
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

Às vinte horas do dia dois de dezembro 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. 45, 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: O Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, e comunica que vai se retirar do Plenário 

para fazer alguns trabalhos em seu gabinete. A senhora Presidente convida o Nobre Vereador 

Jorge Mishima para assumir como Primeiro Secretário. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão 

e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de novembro 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 

CM281050/2013; 3. Leitura do Ofício Nº 068/2013 – do Biritiba Prev – Encaminha 

Balancete; 4. Leitura do Ofício Nº 485/2013. Ref. Ofício 229/2013. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 5. Indicação nº 

462/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao Setor Competente da 

Municipalidade, para que estude a possibilidade de oferecer aos funcionários públicos 

interessados, plano de saúde. 6. Indicação nº 463/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

encaminhar ao Setor Competente da Municipalidade, para que faça o estudo necessário 

quanto a disponibilidade de um oftalmologista para a Rede Municipal de Ensino. 7. Indicação 

nº 464/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal encaminhar ao Departamento de Obra, para 

que seja feita nova vistoria na Escola Municipal Helena Ricci Barbosa, a fim de realizar 

alguns reparos existentes na escola. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER 

MACHADO 8. Indicação nº 465/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto ao 

Órgão Competente para que possa ser passada a máquina motoniveladora nas Ruas Alameda 

das Primaveras, Alameda dos Girassóis e Alameda das Hortênsias. 9. Indicação nº 466/2013, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto ao Órgão da Sabesp, para que possa ser 

feita a manutenção da Rua Antônio Collato, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 10. Indicação nº 

467/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto ao Órgão Competente, para que 

seja feita a pavimentação da Rua José Gomes Maciel, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 11. 

Indicação nº 468/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal interceder junto ao Órgão 



Competente, para que possam ser instalados pontos de iluminação na Rua José Maria de 

Santana, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 12. Indicação nº 469/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal interceder junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito a limpeza, tipo 

roçada, no acostamento da Estrada do Ronaldo, no Bairro do Sogo.  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 13. Indicação nº 470/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal interceder junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências 

necessárias para a instalação de luminárias, no poste localizado na Rua 21 de Abril, no Bairro 

Vila Santo Antônio. RETIRADO DE PAUTA. 14. Indicação nº 471/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal interceder junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas 

providências necessárias para a operação tapa buraco e instalação de luminárias na Rua  Anita 

Garibaldi, no Bairro Cruz das Almas. 15. Indicação nº 472/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal interceder junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências 

necessárias para instalação de luminárias, na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, no 

Bairro Pomar do Carmo, altura do n° 1102. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 16. Indicação nº 473/2013, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que se passe a 

máquina motoniveladora e jogue cascalho na Av. Lauro Albano dos Santos na altura do nº 29, 

no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 17. Indicação nº 474/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

para que o mesmo interceda ao Órgão Competente para que se faça o trabalho de tapa buraco 

na Rua José Paulo Martins, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.18. Indicação nº 475/2013, 

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

faça a roçada nas margens de todas as ruas que estão pavimentas, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 

19. Indicação nº 476/2013, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo juntamente 

com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, providenciem a 

colocação de Cascalho na Estrada do Rio Acima, na altura do n° 199, em frente a Igreja 

Congregação Cristã no Brasil. Não havendo Projetos a serem deliberados 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° 192/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que informe o que está sendo feito quanto à fiscalização 

do transporte de alunos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 193/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que 

interceda junto ao governo federal para que seja implantado o Bom Prato aqui na nossa 

cidade. APROVADO.  AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 3. Em única discussão e 

votação - Projeto de Lei Ordinária nº 038/2013, Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2014, e dá outras providências. Anexo 

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

Obras, Serviços e Bens Municipais; Ordem Social e Saúde; Ordem Econômica e de Educação 

e Cultura. APROVADO O PROJETO E O PARECER. 4. Em única discussão e votação - 

Projeto de Lei Ordinária nº 041/2013, Dispõe sobre a instituição do Logotipo do Município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e 

Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais; Ordem 

Social e Saúde; Ordem Econômica e de Educação e Cultura. APROVADO O PROJETO E 

O PARECER. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 5. 

Em única discussão e votação - Projeto de Lei Municipal de Nº 042/2013, Dispõe sobre a 



denominação de “Antônio Carlos Santos Camargo”, a Academia da Saúde do idoso, situada 

no KM 18. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, 

Finanças e Orçamentos e de Obras, Serviços e Bens Municipais; APROVADO O 

PROJETO E O PARECER. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 6. Em única discussão e votação Projeto de Decreto 

Legislativo de Nº 018/2013 – Dispõe sobre concessão de Título Honorífico de “Cidadão 

Biritibano” ao Senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. APROVADO O PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO E O PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL. 

