 

           

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 
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