
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

Às vinte horas do dia dezessete 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.  50,  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 17 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  Comunicado  nº
CM005615/2014  –  Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento da Educação;  3. Leitura do Telegrama nº 001147/MS/SE/FNS – Informa
liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde;  4. Leitura do Telegrama nº
005465/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de
Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº  012085/MS/SE/FNS  –  Informa  liberação  de  recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde;  6. Leitura do Telegrama nº 014270/MS/SE/FNS –
Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 7. Leitura do Ofício
nº0028/2014/SR Penha/SP- Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da
União; INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA
DOS SANTOS 1. Indicação nº 013/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão
Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua P, Bairro
Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação nº 014/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Órgão Competente, para tapar um buraco feito pela Empresa Sabesp, na Rua Gonçalves Ledo,
Bairro Cruz das Almas. 3. Indicação nº 015/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto
ao Órgão Competente, para que se coloque as faixas preferenciais no cruzamento da Avenida
Lauro Albano dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 4. Indicação nº 016/2014, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça pontos de ônibus no
itinerário atual  do Bairro Jardim dos Eucaliptos.  5. Indicação nº 017/2014,  solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que faça 2 (dois) banheiros públicos
no ponto final de ônibus, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 6. Indicação nº 018/2014, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça a troca do poste de
energia que está localizado na travessa da Rua Geraldo da Conceição com a Avenida Lauro



Albano, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.  7. Indicação nº 019/2014, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Órgão Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue
cascalho  em  todas  as  Ruas  do  Bairro  Pomar  do  Carmo.  AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 8. Indicação nº 020/2014, solicita ao Sr.
Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  de  Obras,  a  reforma  do  antigo  Campo  do
Varjão, no Bairro Castelano.  9. Indicação nº 021/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Departamento de Obras, a Execução de Projeto Técnico visando a reforma do prédio,
já existente, no Bairro da Terceira, para a implantação de um Posto de Saúde. 10. Indicação nº
022/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento de Obras,   para que
faça a cobertura dos pontos de ônibus existentes na Estrada de Santa Catarina, Rio Acima, nos
dois  sentidos,  até  a  divisa  do  Município  de  Mogi  das  Cruzes.  AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 11. Indicação nº 023/2014, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que possa ser feito a adaptação de
alguns novos vasos sanitários no banheiro da Escola Helena Ricci Barbosa, pois os vasos que
estão  no  local  não  são  apropriados  às  crianças  que  estudam  no  Pré  desta  instituição.
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 12. Indicação nº 024/2014,
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão  Competente  para  que  seja  tomada
providências necessárias para viabilizar a implantação de 1 (uma) Academia ao Ar Livre, na
Rua Cinco, Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA
DE  MIRANDA MELO 13. Indicação nº 025/2014, solicita ao Sr. Prefeito que através do
Departamento  Competente  providenciem lixeiras  na  vias  públicas  e  também notifique  os
proprietários dos terrenos que se encontram abandonados causando a proliferação de bichos e
até animais peçonhentos.  Não havendo mais material  para o Expediente e nem Projetos a
serem deliberados  passa-se a Ordem do Dia.  ORDEM DO DIA:  AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 1.  –  Em única discussão e votação o
Requerimento N° 014/2014 -   Requer ao Deputado Estadual André do Prado, para que o
mesmo interceda junto ao DER, solicitando informações quando serão instaladas as lombadas
eletrônicas  na  Rodovia  SP  88.  APROVADO. 2.  –  Em  única  discussão  e  votação o
Requerimento N° 015/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que
providencie junto ao Órgão Competente e aos Veterinários de nossa cidade, para elaborar um
Programa  de  Saúde  Animal.  O  Senhor  Presidente  parabeniza  o  Vereador  pela  iniciativa.
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 016/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor
Carlos Alberto Taino Junior, para que verifique a possibilidade de ser feito a manutenção ou
até mesmo a troca dos filtros de água instalados na Escola João Cardoso de Siqueira Primo.
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. – Em única
discussão e votação o Requerimento N° 017/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto
Taino  Junior,  que  interceda  junto  ao  Departamento  de  Obras,  visando  passar  a  máquina
motoniveladora e cascalhar a Estrada Municipal do Minami.  APROVADO. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 5. – Em única discussão e
votação o  Requerimento  N° 018/2014 -   Requer  ao Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Taino
Junior, que interceda junto a Secretaria Competente, para que possa ser feito um trabalho de
padronização das calçadas na Cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
LOURIVAL BISPO DE MATOS 6.  – Em única discussão e votação o Requerimento N°
019/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que interceda junto ao
Departamento de Obras visando à construção de uma lixeira na Estrada do Rio Acima, em



