
 

 

 

   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia vinte e um de outubro 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. 39, do Livro nº. XII de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira justifica a 

ausência do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, dizendo que o mesmo telefonou e 

disse estar a caminho, voltando de São Paulo. 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 14 de outubro 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 002729/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Oficio nº 063/13 – Do 

Biritiba Prev - Encaminha Balancete; 4. Leitura do Oficio – Protocolo N° 76.585/13 – 

Governo do Estado de São Paulo – Casa Civil – Subsecretaria de Relacionamento com 

Municípios. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido e 

diz: Quem se interessar pela cópia do Balancete do Biritiba-Prev do mês de setembro, porque 

são muito detalhes são muitos valores, pode obter na Secretaria. INDICAÇÕES AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 5. Indicação nº 417/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor de Trânsito, a viabilidade de 

colocar uma placa de sinalização de proibido virar a esquerda, no cruzamento da Rua dos 

Expedicionários com a Rua José Antenor de Araújo, quarteirão da E.E. Prof º João Cardoso 

de Siqueira Primo, tornando-se sentido único. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 6. Indicação nº 418/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras a construção de uma lombada no início 

da Av. Nove de Julho, no Bairro Vista Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. Indicação nº 419/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça o 

trabalho de tapa buracos da Rua 01 de Maio, no Bairro Jardim Yoneda. 8. Indicação nº 

420/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente, para que  se faça a pavimentação na Rua 19 de Novembro, no Bairro Vila Santo 

Antônio I. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 9. Indicação nº 

421/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao Órgão 



 

 

Competente visando colocar lombadas na Rua Maria José de Siqueira Melo em frente à 

ASSIBRAF. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 10. 

Indicação nº 422/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente para que faça uma doação de bloquetes para a Escola E.E. Angélica de 

Jesus Ferreira. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 1.  Projeto de Lei Municipal de nº 036/2013 – Institui 

Calendário Oficial de Eventos no Município de Biritiba Mirim. DELIBERADO. AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES WALTER MACHADO DE ALMEIDA, MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO E CARLOS DE ARAÚJO. 2. Projeto de Lei Municipal 

de nº 037/2013 – Dispõe sobre a denominação de Via Pública do Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências. DELIBERADO. Terminados os Projetos em deliberação, o 

Vereador Walter Machado de Almeida solicita a ordem, o que fora concedido, e requer que o 

Projeto de Lei nº 037/2013, seja colocado em votação na Ordem do Dia. A senhora Presidente 

acatando Requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação. Aprovado. A senhora 

Presidente suspende a sessão por dez minutos para que as Comissões deem seus pareceres. 

Retornando a Sessão passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 170/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o 

mesmo verifique a possibilidade da isenção do tributo, do requerimento e seus anexos, as 

pessoas beneficiadas pela Lei Complementar Nº 03 de 23 de Novembro de 2004, alterada pela 

Lei Complementar Nº 21 de 29 de Maio de 2006.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 171/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite 

ao Departamento Competente a limpeza da Rua Almirante Barroso, no Bairro Vila Márcia. 

APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento N° 172/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite ao Departamento Competente a troca de 

lâmpadas queimadas na Praça da Feira, localizada na Rua João Pereira Sobrinho. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 4. Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 173/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto 

Taino Junior, para que solicite ao Departamento Competente para que seja feita uma boca de 

lobo na Avenida Jair Leme, próximo ao Nº 130, no Bairro Jardim Lorena. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 5. Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 174/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior 

visando colocar um Guarda Patrimonial na Sede da Biopsicosocial (saúde mental), localizada 

na Rua Ayrton Senna da Silva, Nº 80, no Bairro Jardim Alvorada A. APROVADO 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 175/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que solicite ao Órgão Competente para que cumpra a Lei Municipal Nº 

1654/2012, que “Dispõe sobre o uso de narguile em locais públicos no Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências”. APROVADO. O Vereador Jorge Mishima solicita a 

ordem, o que fora concedido e diz: Em primeiro lugar quero parabenizar o Vereador Fabio 

Faquim por solicitar ao nosso Executivo colocar em prática a Lei que já existe, a Lei 1654 de 

dezembro de 2012, parabenizar e dizer a você Vereador que aprendi muito com a aula sobre 

química, física, anatomia e medicina, parabéns Vereador. O Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria de falar minhas palavras também. 

Quero elogiar o Vereador que como educador vem demonstrando seriedade, responsabilidade 



 

 

junto ao uso de tabaco e outras coisas utilizadas pelos adolescentes. Mais uma vez parabéns. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 7. 
Em única discussão e votação o Requerimento N° 176/2013 – Requer ao Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento Competente para que 

providencie o serviço de motoniveladora e cascalhamento das Ruas 28 e 30, do Bairro 

Nirvana. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento N° 177/2013 – 

Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a EDP Bandeirantes 

para providenciar a poda de árvores e eucaliptos na Estrada dos Professores e Estrada Paraíso. 

