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

Às vinte horas do dia dezessete de março 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, 1º
Secretário  e  2ª  Secretária,  respectivamente,  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 “quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada
com as assinaturas presentes, apostas às fls. 55, do Livro nº. 12 de Registro de
Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum”
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 março 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 acatando o
Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação,  ficando aprovado. O
senhor Presidente coloca em votação a ata.  Aprovada. 2.  Leitura do Ofício n°
013/14 – do Biritiba Prev – Assunto: Encaminha Balancete referente ao mês de
janeiro. 3. Leitura do Ofício n° 010/14 – da Prefeitura de Biritiba Mirim – SAGP,
Atos baixados pelo Executivo.  *Contratos nºs 001/2014, 002/2014, 003/2014,
*Decretos n°s 2.957/2013, 2.961/2014, *Lei n° 1701/2014, *Lei Complementar
n° 151/2014, *Portarias n°s  404/2013, 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009,
010 e 011/2014. 4. Leitura do Ofício n° 020/14 – da Prefeitura de Biritiba Mirim
– SAGP,  Atos  baixados pelo Executivo.  *Contratos nºs  005/2014,  006/2014,
016/2014, 097/2013,  *Contratos  n°s (Termo Aditivo)  001 contrato 005/2013,
001  contrato  008/2013,  001  contrato  009/2013,  (Termo  de  Rescisão)  001
contrato 037/2013,  *Decretos  n°s  2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2970, 2971,
2972, 2973/2014,  *Portarias  n°s 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 040,
041,  042,  043,  046,  047,  048. INDICAÇÕES: AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 5. Indicação  nº  051/2014,
solicita  ao  Sr.  Prefeito,  para  que  solicite  ao  Departamento  de  Trânsito  da
Municipalidade, para que o mesmo possa providenciar redutores de velocidade



na Rua Rodrigues Alves, Bairro Vista Alegre. 6. Indicação nº 052/2014, solicita
ao  Sr.  Prefeito,  para  que  solicite  ao  Departamento   Competente  da
Municipalidade  a  disponibilização  de  um  Guarda  Municipal  para  fazer  a
segurança da Câmara Municipal no horário de expediente,  e durante a Sessão
Plenária.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE
ALMEIDA 7. Indicação nº 053/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda ao
Órgão Competente, para que possa ser feito a limpeza na lateral da Rua Claudino
Nunes,  do  tipo  roçada,  no  Centro.  8. Indicação  nº  054/2014,  solicita  ao  Sr.
Prefeito, que interceda ao Órgão Competente, para que possa ser feito a limpeza
na lateral da Rua Rio Branco, do tipo roçada, Bairro Vila Operária. 9. Indicação
nº 055/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda ao Órgão Competente, para
que possa ser colocado redutor de velocidade do tipo “lombada”, na Rua Irio
Taino,  Bairro Alvorada B.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS
DE ARAÚJO 10. Indicação nº 056/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda
ao  Órgão  Competente,  para  que  sejam  tomadas  providências  necessárias  no
sentido de efetuar serviço de motoniveladora na Rua Guerra Junqueira, Bairro
Cruz das Almas. 11. Indicação nº 057/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda
ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências necessárias para a
operação tapa buraco, na Rua Alberto de Oliveira em toda sua extensão, Bairro
Cruz das Almas. 12. Indicação nº 058/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda
ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências necessárias visando
a implantação de iluminação pública, na Av. Heitor da Cunha Braga próximo ao
n°  738.  AUTORIA DO  NOBRE  VEREADOR  VALDIVINO  FERREIRA
DOS SANTOS 13. Indicação nº 059/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Órgão Competente, para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe
a viela “A”, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 14. Indicação nº 060/2014, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que passe a máquina
motoniveladora e cascalhe o final da Av. Lauro Albano dos Santos, Bairro Jardim
dos Eucaliptos.  15. Indicação nº 061/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto  ao  Órgão  Competente,  para  que  faça  redutores  de  velocidade  tipo
“lombadas” na Rua José Sérvulo da Costa,  Bairro Jardim dos Eucaliptos.  16.
Indicação  nº  062/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão
Competente, para que faça o trabalho de roçada em toda a extensão da Av. Heitor
da  Cunha  Braga,  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos.  Terminados  os  trabalhos  do
Expediente e 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°
035/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, providenciar
no sentido de efetuar limpeza no Córrego Ribeirão da Lagoa, situado no Bairro
do Castelano. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE
MISHIMA 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 036/2014 -
Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior,  que interceda junto ao
Departamento  de  Obras  desta  Municipalidade,  em  parceria  com  a  Empresa



