
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.

Às vinte horas do dia sete de abril 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  JOSÉ PEREIRA
DA  SILVA  NETO 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. 58, do Livro nº. 12 de Registro de
Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência
do Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira. O Nobre Vereador Donizeti Assis
de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e justifica a ausência do Nobre
Vereador  Fabio  Faquim  de  Oliveira  dizendo  que  o  mesmo  está  a  caminho.
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 31 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 Telegrama nº 005159/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros
do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 005453/MS/SE/FNS –
Informa  liberação  de  recursos  financeiros  do  Fundo  Nacional  de  Saúde;  4.
Leitura do Telegrama nº 005452/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde;  5. Leitura do Ofício -  Protocolo n°
76.583/13 – Governo do Estado de São Paulo - Casa Civil – Subsecretaria de
Relacionamento com Municípios – Resposta do Ofício n° 162/2013, de 25 de
junho de 2013, da Vereadora Adriana Rufo Freitas.  O Nobre Vereador Fabio



Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido e requer que conste
sua presença na presente sessão. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto
passa a primeira secretaria para o Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira.  6.
Leitura  do  Convite  –  14º  Aniversário  da  Tropa  de  Muares.  INDICAÇÕES:
AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCELO  BATISTA  DE
MIRANDA MELO 7. Indicação nº 073/2014, solicita ao Sr. Prefeito, para que
tome providências no intuito para a implantação de duas lombadas (redutores de
velocidade) na Rua Nilo Peçanha, altura do número 343, e em frente ao Posto de
Saúde.  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  LOURIVAL  BISPO  DE
MATOS 8. Indicação nº 074/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Departamento de Obras, a fim de providenciar a  manutenção com a máquina
motoniveladora e cascalhamento da Rua do Baiano e Rua 29, no Bairro Nirnava.
AUTORIA  DOS  NOBRES  VEREADORES  CARLOS  DE  ARAÚJO  E
WALTER MACHADO DE ALMEIDA 9. Indicação nº 075/2014, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para reforçar um pedido já
existente  pelo Poder Executivo de Aquisição de um Micro-ônibus  apropriado
para a condução de Deficientes Físicos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
CARLOS DE ARAÚJO 10. Indicação nº 076/2014, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda  junto  ao  Órgão  Competente  para  que  sejam  tomadas  providências
necessárias  visando a  implantação  de  iluminação  pública,  da  Rua  Laurentino
Soares,  no  Bairro  Nova  Biritiba. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 11. Indicação nº 077/2014, solicita
ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se coloque
redutores de velocidade, tipo “lombadas”, na Rua Vânia Stefan dos Santos, no
Bairro Jardim dos Eucaliptos;  12. Indicação nº 078/2014, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Órgão Competente, para que se faça o recapeamento da
Rua Claudino Nunes Siqueira, Bairro Centro; 13. Indicação nº 079/2014, solicita
ao Sr.  Prefeito  que interceda junto ao Órgão Competente,  para que se faça a
pavimentação da Rua Marinalva dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 14.
Indicação  nº  080/2014,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Órgão
Competente,  para  que  se  faça  roçada  nas  margens  da  Rua  Vânia  Stefan  dos
Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Terminados os trabalhos do Expediente
e não havendo Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. ORDEM
DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. –
Em única discussão e votação o Requerimento N° 049/2014 - Requer ao Exmo.
Senhor  Deputado  Estadual  André  do  Prado,  que  o  mesmo  possa  contemplar
através de uma Emenda Estadual, para a reforma da quadra localizada no Bairro