APROVADO. 9. Em única discussão e votação o Requerimento N° 178/2013 – Requer ao 

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

para que providencie o cascalhamento da Estrada do Carapicó. APROVADO. 10. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Municipal de nº 037/2013 – Dispõe sobre a 

denominação de Via Pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e 

Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. O Vereador Jorge Mishima solicita a 

ordem, o que fora concedido e diz: Para discussão e votação quero parabenizar os Vereadores 

Walter, Carlão e Marcelo por esta justa homenagem ao nosso querido Chico Batista, pessoa 

integra, pessoa muita querida em nosso meio. É uma justa homenagem que a Câmara 

Municipal presta ao nosso querido Chico Batista. Muito obrigado. APROVADO O 

PROJETO E O PARECER. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, a senhora 

Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos para o 

uso da tribuna. 1. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita permissão para 

falar do assento, o que fora concedido, e diz: Ao que diz respeito ao Projeto em deliberação 

apresentado pela minha pessoa e que vai para as Comissões, ele se trata de um calendário 

oficial de eventos do município de Biritiba Mirim. Porque a necessidade? Porque nós criamos 

algumas datas comemorativas e incluímos no Calendário da cidade como Projeto de Lei aqui 

no Legislativo, mas na verdade o município não tem um calendário, não existe um calendário 

de eventos de festividades e de acontecimentos anuais, então o objetivo do projeto é esse que 

as Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Educação, as Associações, todos aqueles que 

realizam eventos de grande, médio ou pequeno porte, eles se organizem e sentem-se junto as 

Secretarias e organizem a partir do dia 30 de outubro com data estabelecida até primeiro de 

dezembro um calendário anual de todos os eventos e de todas as festividades que vão ocorrer 

no município. Isso daí é importante porque até o próprio comerciante pode se programar 

melhor para aquilo que está vindo, para o evento que vai vir. O próprio representante da 

Associação tendo seu projeto, seu evento no calendário anual do município pode correr atrás 

de parcerias, de recursos de iniciativa privada, Terceiro Setor e outras coisas mais. É 

importante também, porque Biritiba é um local de chacareiros, de pessoas que veem nos finais 

de semana, muitos turistas, queiram ou não, que frequentam o município, então eles poderiam 

abrir o Portal da Prefeitura, da Câmara, Rede social e vê ali que existe um calendário. O 

Projeto em deliberação vai para as Comissões. As Comissões analisem, e se houver a 

necessidade mediante a leitura do Projeto de acrescentar alguma coisa, que fiquem a vontade 

em relação a isso. Muito obrigado. 2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: 

Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Primeiramente gostaria 

de agradecer à Mesa, aos Nobres Pares que tem entendido os trabalhos desenvolvidos nesta 

Casa. Agradecer que na sessão ordinária do dia 25 de março de 2013, este Vereador elaborou 

a Moção de Apelo nº 012/2013, solicitando que fosse feito o Convênio do Estado de São 



 

 

Paulo dando continuidade ao Decreto 2.798 de 06 de fevereiro de 2012, visando à 

implantação do programa de ação a ser desenvolvido pelos policiais militares, amparado pela 

Lei Delegada, onde os policiais militares podem ser utilizados em seu dia de folga, estando 

amparado por Lei, desta forma iremos aumentar o efetivo do policial militar no município, e 

neste mês de outubro o governador Geraldo Alckmin assinou o Convênio que autoriza a 

implantação da atividade delegada no município de Biritiba Mirim, sendo assegurada pelo 

Prefeito Municipal adesão ao programa que garante o aumento do efetivo policial militar. 

Diante do exposto gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me deram na data em que foi 

feito esta Moção. Obrigado. 3. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO: Boa noite Presidente, Nobres Pares da Mesa, Pares da Casa e a todos que estão 

presentes na Câmara, boa noite a todos. Gostaria aqui em primeiro lugar parabenizar o “Ziza” 

pelo sucesso junto com o ensejo da Lei Delegada que houve a implantação agora, parabéns 

pela vitória e aos nobres pares que acompanharam o projeto. Gostaria de parabenizar o Fabio 

pelos dois projetos, parabéns, acredito que tudo há de ter ordenamento e a cidade ganha muito 

com isso. Com esse cronograma o pessoal possa vir e saber o que vai acontecer na cidade o 

ano inteiro, então até a gente está perdido na data, até para a gente se programar também, 

convidar uns amigos, turistas, isso é de suma importância, qualquer cidade hoje desenvolvida 

tem o seu cronograma. Parabenizar o Jorge pelas palavras e aos Nobres Vereadores pelo apoio 

do Projeto do Carlos e do Walter, o Walter que foi descobrir que meu pai tinha falecido e que 

era meu pai no velório dele. A homenagem com a rua, e em nome da família venho agradecer 

a você. Comunicar o Fabio que fez um requerimento que é o nº 172/2013, o qual também já 

fiz um anterior, só que era pela Praça da Rua Padre José Gonçalves Bastos, acho que o “Ziza” 

também já fez um requerimento. O “Ziza” conversou com o eletricista quando eu falei lá, o 

