
   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
Às vinte horas do dia dezesseis de setembro 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 vereador Senhor DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA que 
fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal.Pela 
ordem Senhora Presidente. CONCEDIDO. Com a palavra vereador Jorge Mishima. O 
vereador Fabio Faquim pediu para eu comunicar a Vossa Excelência que ira se atrasar um 
pouco. Obrigado. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 
apostas às fls. 33, 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: 01. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 
Ordinária do dia 09 de setembro 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 a ata. APROVADA. A 
Senhora Presidente solicitou ao vereador Senhor DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA para que 
faça a leitura. 02. Leitura do Ofício AP nº 2094/2013 – Deputado André do Prado – PR. 
Terminado o material de expediente passamos as indicações. A Senhora Presidente 
solicitou ao vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS para que faça as leituras das 
indicações; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 01. Indicação 
nº 363/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão competente, 
para que seja feita operação tapa buraco na rua Juscelino Kubitschek no bairro Vista Alegre. 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAUJO 02. Indicação nº 364/2013, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente, para que estude 
a possibilidade de instalação de redutores de velocidade tipo lombada na rua Aparecida de 
Melo Morais no bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 
FERREIRA DOS SANTOS 03. Indicação nº 365/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto ao órgão competente, para que coloque funcionários efetivos, para a limpeza 
dos sanitários da rodoviária e praças do município. 04. Indicação nº 366/2013, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente, para que coloque redutores de 
velocidade em toda a extensão da rua Cinco, bairro Vila Santo Antonio. A Senhora 
Presidente solicitou ao vereador DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA para que faça a leitura 
das indicações; 05. Indicação nº 367/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto ao órgão competente, para que coloque iluminação na rodoviária municipal. AUTORIA 
DA NOBRE VEREADORA LOURIVAL BISPO DE MATOS 06. Indicação nº 368/2013, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento de Obras, para que 
providencie o recapeamento da rua 31 de Março, bairro Jardim Yoneda. A Senhora 
Presidente solicitou ao vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS para que faça as 
leituras das indicações; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 
MIRANDA MELO 07. Indicação nº 369/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Departamento competente, para que seja feita a manutenção na Praça do Cruzeiro 
Terminadas as indicações passa-se a ordem do dia. A Senhora Presidente solicitou ao 



vereador DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA para que faça a leitura. AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 01. Em única discussão e 
votação o Requerimento N° 150/2013 – Requer ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 
Junior, que interceda junto a Departamento Competente, para que providencie a limpeza e 
manutenção das caixas d’água das escolas municipais. APROVADA. A Senhora Presidente 
solicitou ao vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS para que faça a leitura 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 02. Em única 
discussão e votação o Requerimento N° 151/2013 – Requer ao Senhor Prefeito Carlos 
Alberto Taino Junior, para que tome providências em relação ao corte do telefone e internet 
da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo, bairro Cruz das Almas. APROVADA. A Senhora 
Presidente solicitou ao vereador DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA para que faça a leitura. 
PROCESSO TC N° 001272026/2011 03. Em única discussão e votação - Parecer 
Conjunto da Comissão de Tributação Finanças e Orçamentos. APROVADA. Pela ordem 
senhora Presidente. Com a palavra vereador JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO. Gostaria 
que fosse constado em ata o meu descontentamento. Pela ordem senhora Presidente. Com 
a palavra senhora Presidente vereador JORGE MISHIMA. Sei que já foi votado mais 
gostaria de ler um trecho de um professor que falava sobre esta matéria. Eric Pereira é um 
professor especialista em Direito Eleitoral, ele diz que T.C é um órgão auxiliar e que não 
pode a câmara apreciar se existir um parecer prévio, mas o parecer é meramente opinativo, 
se houvesse ainda irregularidades nas contas cabe a Câmara decidir. E o professor ressalta 
isso que o TC é meramente opinativo, então partindo desse principio nós aprovamos as 
contas do nosso prefeito, obrigado. Pela ordem senhora Presidente. Com a palavra o 
vereador JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO. Senhora presidente nobres pares, o meu 
parecer é contrario, tendo em vista as duas solicitações referentes ao parcelamento e a 
confissão de divida, do projeto de Lei nº 032/2012, em que o Prefeito assinou o termo de 
confissão e parcelamento do débito em até 48 meses referente a 16/06/2011 a 31/112/2012, 
a primeira solicitação obtive resposta mas a segunda até hoje não. Gostaria de saber qual o 
valor total da divida e qual o valor da parcela, bem até o momento não me foi fornecido 
reposta. Diante do que não me foi fornecido, mesmo sendo solicitado por esta casa de leis 
eu não poderia estar votando favorável, este é o motivo pelo qual estou votando contrario. 
Obrigado. Pela ordem senhora Presidente. Com a palavra o vereador DONIZETI ASSIS DE 
SIQUEIRA. Vereador Ziza, só para tecer um comentário, nós que fomos da policia sabemos 
que ressalva não da condenação, existem itens que dão rejeição de conta, Se houvesse um 
apontamento do Tribunal de Contas de alguma irregularidade, mas não, então eu sou a 
favor. Pela ordem senhora Presidente. Com a palavra o vereador JOSÉ PEREIRA DA 
SILVA NETO. Respeito sua opinião e gostaria que respeitasse a minha, eu acho um 
descaso eles não responderem nossos ofícios por isso vou tomar minha posição contraria 
se um projeto de lei foi aprovado é porque tem um embasamento legal, então porque 
esconder a divida e não responder as nossas requisições. Pela ordem senhora Presidente. 
Com a palavra o vereador LOURIVAL BISPO DE MATOS. O nobre vereador deve lembrar 
que fomos eleitos pelo povo e devemos satisfação a eles. Obrigado. Com a palavra Senhora 
Presidente ADRIANA RUFO FREITAS. Convoco a todos os vereadores para reunião das 
comissões para analise da PPA e LDO dia 18/09/2013 quarta – feira às 15:00 hs. Não 
havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 
presente Sessão Ordinária. 
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