
 

 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia vinte e nove 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 JORGE MISHIMA 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. 40, do Livro nº. XII de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

justifica a ausência do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, dizendo que o mesmo 

encontra-se em sessão de hemodiálise na cidade de Mogi das Cruzes. 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 21 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 

002827/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 03457/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 016026/MS/SE/FNS – 

Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do 

Telegrama nº 017140/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº 002979/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 

008418/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 8. Leitura do Comunicado do Ministério da Educação nº CM257686/2013; 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 9. 

Indicação nº 423/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa 

Bandeirantes Energia, solicitando providências cabíveis no sentido de colocar pontos de 

iluminação pública na Rua Sete de Abril, no Bairro do Jardim Yoneda. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 10. Indicação nº 424/2013, 

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

para que possa ser feito um vestiário no campo do Bairro Jardim dos Eucaliptos. O Vereador 

José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Gostaria de 

parabenizar o Nobre Vereador, tendo em vista que, esta semana inclusive estive no local, onde 

há pessoas envolvidas na Igreja que estão fazendo trabalhos com as crianças naquele bairro, 

tanto no Jardim dos Eucaliptos quanto na Cruz das Almas. Neste final de semana tínhamos 

aproximadamente cinquenta crianças que estão sendo evangelizada e ao mesmo tempo dando 



 

 

treinamento de futebol. Esta solicitação vai ser de suma importância e dignidade para as 

pessoas, sendo montado no bairro, então gostaria de parabenizar e até se pudesse estar 

assinando junto com o senhor, porque é um trabalho muito importante que está sendo feito 

recentemente no bairro.  11. Indicação nº 425/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito a limpeza da 

valeta que se encontra na Rua João Batista Leite, no Bairro Castelano. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 12. Indicação nº 

426/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente, para que nivele a tampa do bueiro que está localizada no início da AV. São 

Judas Tadeu, no Bairro da Nova Biritiba. 13. Indicação nº 427/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

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

redutores de velocidade, tipo lombada, na Av. José de Oliva Melo, no Centro da Cidade. 14. 

Indicação nº 428/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, para que se coloque dois redutores de velocidade, tipo lombada, na Av. 

Olavo Bilac, no Bairro Cruz das Almas. Não havendo PROJETOS EM DELIBERAÇÃO 

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

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Em única discussão e votação o Requerimento N° 

179/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que viabilize junto ao 

Governo do Estado a liberação de recursos financeiros para a pavimentação de 50 metros da 

Rua Olavo Bilac, no Bairro Jardim Jungers. APROVADO. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Quero pedir aos Nobres Pares que 

reforçassem este Requerimento, ficaria muito agradecido. Lá foi feito o asfalto em duas ruas e 

terminou realmente na descida ficaram aproximadamente cinquenta metros sem asfalto e hoje 

os caminhões não conseguem subir, até teve uma pessoa que solicitou entulho para jogar e 

poder ter acesso, até o pessoal da Prefeitura foi e o caminhão não conseguiu subir. A semana 

que vem vou solicitar também para o Prefeito passar a máquina porque fechou a entrada da 

rua, então para que possamos ter acesso. Isso aí é importante para todos nós. Um pedacinho 

da rua, cinquenta metros, ficar sem asfaltar, acredito que o Prefeito vai atender este pedido. 

Muito obrigado. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 180/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto à Empresa de Energia Elétrica (EDP) Bandeirantes, visando 

colocar lâmpadas na Estrada Vicente Castelano. APROVADO. 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 MARCELO BATSTA DE 

MIRANDA MELO: Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: 

Primeiro gostaria de comunicar e com extremo pesar dizer a Presidente, que teve a perda do 

tio dela Antonio Carlos de Camargo, mais conhecido como “Patonho”, nosso amigo, que a 

gente conhece a mais de trinta e dois anos, teve o time dos irmãos Camargo, pessoa 

maravilhosa, quem conheceu ele e pôde conviver está sentindo muita falta e que vai fazer 

muita falta na nossa cidade, então queria desejar à senhora Presidente meus pêsames e votos 

de força, sei o quanto ele era querido e o apreço que por ele vos tinha. Desejar também a 

família do senhor Jesus Moreno, que nós homenageamos aqui na Câmara este ano, que veio a 

falecer no sábado e também nos deixou, queria agradecer a todos por ter aceitado homenageá-

lo. Assim como o senhor “Patonho”, quem conhece a história dele, o Jorge, o “Ziza” que 

conheceu o “Patonho” sabe que ele contribuiu muito e também merecia uma homenagem, 

então gostaria de agradecer e comunicar esses pesar. 2. VEREADOR JORGE MISHIMA: 



 

 

Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido, e diz: Eu também faço das 

palavras do Marcelo com respeito ao falecimento do nosso amigo “Patonho”. Este ano 

realmente está sendo muito triste, a nossa Presidente perdeu o “Careca”, nosso amigo, uma tia 

também, neste prazo, neste interim de três meses perdeu três familiares. Apesar, neste ano 

faleceram inúmeros amigos e que já foram citados pelo Marcelo e temos também uma amiga 

que foi uma forte concorrente na Câmara Municipal a Lurdinha, nossa querida, gostava muito 

da Lurdinha, realmente foram perdas lamentáveis este ano. Para concluir, senhora Presidente, 

mais uma vez enaltecer o seu comportamento perante este Legislativo de Biritiba Mirim, não 

tem medido esforços para que a Câmara Municipal tenha o reconhecimento de todos da 

região, como uma das melhores Câmaras que tem Biritiba Mirim, isso muito se deve também 

a você nossa querida Presidenta. Para finalizar, hoje estive conversando com o Delegado e 

também com o Comandante da Polícia Militar que, menos de dez dias a minha casa por duas 

vezes os larápios pularam o muro, adentraram, não na minha casa, mas circularam de 

madrugada, a preocupação realmente é enorme. Era três horas da manhã de hoje, mais uma 

vez pararam o carro adentraram em meu quintal, aí meu filho acendeu a luz e essa pessoa 

pulou e parecia ter um carro à espera, então vem a calhar, Nobre Vereador “Ziza”, esta Lei 

Delegada para que mais efetivo possa ser contratado para dar mais segurança ao município. 

Infelizmente o Jardim Alvorada está sendo alvo destas pessoas e a gente realmente não tem 

tranquilidade. A mais ou menos dez dias houve este episódio em minha casa e nesta 

madrugada também houve, eu comuniquei as autoridades Policia Militar e Policia Civil para 

que tomem uma providência o mais rápido possível. Muito obrigado. 3. VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS: Agradece e dispensa o uso da palavra. Não 

havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente 

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, 29 de outubro de 2013.  

  

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 

 

 

JORGE MISHIMA                                              VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

      1º Secretário                                                                                   2º Secretário 
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