Doni, aliás, falou e eu conversei com o Giba há uns quinze dias atrás e ele ficou de trocar as 

lâmpadas, e justamente hoje eu falei com o Prefeito e ele falou que vai providenciar, porque lá 

está com problemas, há furto de energia. O pessoal da feira também está reclamando, o 

pessoal da feira não, é os moradores que reclamam que o pessoal da feira vai lá e usa, então se 

Deus quiser vamos ter sucesso, então gostaria de reforçar a assinatura, mas hoje conversei 

com o Prefeito e ele falou que vai trocar. No mais quero agradecer aos companheiros pelo 

trabalho e aos Vereadores pelo apoio ao projeto do Walter e do Carlos, até me homenagearam 

e pediram para eu assinar também. Obrigado e boa noite. O Vereador Fabio Faquim de 

Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: É importante o que o Nobre Vereador 

Marcelo falou, até porque demonstra que os Vereadores não estão desatentos nas questões do 

município e não estão desligado aos pedidos dos munícipes, então parabenizo ao Nobre 

Vereador “Doni”, o José Pereira da Silva Neto e o Marcelo, na verdade essa vitória não é 

nossa, essa vitória é dos moradores que residem ali ao redor e vão poder novamente ter a 

iluminação na Praça que é um espaço público também e é muito importante pra isso. 4. 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Gostaria de dizer só duas palavrinhas. 

Parabenizar o Vereador Jorge Mishima pela Indicação da Guarda Patrimonial no CAPS, agora 

é CAPS lá, não é Saúde Mental, tem outro nome. Na semana passada um cidadão exaltado 

quis bater em todo mundo, ameaçou todo mundo e ganhou o remédio no grito sem passar pelo 

médico sem nada, então realmente precisa de um guarda patronal para dar reforço aos 

funcionários que ali trabalham. Gostaria de parabeniza-lo pelo requerimento. O Vereador 

Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Só comunicar todos os nossos 

amigos que através do Deputado Federal Walter Ihoshi nós conseguimos cento e cinquenta 

mil reais. Hoje estivemos com o Prefeito, o qual destinou um local para que seja construída 



 

 

uma área própria para o Sindicato Rural, o dinheiro já está em caixa e vai ser elaborado o 

projeto, e até o final de novembro as obras vão estar com início para o Sindicato Rural de 

Biritiba Mirim. Agradeço ao Deputado e principalmente ao Prefeito Municipal que agilizou e 

simplificou cortando as burocracias que existem e emperram as maiorias das verbas 

destinadas ao município. Muito obrigado. O Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a 

ordem, o que fora concedido, e diz: Eu só não posso esquecer-me do Requerimento nº 

171/2013, esse requerimento se trata da Dona Tereza. A Dona Tereza é nossa atleta que 

representa o município em todas as corridas, aqui em Biritiba e fora do município. Dona 

Tereza sofreu um acidente na Vila Márcia, descendo a rua enroscou o pé no capim e 

machucou a mão, os pés, tenho certeza que a Dona Tereza ficaria muito feliz se todos nós 

Vereadores assinassem reforçassem este Requerimento para que aquela rua que ela sobe e 

desce todos os dias pudesse ser feito ali a limpeza. Gostaria de estar passando o Requerimento 

para todos os Vereadores assinarem até porque trata da veterana, sempre está correndo na 

Quadra Municipal e está sempre representando Biritiba e sempre trazendo medalhas para 

nossa cidade. Obrigada Presidente. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais 

nada a tratar, a senhora Presidente convoca os Vereadores para a Sessão Ordinária dia 

29/10/2013 as 20h00, devido o feriado do funcionalismo público do dia 28/10/2013, agradece 

a presença de todos e declara 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, 21 de outubro de 2013.  

  

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 

 

 

       DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA                          FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA    

                         1º Secretário                                                               2º Secretário 

 

***************************************************************************

***************************************************************************

*************************************************************************** 

***************************************************************************

***************************************************************************

*************************************************************************** 

***************************************************************************

***************************************************************************

*************************************************************************** 


