
ATA  DA SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL DE  BIRITIBA
MIRIM, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.

Às vinte horas do dia trinta e um 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. 57, 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 24 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. O senhor Presidente pede desculpas aos Nobres Pares e comunica que por
problemas pessoais precisa se ausentar, passando a Presidência para o senhor Lourival
Bispo de Matos – Vice-Presidente. Assumindo a direção dos trabalhos o Nobre Vereador
Lourival  Bispo de Matos deu continuidade aos trabalhos. 2.  Leitura do Telegrama nº
003428/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 007256/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde;  4.  Leitura  do  Telegrama  nº
002789/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº 006434/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde;  6.  Leitura  do  Telegrama  nº
008187/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 011945/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde;  O  Nobre  Vereador  Fabio  Faquim  de
Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido e comunica que precisa se ausentar por
alguns minutos para atender um assunto de urgência no gabinete. O senhor Presidente
autoriza a saída do Nobre Vereador e convida o Nobre Vereador Marcelo Batista de
Miranda Melo para substituir o Nobre Vereador como Primeiro Secretário até o retorno
do  mesmo.  8.  Leitura  do  Comunicado  nº  CM016578/2014  –  Informa  liberação  de
recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;  9.  Leitura
do Ofício R* RS – 0181/2014 - da Telefônica Vivo – Assunto: Oficio 015/2014 de 04 de
fevereiro de 2014 - Requerimento n° 002/2014, de Autoria do Vereador Marcelo Batista



de Miranda Melo; 10. Leitura do Convite – da Prefeitura de Suzano – Convida para os
Festejos  Comemorativos  da  Emancipação  Político  –  Administrativa  de  Suzano.
INDICAÇÕES: AUTORIA DO  NOBRE  VEREADOR  DONIZETI  ASSIS  DE
SIQUEIRA 11. Indicação nº 068/2014, solicita ao Sr. Prefeito, para a construção de
Ginásio de Esportes Poliesportiva no Bairro Nova Biritiba, visando atender os usuários
dos Bairros Sogo, Ria Acima, Hiroy, Km 18, Minami e Nova Biritiba. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÙJO 12. Indicação nº 069/2014, solicita ao
Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão  Competente  para  que  sejam  tomadas
providências necessárias para a operação Tapa Buraco na Rua Venceslau Brás, Bairro
Vista  Alegre,  próximo  a  Caixa  D'Água  da  Sabesp.  AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 13. Indicação nº 070/2014,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça o
trabalho de tapa buracos na Rua José Sérvulo da Costa, próximo ao cruzamento da Rua
José Paulo Martins, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 14. Indicação nº 071/2014, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça o trabalho de
tapa buracos na Rua Wilma Lins Peixoto, Bairro Jardim dos Eucaliptos;  15. Indicação
nº 072/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que
se faça o trabalho de tapa buracos na Rua Coronel Silvino de Miranda Melo, esquina
com a Caixa Econômica Federal, Bairro Centro. Terminados os trabalhos do Expediente
e não havendo Projetos a serem deliberados passa-se Ordem do Dia.  ORDEM DO
DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO
1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 047/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor
Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento Judiciário competente
providências no sentido de que seja implantada a Procuradoria Judiciária ou convênios com
advogados  instalados  na  cidade  serem  capacitados  para  o  mesmo,  para  propiciar  justiça
gratuita aos cidadãos.  O Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora
concedido, e diz: Só gostaria de parabenizar o Vereador Marcelo pela bela atitude, é uma coisa
muito  necessária  para  o  município.  Parabéns.  APROVADO.  AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 2.  –  Em única discussão e votação o
Requerimento N° 048/2014 -  Requer ao Exmo. DD. Representante do Ministério Público do
Estado de São Paulo a fim de que seja instaurado procedimento investigativo judicial para
apurar as causas quem vem ocorrendo junto a empresa Vivo Telefonia do Brasil.  O Nobre
Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Só para
discutir o Requerimento. Na verdade eu ia pedir para retirar de votação porque o Vereador
Marcelo  leu uma reposta da ANATEL,  mas a resposta que eu entendi  da ANATEL é uma
resposta da VIVO para a ANATEL e a ANATEL simplesmente copiou e mandou pra a gente, ou
seja, a ANATEL que é a Agência reguladora, ela cópia o oficio da VIVO e manda pra gente, isso
significa que a ANATEL, nem ela está fiscalizando. Então acho que até o Ministério Público
Estadual não deva ser o caso, mas dai o Ministério Público de Mogi deverá se manifestar
porque  a  telefonia  é  concessão  Federal,  então  deveria  ser  na  verdade  pela  Procuradoria
Federal e não Estadual, mas solicito que se aprovado o Requerimento seja encaminhado ao
Ministério Público Estadual e que ele redistribua, se for o caso.  O Nobre Vereador Marcelo
Batista de Miranda Melo solicita a aparte, o que fora concedido. Com certeza, parece que li a
resposta, o Telegrama da VIVO, a gente fica notório o descaso que eles tem, da ANATEL com a
gente. O que a gente tem sentido, o que estava conversando a pouco ali até, a questão tem
que pesar no bolso, tomar uma atitude mais drástica no caso. Tem o cartão hoje praticamente
de comunicação da cidade, da VIVO, as pessoas quem tem o numero tem o programa da
portabilidade e o serviço não resolve.  Hoje fiquei sem internet, o rapaz do jornal, o Rafael falou
que não tinha internet e nem sinal de telefone, então realmente é um descaso Vereador, então
gostaria de parabenizar e se o senhor permitir assinar também    o vosso Requerimento, eu
acredito que tomar uma atitude mais severa no cunho da justiça,  no caso.  Retornando a