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 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: O Primeiro Secretário informa que o Vereador não se 

encontra, no momento, no plenário.  2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: 

“Senhora Presidente, todos que compõe a Mesa, Nobres Pares. Quero aproveitar meu 

momento de palavra e pedir, na verdade, a pareceria dos Nobres Pares em relação à indicação 

462/2013. Como vocês podem verificar na Ordem do Dia que se trata a respeito da 

possibilidade de oferecer aos funcionários interessados Planos de Saúde. Muitos são 

interessados em adquirir planos de saúde, funcionários públicos, e a verdade a Prefeitura, ela, 

não tem condições de ofertar o plano de saúde aos funcionários, mas é do interesse dos 

funcionários que a Prefeitura Municipal faça uma parceria com alguma Empresa de 

Assistência Médica, tantas que tem por aí, UNIMED, AMIL, SAMED e tantas outras. Na 

verdade isso dai não geraria custo nenhum para a Prefeitura, dependendo da quantidade de 

funcionários interessados em adquirir o plano de saúde poderia ser feito tanto uma Carta 

Convite ou se o valor excedesse o permitido por Lei a uma Carta Convite poderia ser feito 

uma licitação e seria um benefício muito grande, porque o funcionário público por ele não ter 

o plano de saúde oferecido pela Prefeitura isso daqui seria de grande valia para ele. Porquê, o 

plano de saúde quando você ingressa, fecha um plano empresa e ele ultrapassa o número de 

trinta a cinquenta funcionários o desconto é maior, então um senhor, vamos dizer, de sessenta 

anos de idade, se ele fosse pagar num plano particular uns quinhentos ou seiscentos reais, num 

plano empresa aonde muitos estariam agregados, ele pagaria entorno de sessenta, setenta ou 

cinquenta reais, então seria muito benéfico para ele e, além disso ele poderia agregar também 

os seus filhos, dentro desse plano de saúde e  descontar em folha de pagamento. Muito mais 

interessante, eu trabalhei oito anos em Assistência Médica e os planos de saúde empresa, com 

trinta ou cinquenta funcionários, tem a isenção da carência, então os funcionários não teriam 

carência nenhum. A Prefeitura não pode ofertar o plano de saúde, mas eles tem o interesse 

que a Prefeitura faça  essa parceria com alguma Assistência Médica para que possa oferecer o 

plano de saúde a eles, então peço aos Nobres Pares e tenho a certeza que posso contar com 

vocês. Que vocês reforcem isso com o senhor Prefeito Municipal, isso não é um pedido 

pessoal é um pedido coletivo é o interesse da maioria dos funcionários em adquirir o plano de 

saúde. Gostaria também de estar falando da Indicação 463/2013, aonde vejo a grande 

importância de ser ofertado pela Prefeitura Municipal oftalmologista para as escolas da rede 

pública municipal, porque existem muitas famílias que não tem condições de ir até uma 

clínica oftalmológica em consequência de custo. A rede pública também em relação ao 

oftalmo está com uma demanda muito grande e a espera muito longa, então seria interessante 

o Prefeito ofertar o oftalmo para que o oftalmo ao longo do ano de 2014, estivesse passando 

nas escolas e fazendo exames de vista para as crianças. Tenho certeza que muitas crianças ali 

estão com deficiência, necessitando de uma avaliação e de um exame de vista. Gostaria de 



parabenizar o Nobre Vereador Marcelo pelo requerimento que pede que seja implantado o 

bom prato aqui na cidade. Parabenizar a senhora Presidente Adriana Rufo pela iniciativa do 

Projeto de Lei nº 042/2013, aonde denomina a Academia de Saúde, de nome “Antônio Carlos 

Santos Camargo”, mas conhecido como “Patonho”, parabéns Presidente pela iniciativa. 

Parabéns também pela homenagem a todos os filhos, a todos os parentes, ao mesmo tempo 

em que é um momento de tristeza, tenho certeza que acabamos ao longo da vida tendo alguns 

momentos de alegrias e que esse seja um momento desses pra vocês. Gostaria de aproveitar o 

tema livre e dizer que no dia 07 de dezembro, nós vamos ter a Marcha para Jesus aqui em 

Biritiba Mirim. É um evento muito esperado pelo povo, pelas igrejas evangélicas, este aqui é 

o slogan da Marcha para Jesus 2013, e colocamos um tema, uma nova história. Vamos sair da 

Estrada dos Barbosas as 14:00 horas e vamos estar vindo ali pela Heitor, Maria José de 

Siqueira Melo, passando em alguns pontos importantes orando pela cidade de Biritiba Mirim. 

