
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

Às vinte horas do dia dez de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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. Assumindo a
direção dos trabalhos Senhor Vereador  JORGE MISHIMA,  convidou o Vereador  FABIO
FAQUIM DE OLIVEIRA e a Vereadora  ADRIANA RUFO FREITAS para auxiliar nos
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor 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.  49,  do  Livro  nº.  12  de  Registro  de  Presença  dos  Senhores  Vereadores  às
Sessões  da  Câmara.  Constatou  a  presença  de  todos  os  senhores  Vereadores.  Havendo
“quorum” legal, o Senhor 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 realizada dia 10 de fevereiro de
2014. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer dispensa da leitura da Ata, uma vez
que  a  mesma  se  encontra  na  Secretaria  a  disposição  de  todos  os  Vereadores.  O  senhor
Presidente  coloca  em votação o  Requerimento  do  Nobre  Vereador,  ficando aprovado. O
senhor  Presidente  coloca  em  votação  a  ata.  Aprovada. 2. Leitura  do  Telegrama  nº
001070/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de
Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama  nº  013212/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde;  4. Leitura do Telegrama nº 015290/MS/SE/FNS –
Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Ofício
Nº 062/2014 – SMS, da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Solicita Autorização para
realizar a Audiência Pública da Saúde; 6. Leitura do Ofício, do Instituto Reviver de Biritiba
Mirim. 7. Leitura do Comunicado da Câmara dos Deputados – Informa empenhos de recursos
financeiros do orçamento da União;  8. Leitura do Comunicado da Câmara dos Deputados –
Informa pagamento de recursos  financeiros  do orçamento da União;  O senhor Presidente
informa aos Vereadores que tiverem interesse em acompanhar a liberação dos recursos, pode
requerer  cópia  na  Secretaria.  INDICAÇÕES: AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR
MARCELO BATISTA DE  MIRANDA MELO 1. Indicação nº 010/2014, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Departamento Competente, para que o mesmo providencie a
manutenção  da  Estrada  Lauro  Albano  dos  Santos,  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos.  2.
Indicação nº 011/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto EDP Bandeirantes, para
providenciar uma luminária na Avenida Jair Leme, em frente ao Mercado Kamimura e na Rua
Rio Tietê, Antiga Rua 18, n° 12, Bairro Vertentes. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA
ADRIANA RUFO FREITAS 3. Indicação nº 012/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Órgão Competente, para que seja providenciado a instalação de lixeiras na Cidade.
Não  havendo  mais  material  para  o  Expediente  passa-se  aos  Projetos  em  Deliberação.
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto
de Lei  Nº  045/2013;  Dispõe  sobre  a  alteração  de  cargos  na  Estrutura  Administrativa  da



Prefeitura Municipal e dá outras providências.  O Vereador “Ziza” solicita a ordem, o que
fora concedido. “Gostaria de comentar a respeito.  Estive em contato,  em reunião,  com o
Doutor  Marcos  onde ele  havia  legado que  não haveria  aumento  na  dívida  do  município.
Acontece  que  esses  cargos  são  preenchidos  por  funcionários  efetivos  e  de  carreira,  esses
funcionários não vão mandados embora, logicamente esses cinquenta e um cargos vão onerar
os cofres públicos do município, então, seria importante analisarmos essa Mensagem, porque
os valores vão acabar trazendo mais gastos para o município, então é importante dar uma
verificada  nisso,  porque  o  pessoal  que  estão  exercendo  os  cargos  eles  não  irão  sair.
DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS
1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 009/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor
Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Supermercado Shibata, para
que o mesmo possa fazer o cadastro junto à empresa do cartão alimentação oferecida aos
funcionários. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2.
– Em única discussão e votação o Requerimento N° 010/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor
Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras,
para que o mesmo efetue a limpeza e a retirada de entulhos acumulados ao longo da calçada
da  Rua  Ilma  Jungers  Morcina. APROVADO. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR
MARCELO BATISTA DE  MIRANDA MELO  3.  –  Em única discussão e votação o
Requerimento N° 011/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que
o mesmo interceda junto ao Departamento Competente, para que seja tomadas providências
no sentido de acabar com o número de ratos e demais insetos, através da dedetização, limpeza
dos lotes, rodoviária, cemitérios e escolas. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação
o Requerimento N° 012/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para
que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja colocada iluminação
pública na Estrada dos Barbosa, Estrada Municipal dos Bolanhos e Estrada Municipal Nilo
Garcia  Alabarce.  APROVADO.  5.  –  Em única discussão e votação o Requerimento N°
013/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda
junto ao Departamento Competente para que seja tomadas providências no sentido de elaborar
uma campanha de conscientização contra a Dengue. APROVADO. Terminados os trabalhos
da Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos
oradores  inscritos  para  o  uso  da  tribuna. 1. VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE
SIQUEIRA:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA
DA  SILVA  NETO: “Boa  noite.  Senhor  Presidente,  só  queria  deixar  a  insatisfação,
logicamente  que  a  senhora  Adriana  Rufo  vai  citar  o  fato  ocorrido,  que  chegou  ao  meu
conhecimento, um fato desagradável que aconteceu na sala de reuniões, depois que ela expor
eu comentarei a respeito. É um ato inadmissível nesta Casa de Leis, depois que ela citar a
respeito, eu comentarei alguma coisa. Obrigado” 3. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE
MATOS: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA
DE  MIRANDA  MELO: Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  5.  VEREADOR
WALTER MACHADO DE ALMEIDA: 6. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS:
Solicita ao senhor Presidente para falar do assento, o que fora concedido. “Eu quero deixar
registrado em ata a minha indignação de um fato ocorrido aqui na sessão, na primeira sessão
ordinária do ano. Acho que é inadmissível acontecer numa Casa de Leis, onde deveria ter pelo
menos o respeito das pessoas que vem até sessão, vem até a sala de reuniões, fica falando mal
dos  vereadores.  Em relação  a  minha  pessoa,  falando palavras  de  baixo  escalão,  palavras



chulas em relação a minha pessoa. O que essa pessoa diz não me afetou, mas acho que isso
não pode acontecer  numa Casa  de  Leis,  entendeu.  Pessoas  vieram durante  a  semana  me
perguntar se era verdade, se a pessoa tinha falado aquilo mesmo, eu falei que infelizmente há
pessoas que tem coragem de vir aqui e ficar falando aquilo nesta Casa de Leis na sala de
reuniões. É uma falta de respeito enorme. Eu queria deixar registrado em ata. Obrigada. Não
havendo  mais  oradores  inscritos  e  não  havendo  mais  nada  a  tratar  o  senhor  Presidente
convoca as Comissões Extraordinárias para o dia doze as quatorze horas para apreciar os
Projetos 002 e 003/2014, 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, 10 de fevereiro de 2014. 
 
        

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                           ADRIANA RUFO FREITAS
               1º Secretário                                                                                   2ª Secretária
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