Exploradora  de  Minérios  “Terra  Forte”,  visando  passar  a  máquina
motoniveladora e cascalhar a Estrada Miguel Chelluci, em frente a propriedade
Issami  Tomita.  APROVADO.  3.  –  Em  única  discussão  e  votação o
Requerimento  N°  037/2014  -  Requer  ao  Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Taino
Junior, que interceda junto ao Departamento de Obras desta Municipalidade, para
que troque a tubulação de água que passa  entre a propriedade do Sr.  Hiromi
Makiyama  e  do  Sr.  Takashi  Yoshimura,  na  Estrada  da  Caixa  D’Água.
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA
DE MIRANDA MELO 4. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
038/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que interceda
junto  a  Defesa  Civil  no  intuito  para  que  mesma  emita  laudo  referente  aos
constantes  problemas  que  os  eucaliptos  enormes  oferecem aos  moradores  da
Estrada dos Professores,  no Bairro do Sertãozinho.  APROVADO. O Vereador
Valdivino Ferreira  dos  Santos  solicita  a  ordem,  o  que  fora  concedido,  e  diz:
Gostaria de parabenizar o Vereador Marcelo por este Requerimento, essa área
está  em  área  de  risco  e  se  o  Vereador  permitir  assinaria  com  ele  este
requerimento. 5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 039/2014
- Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que interceda junto ao
Ministro  da  Saúde  Exmo.  Senhor  Alexandre  Padilha  no  intuito  de  conseguir
aferir  recursos  para  a  instalação  de  uma  AME  ambulatório  médico  de
especialidades aqui em nossa cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO  6. – Em única discussão e
votação o Requerimento N° 040/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto
Taino Junior, para que o mesmo forneça, quais são as atribuições do Sr. Marcos
Rogério Menezes de Oliveira. APROVADO. Votaram contra o Requerimento,
os  Vereadores  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  Lourival  Bispo  de  Matos,
Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado de Almeida. O Vereador
Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Este
Vereador é contra porque o Nobre Vereador realmente não tem uma certeza de
que o Prefeito esteve realmente neste local  tirando fotos ou pedido para tirar
fotos, por isso sou contra. Se Vossa Excelência dissesse eu tenho aqui as provas
de que o Prefeito estava junto com ele tirando as fotos, aí sim, eu concordava
com Vossa  Excelência”.  O Vereador José  Pereira  da  Silva  Neto  solicita  a
ordem, o que fora concedido e diz: “O Nobre Vereador desconhece o conteúdo
do Boletim de Ocorrência,  se o senhor for  perfeitamente pedir  uma cópia do
Boletim de Ocorrência saber que as partes que estavam lá reconheceram, foram
quatro pessoas, não foi só uma pessoa, com precisão nascido e criado na cidade,
conhecem de longe, mas se for necessário até arrumo uma cópia para o senhor, só
para conhecimento”.  7.  –  Em única discussão e votação o Requerimento N°
041/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior,  para que o
mesmo  tome  providências  cabíveis  junto  a  Empresa  J  Lopes  Construções  e
Pavimentações Ltda., que refaça o Asfalto da Av. Benedito de Miranda Melo.
APROVADO.   8.  –  Em única discussão e votação a Moção de Aplauso nº