palavra o Vereador Donizeti diz: Inclusive, até para registrar em ata.  No dia do ocorrido, que
houve o tiroteio, pra mim tentar ligar para o Renan e avisar que o PM queria entrar ali por trás e
para abrir o portão, foram quarenta ligações e ele não conseguiu atender, ai liguei umas dez
vezes aqui para o fixo da Câmara e aí alguém atendeu e eu consegui passar a informação que
o policial  queria  entrar  aqui,  mas que eles já  tinham entrado. Ninguém conseguia  falar no
telefone, não sei, parecia combinado da VIVO com os bandidos para cortar o telefone de todo
mundo, então está um descaso. Esse descaso Vereador não vai resolver, Prefeito não resolve,
jornal,  falei  agora  a  pouco  com  o  Rafael,  vocês  são  testemunhas  disso,  vocês  ouviram,
esquece, o jornal pode denunciar quantas vezes quiser que eles não dão bola ao cidadão,
aliás, eles nem o jornal lê, nada coma uma ação judicial para que ele sofra no bolso uma multa
e uma multa pesada para que corrijam imediatamente, eles falaram em incêndio e não sei o
quê,  está  desde novembro  com esse  defeito,  está  desde novembro,  não  começou agora.
Vereador Marcelo: Se o senhor permite, já que eles detectaram em novembro esse incêndio,
esse  furto,  eles  não  pararam,  pior,  cobraram por  um serviço  que  não  foi  usado,  que  é  a
mensalidade do Vivo controle. Vereador Donizeti: Tem o pré-pago que é quinze reais, ele não
consegue ligar pra ninguém e em quinze dias perdeu o crédito. Vereador Marcelo: A validade
dos créditos e a mensalidade do Vivo controle de quem é mensalista. Se o senhor autorizar
quero assinar  com o senhor e dar os parabéns.  O Vereador José Pereira da Silva Neto
solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Só gostaria de parabenizar o Vereador Donizeti e
informar que na realidade a empresa só está dando satisfação técnica, a satisfação operacional
que seria  o  problema constante  não está  resolvendo.  Parabéns.  Vereador Donizeti: Se a
votação for favoravelmente, gostaria que todos assinassem junto.  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,  agradece  e  dispensa  o  uso  da  palavra. Não
havendo  mais  oradores  inscritos  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, 31 de março de 2014. 
  

  
LOURIVAL BISPO DE MATOS

Presidente da Câmara Interino

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO            ADRIANA RUFO FREITAS
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