Vila Santo Antonio. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES
LOURIVAL BISPO  DE  MATOS  E  JORGE  MISHIMA 2.  –  Em  única
discussão e votação o Requerimento N° 050/2014 - Requerem ao Exmo. Senhor
Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento Obras do
Município, para efetuar a limpeza da valeta na estrada do Pomar do Carmo, em
frente à propriedade do Senhor Sebastião Hirata. APROVADO. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 3.  –  Em
única discussão e votação a Moção de Apelo nº 011/2014, ao Exmo. Senhor
Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que  conceda  aos  funcionários  do  Poder
Executivo  o  direito  de  poder  utilizar  seu  vale  refeição  em  todos  os
estabelecimentos  do  Município.  APROVADO.  AUTORIA  DO  NOBRE
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 4.  – Em única
discussão  e  votação  a  Moção  de  Aplauso  nº  012/2014, aos  Professores  de
Educação Especial da Rede Municipal de Ensino. 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. 2.
VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, agradece e dispensa o uso
da palavra.  2. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO:
“Boa  noite  a  todos. Boa  noite  Vossa  Excelência  Presidente,  Nobres  Pares.
Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que, aqueles que lidam com crianças
especiais é estar disposto a aprender num universo único de cada um o mesmo
que se ensina no coletivo é se não a missão mais nobre do projeto educacional ou
se não dizer na vida, por isso aqui, hoje, homenageados podem se sentir num
grau superior. Vocês podem se sentir, hoje, a prata mais fina  de uma prateleira,
porque tenho certeza que em cada universo de uma criança especial, sejam os
professores, coordenadores, os funcionários, o Vagner, todos que foram citados,
que tenho certeza que vocês mais aprendem e se apaixonam com aqueles que
ensinam. Só quem conhece essa seara de vocês que se dedicam nesse trabalho
específico  sabem da  grandeza  do  que  estou  falando.  Vocês  com certeza  são
especiais também, podem ter certeza, já estão num plano superior em tudo, então
a vocês e em nome da Câmara aqui e por todos os Vereadores que aprovaram esta
homenagem,  digo  novamente  que  especiais  são  vocês,   Professores,
Coordenadores,  Pedagogos,  Psicólogos  que  atuam  na  rede  municipal  e  os
funcionários também que dão esse suporte. Parabéns a todos os aqui citados, que
Deus abençoe a todos vocês, proteja vocês e concedam tudo de bom a vocês. Só
tenho a agradecer.  Muito obrigado”.  O Vereador Fabio Faquim de Oliveira



solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Peço autorização do Nobre Vereador
Marcelo que fez essa Moção de Aplauso para que permita que eu assine junto
com ele  essa  Moção  em homenagem aos  Professores  de  Educação  Especial.
Obrigado”. O Vereador Marcelo diz: Que todos que aprovaram unanimemente
que  se  pudessem  contribuir  com  a  assinatura  também  e  o  senhor  também
Professor Fabio. O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos  solicita a ordem, o
que fora concedido e diz: “Quero parabenizar aqui  o Vereador Marcelo por esta
Moção de Aplausos bem organizado aos Professores e agradecer os Nobres Pares
por ter aprovado a minha Moção e pedir que os Nobres companheiros assinem
junto  também a  Moção de  Apelo  ao  Prefeito  em benefício  dos  funcionários.
Tenho  certeza  que  todos  nós  somos  cobrados  quando  entrevistados  pelos
funcionários”.  O senhor Presidente diz: Antes de terminar  a presente sessão
parabenizo  o  Vereador  Marcelo  Batista  de  Miranda  Melo.  É  uma  justa
homenagem que a Câmara presta a essas pessoas que trabalham numa forma,
como  disse  o  Nobre  Vereador,  de  forma  especial,  o  nosso  carinho,  o  nosso
respeito  e  a  nossa  consideração  a  vocês  todos.  Quero  parabenizar  também o
Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos por essa iniciativa, o ano passado
o Marcelo entrou com o mesmo  pedido, mas quiçá juntando os esforços nós
podemos ai  mudar,  não dando o privilégio a um mercado só,  dando múltipla
escolha  àqueles  que  tem  o  benefício  junto  a  Prefeitura  Municipal.  Quero
agradecer  a  presença  de  todos  e  em  especial  da  minha  amiga  Bene,  que  a
conheço pelo menos há quarenta anos e que tem passado por momentos difíceis,
a gente tem acompanhado a família toda, só leve minha mensagem de apoio, de
esforço para que não deixe a peteca cair, tá certo”. 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, 07 de abril de 2014. 

  

JORGE MISHIMA
Presidente da Câmara 
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