Vamos estar na Praça até as 22:00 horas, locamos nove brinquedos pra criançada, pula-pula, 

cama elástica, para que os pais possam participar do evento e que os filhos possam estar ali 

brincando sob os cuidados dos monitores. Então faço como, Secretario do Conselho dos 

Pastores de Biritiba Mirim, convite a todos os Nobres Vereadores e a todos os presentes nesta 

noite de hoje para que possam estar conosco caminhando em nome de Jesus Cristo. Esta 

camiseta eu trouxe para presentear nossa Presidente Vereadora Adriana Rufo, que tenho a 

certeza que vai estar lá. “Muito obrigado.” 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO: Agradece e dispensa o uso da palavra. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: Solicita a senhora Presidente para falar do assento, o que fora 

concedido. “Em primeiro lugar gostaria de homenagear a família do senhor “Patonho” que 

está toda presente, Dona Maria Helena, Márcia, Emily, todos os familiares e a Presidente que 

já parabenizei pelo Projeto que foi muito justo esta oferta desta homenagem. Gostaria também 

de agradecer aos Nobres Pares que aprovaram o Título de “Cidadão Biritibano” para entrega 

ao Governador Geraldo Alckmin. Parabenizar o Fabio pelas Indicações do Oftalmologista, a 

gente sabe que muitos alunos, aqueles que são Professores, aqui, detectam ao longo do ano até 

como uma dificuldade de aprendizado, dor de cabeça no aluno que não consegue enxergar 

direito e as vezes nem se expressar e vai muito tardiamente observar essa dificuldade, quando 

já perdeu boa parte da educação do ciclo básico, onde aprende o básico da educação. Então 

gostaria de parabenizar Pastor Fabio, vou esforçar muito apesar de ter um compromisso em 

Santa Isabel, no sábado, mas é de coração. Dizer uma coisa muito chata e triste que 

aconteceu, hoje, com um membro que se julga Pastor, que todos devem ter percebido o que 

deve ter acontecido, e em nome das pessoas que são evangélicas, nesta Casa, o “Ziza”, o 

Fábio e demais, dizer que, esse Pastor nem ungido era, não pertencia a COPOBIM, né Fabio, 

e guardar as proporções do julgamento que cabe a justiça julgar. Ele não fazia parte da 

COPOBIM e também não participava dos eventos, então serve de alertas para todas as esferas 

de religiões a quem a gente deixa guardado nossos filhos, abrir bem os olhos em locais que a 

gente deixa. Parabenizar os trabalhos que o pessoal tem feito na Casa. Muito obrigado. 4. 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS: Agradece e dispensa o uso da 

palavra. A senhora Presidente diz: Gostaria de dar ciência do Ato de Mesa nº 004/2013, que 

“Dispõe sobre a eleição para a renovação da Mesa Diretiva – exercício de 2014”.  A 

Presidente faz a leitura do Ato da Mesa nº 004/2013. “ATO DA MESA Nº 004/2013 (Dispõe 

sobre a eleição para renovação da Mesa Diretora – exercício de 2014, e dá outras 

providências) A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o Artigo 37 e Parágrafo Único; 



RESOLVE: Art. 1º - A eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, para o exercício de 2014, ocorrerá na Sessão Ordinária do dia 09 de dezembro 

de 2013. Art. 3º - Este ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. CÂMARA 

MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 29 de novembro de 2.013. ADRIANA RUFO 

FREITAS - Presidente da Câmara, DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA - 1º Secretário, 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS - 2º Secretário. Registrado na Secretaria da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, afixado e publicado no Quadro de Editais na mesma 

data supra. Vanderli da Penha Barbosa - Diretora de Secretaria”. A senhora Presidente diz: 

“Gostaria de dizer que os Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e Valdivino Ferreira dos 

Santos, Primeiro e Segundo Secretário, mesmo estando presentes se recusam a assinar o Ato 

da Mesa. De acordo com a Resolução nº 0013/2009 deve-se comunicar aos Vereadores desta 

Casa com antecedência mínima de uma semana. Mesmo com a recusa de assinar o Ato, os 

Nobres Vereadores estão cientes”. O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita a 

ordem e diz: Gostaria de justificar como não assinei este Ato da Mesa, porque fiquei avisado 

hoje as 10:00 horas e a Presidente mesmo fez um Decreto que todos os Atos que seriam 

entrando na Câmara, seria até sexta-feira, as duas horas. Esta é minha justificativa. A senhora 

Presidente informa ao Vereador Valdivino que o Ato da Mesa não precisa ser protocolado e 

que o Vereador desconhece.  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, 02 de 

dezembro de 2013.  

  

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 

 

 

JORGE MISHIMA                                              VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS      
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