007/2014, ao  Comandante  do  1º  Pelotão  de  Biritiba  Mirim,  Sr.  Dirceu  de
Oliveira.  APROVADO. O Vereador José Pereira da Silva Neto solicita que
todos os Vereadores assinem a Moção. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
JORGE MISHIMA 9. – Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº
008/2014, ao  Ilustríssimo  Sr.  Alceu  Segamarchi  Junior,  Superintendente  do
DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétricas). APROVADO. O Vereador
Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido, e
diz: “Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela Moção de Apelo. Não há
opção de esporte e lazer e a Barragem é um local apropriado para isso, parabéns”.
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. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS: “Boa noite a todos.
Primeiramente gostaria de me desculpar perante aos professores que em duas
reuniões não pude estar presente por motivos particulares, mas quero dizer aqui,
quero deixar  registrado em ata,  a  minha disponibilidade em estar  ajudando a
todos vocês. Faço parte da Comissão de Educação, sei das dificuldades que nós
Professores  enfrentamos  e  as  dificuldades  que  vocês  estão  enfrentando
atualmente aqui. Estive visitando algumas escolas, realmente, li na reportagem
que saiu no Diário de Mogi, a superlotação das salas, nós temos aí a inclusão
hoje em dia, então, na verdade a dificuldade que os Professores estão tendo em
estar desenvolvendo uma boa aula, a gente sabe que a cobrança é grande e parece
que algumas pessoas se esquecem enquanto estão lá na sala de aula, a dificuldade
que  a  gente  tem na  sala  de  aula.  Se  a  gente  não  tiver  um  apoio,  que  bom
desempenho a gente pode estar tendo numa sala de aula?  Então estou aqui e
quero  disponibilizar  para  ouvir  todos  vocês.  Acredito  que  vocês  vão  estar
entrando com requerimento,  já  sei  que  vocês  querem também uma audiência
pública, vamos estar conversando. Eu faço parte da Comissão de Educação. Eu, o
Vereador José Lares e o Carlos de Araújo estamos aqui, pode ser agora depois da
sessão se vocês quiserem, a gente senta e vê de que maneira vocês podem estar
entrando com esse requerimento, estou aqui a disposição de todos vocês. Em
nome da minha mãe Benedita quero agradecer a presença de todos vocês. Boa
noite.”  2.  VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE  SIQUEIRA:  “Senhor
Presidente, não vou fazer o uso da palavra, mas queria fazer uma sugestão. Será
feito uma reunião com os Professores no salão? Hoje, ou não? Então sugeria a
Vossa  Excelência  que  chamasse  representante  dos  professores  para  falar  na
tribuna, assim todo mundo já ouve os problemas que tem que ser, já vai sabendo,
pra reunião, o que vai acontecer, o que é o problema. Se for o caso até cedo meu
tempo de tribuna.” O senhor Presidente informa que vai ser verificado isso aí. 3.
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita permissão para falar
do assento,  o  que  fora  concedido.  “Primeiramente  gostaria  de  agradecer  pela
presença do Gestor Executivo da EDP Bandeirantes que atendeu ao ofício do
nosso gabinete. Esteve presente hoje as 15h:00 (quinze horas) aqui nesta Casa de
Leis  e  realmente  deu  uma  boa  explicação  sobre  as  atribuições  da  EDP