frente ao Hasegawa. APROVADO. 7. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
020/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que interceda junto ao
Departamento de Obras visando à construção de uma lixeira na Estrada Narciso Barbosa de
Melo,  no  Bairro  do  Sogo,  em Frente  à  Capela.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
MARCELO BATISTA DE  MIRANDA MELO 8.  –  Em única discussão e votação o
Requerimento N° 021/2014 -   Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior,  que
interceda  junto  a  EDP Bandeirantes  para  que  a  mesma  providencie  uma  nova  rede  de
transmissão  de  Energia.  AUTORIA  DOS  NOBRES  VEREADORES  MARCELO
BATISTA DE  MIRANDA MELO E CARLOS DE ARAÚJO 9. – Em única discussão e
votação o Requerimento N° 022/2014 -  Requerem ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino
Junior,  bem como a empresa Júlio  Simões,  responsável  pelo transporte,  solicitando que a
medidas sejam tomadas evitando o atraso nos horários dos itinerários e os prejuízos que vem
causando  aos  Munícipes.  AUTORIA DO  NOBRE VEREADOR  JOSÉ  PEREIRA DA
SILVA NETO 10. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 002/2014; Determina
a instalação de câmeras  de vídeo nas  Áreas  externas  das  Lotéricas,  Correios,  Agências  e
Correspondentes  Bancários  de  Biritiba  Mirim. Anexo  Parecer  favorável  das  Comissões
Permanentes de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e
Bens Municipais e Ordem Econômica. Aprovado o Parecer e o Projeto. O Vereador Marcelo
solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de parabenizar o Vereador Ziza pelo Projeto
e dizer que no ano passado fiz um requerimento, não chegou a ser Projeto de Lei, referente
aos bancos e casas lotéricas, por isso gostaria de assinar junto este Projeto”. O vereador Ziza
responde que sim, perfeitamente. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM
DE OLIVEIRA 11. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 003/2014; Dá nova
redação ao Artigo 1°, da Lei 1.360 de 13 de novembro de 2.006, e dá outras providências.
Anexo  Parecer  favorável  das  Comissões  Permanentes  de  Justiça  e  Redação;  Educação  e
Cultura e Ordem Social e Saúde. Aprovado o Parecer e o Projeto.  AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO 12.  – Em  única  discussão  e  votação o  parecer  conjunto  contrário  das
comissões  permanentes  de  Justiça e  Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  Obras,
Serviços e Bens Municipais, Ordem Social e Saúde, Educação e Cultura e ordem Econômica,
referente ao Projeto de Lei Nº 045/2013; Dispõe sobre a alteração de cargos na Estrutura
Administrativa  da  Prefeitura  Municipal  e  dá  outras  providências.  APROVADO  O
PARECER  CONTRÁRIO,  CONJUNTO,  DAS  COMISSÕES  PERMANENTES  E
REJEITADO O PROJETO DE LEI Nº 045/2013. 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: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE
MATOS: “Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa e Senhores Pares. Faço uso da
tribuna nesta noite para agradecer realmente ao nosso Deputado Estadual André do Prado e
principalmente ao Prefeito que nos encaminhou ao nosso Deputado e que, Graças a Deus, já
saiu e está acabando a licitação da Estrada do Pomar do Carmo. Sexta-feira, esta última que
passou, fez oito dias, o pessoal da FUMEFI estava medindo e fotografando tudo, então fiquei
muito  feliz,  não  só  eu  como  Vereador  representante  do  nosso  povo,  como  também  a
população  do  bairro  do  Carmo,  então  tenho  certeza  que  breve,  mais  uns  dias,  vão  estar
fazendo esta pavimentação. Só tenho a agradecer ao Prefeito, carinhosamente, por sempre
atender nosso pedido e também ao nosso Deputado André do Prado, só isso que tenho a dizer



e agradecer a todos que realmente dentro daquele projeto nos apoiaram. A gente está aqui para
trabalhar em benefício da nossa cidade, acredito a Câmara está aqui e parabéns e cada projeto
colocado por cada um dos vereadores em benefício da população, somos todos favoráveis.
Peço a todos nós, vamos respeitar a opinião de cada um, acho que isso é nossa obrigação.
Agradecer  nosso  Presidente  que  está  conduzindo  nossa  Câmara,  então  parabéns,  muito
obrigado e boa noite”.  4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO:
“Gostaria de fazer um comentário aqui, hoje faz uma semana, tivemos a semana passada a
perda de uma pessoa que não poderia deixar passar aqui notado, tendo em vista a vida que
levou representando a Igreja Adventista, que é o senhor Manoel Aveiro, comerciante, pai de
família exemplar. Faleceu semana passada, mas que deixou um legado muito positivo para a
cidade. Criou seus filhos na educação de uma maneira muito reta, a família dele é uma família
muito alegre e feliz, é uma perda para todos, porque tudo o que aquele homem podia fazer
pela comunidade e pela igreja adventista, ele foi como se fosse, não sei nem designar, se é um
sacristão, não sei designar a palavra certa, mas desde que o Pastor era escolhido para cá, ele se
preocupava em escolher, em amparar, em escolher uma boa casa para o Pastor que vinha
ordenar, tinha o grupo dos escoteiros que era da comunidade adventista. Então a gente que
acompanhou desde pequeno não pode deixar, e se puder contar com a Casa, de homenagear
com o nome em algum lugar, em uma escola, porque quem acompanhou ele e o legado que
deixou em sua família sabe do que estou falando, comerciante honesto, honrado e que vai
fazer muita falta, então gostaria de comentar o pesar da perda do nosso amigo Manoel Aveiro.
Muito obrigado”. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a tratar o
senhor Presidente 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, 17 de fevereiro de 2014. 
 
        

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara

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