Bandeirantes  em nosso município, acredito que esclareceu muitas dúvidas que
havia  até  dos  Nobres  Pares  mesmo e  nos  ajudou  facilitando o  caminho até
mesmo  para  que  a  gente  consiga  pleitear  alguns  pedidos  que  os  munícipes
encaminham até nós. Quero agradecer a presença dos Vereadores que estiveram
presentes, sei que alguns não puderam comparecer por motivos de trabalho, mas
muito obrigado a todos, acredito que a reunião foi muito produtiva. Obrigado
senhor  Presidente.”  4.  VEREADOR  JOSÉ  PEREIRA DA SILVA NETO:
Solicita permissão para falar do assento, o que fora concedido. “Primeiramente
gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Fabio Faquim, foi muito importante o
comparecimento  do  representante  da  Bandeirante  para  nos  atualizarmos  da
situação e gostaria de cumprimentar os senhores e senhoras presentes, sabemos
da gravidade da situação e com certeza vamos estar solidário e ver a forma mais
coerente  de  estar  resolvendo  o  problema,  começando  logicamente  com  a
atualização  do  Estatuto  do  Magistério  que  é  muito  importante.  Referente  a
Indicação do Nobre Vereador Walter Machado, não poderia deixar de comentar
que é muito importante e, porém, também ser extensivo ao Nobre Vereador José
Lares que recentemente o mesmo já havia feito uma solicitação nesse mesmo
local, então para não esquecer também do Nobre Vereador José Lares, Indicação
nº 055. Que referente a Polícia Militar, a Moção de Aplausos infelizmente os
Nobres  Policiais  não  se  encontram.  É  muito  importante  estarmos  sempre
elogiando o trabalho desenvolvido pelo Comandante do 1º Pelotão de Biritiba
Mirim  o  senhor  Dirceu  de  Oliveira,  componente  da  viatura  17201,  com seu
motorista Marcio Ricardo Peres,  também extensivo ao Leandro  pelo trabalho
belíssimo que fizeram. Foi somente através do trabalho e o levantamento que foi
feito  pelos  mesmos  que  foi  possível  informar  a  guarnição  de  Guarulhos,  da
viatura,  o  2º  Sgt.  PM Luiz  Carlos  Martins,  o  Marcos  Cícero  Florentino  e  o
Marcio Ramos Damasceno, desta forma com esses informes foi possível fazer a
prisão  do  autor  do  homicídio,  Alberto  da  Cunha,  tendo  como  vitima,
infelizmente, a senhora Maria Aparecida dos Santos. Eu solicito,  a solicitação
que seja feito encaminhamento ao Comandante Geral da Polícia Militar que é
muito importante a ficha individual do policial, que é o reconhecimento pelo seu
trabalho  efetuado  na  gloriosa  corporação  da  Polícia  Militar.  Nós  temos
recentemente tantos problemas que vem acontecendo na grande São Paulo e no
Brasil  todo,  referente  a  esses  manifestos  ali  e  tal,  é  uma  situação  delicada.
Enquanto os Policiais trabalham com seriedade, com respeito, com dignidade  é o
mais justo que a gente faça essa Moção de Aplauso e por isso mesmo gostaria
que todos estivessem assinando para fortalecer ainda mais esses aplausos aos
policiais. Essa homenagem que foi feito na ficha individual vai auxiliar muitos
policiais  na  vida  pregressa  e  seu  reconhecimento  junto  a  Policia  Militar.
Agradeço a todos pela compreensão e pelo apoio neste sentido. Muito obrigado.”
5.  VEREADOR  MARCELO  BATISTA DE  MIRANDA MELO: Solicita
permissão para falar do assento, o que fora concedido. “Queria desejar boa noite
a todos que estão aqui presentes, Professores, Dona Bene, Eduardo, Marquinhos,



Vicente,  Luciléia  e  aos  Assessores.  Gostaria  de  parabenizar  ao  Fabio  pela
iniciativa do ofício, o qual trouxe o oficial da EDP, falar que também a gente
tinha oficiado com papel pedindo satisfações e foi prontamente atendido através
desse ofício. Além de uma instrução, muito importante, abriu se um canal hoje de
ligação para futuras reclamações e reivindicações da gente, o qual achei muito
interessante  através  da  reunião.  Gostaria  de  dizer  aqui  aos  Professores  que
estivemos na primeira reunião e na reunião do Conselho também, aonde foram
pautadas as solicitações da categoria. Gostaria de dizer também que se a caso for
haver uma reunião após a sessão, não poderei estar presente, mas estou sabendo
do teor, porque participei das duas e que também é do Conselho da Educação,
dos membros,  no caso que a Presidente é a Adriana,  José Lares  e Carlos  de
Araújo que deve ser pedido à audiência pública. Gostaria de colocar também que
votarei  a  favor,  porém  como  participei  das  duas  reuniões,  a  do  Conselho  e
daquela que vocês tivemos aqui na semana passada, dizer que estou ciente das
necessidades  e  estaremos  votando  junto.  Boa  noite.  O  senhor  Presidente
informa,  dizendo:  “Que  por  sugestão  do  Nobre  Vereador  Donizeti,  embora
precisaria estar anteriormente inscrito, a gente vai abrir uma exceção, se alguém
representante das comissões, principalmente nossa amiga Elizangela quiser fazer
uso da palavra com tempo já pré-determinado, está aberto a palavra, se não logo
após a sessão nós vamos, principalmente as comissões, porque este dai é uma
atribuição das comissões de fazer esta convocação para a audiência pública. Se
alguém quiser fazer uso da tribuna, estou falando a Elizangela, mas se algum
membro quiser fazer uso da palavra, se não nós, nós que eu digo a comissão irá
se reunir com todo o conselho e corpo docente para que possamos elaborar a
audiência pública o mais breve possível”. Não havendo mais oradores inscritos, o
senhor Presidente convoca os senhores Vereadores para a reunião das Comissões
a realizar-se no dia 19 de março às quinze horas e nada mais 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  março de
2014. 
    

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara

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