
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.

Às vinte horas do dia vinte e dois 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  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. 60, 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 14 de abril 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 Nobre Vereador Marcelo Batista de
Miranda Melo  solicita  a  ordem,  o que fora  concedido e  justifica  que  o Nobre  Vereador
Donizeti Assis de Siqueira encontra-se em sessão de hemodiálise e que o Nobre Vereador
Valdivino  Ferreira  dos  Santos  se  encontra  a  caminho  da  sessão.  O  senhor  Presidente
informa ao Nobre Vereador que será consignado em ata a sua solicitação. 2. Leitura do
Ofício n° 027/2014 do Governo do Estado – Secretaria do Governo Social. Convida para a
assinatura do novo piso salarial paulista para a região do alto Tietê; 3. Leitura do Convite da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor Presidente informa que por solicitação
da OAB, concede o espaço para o evento que se realizará no dia 09/05/2014 das 16 às 18
horas; 4. Leitura do Ofício  nº  0085/2014/SR Penha/SP – da Caixa Econômica  Federal  -
Assunto:  Contrato  Celebrado  entre  o  Município  de  Biritiba  Mirim e  a  Caixa  Econômica
Federal;  5. Leitura do Ofício n° 0086/2014/SR Penha/SP – da Caixa Econômica Federal -
Assunto:  Contrato  Celebrado  entre  o  Município  de  Biritiba  Mirim e  a  Caixa  Econômica
Federal; 6. Leitura do Ofício n° 020/2014 – do Biritiba Prev. - Assunto: Encaminha Balancete
referente  ao  mês  de  Março.  INDICAÇÕES: AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR
WALTER MACHADO DE ALMEIDA 01. Indicação nº 086/2014, solicita ao Sr. Prefeito,
que o mesmo interceda ao Órgão Competente, que possa ser feito a limpeza do acostamento
do tipo roçada, na Estrada do Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS
DE ARAÚJO 02. Indicação nº 087/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão
Competente para que estude a possibilidade de instalação de redutores de velocidade ,tipo
lombada,  na  Rua  31  de  dezembro  altura  do  n°  65,  Bairro  Vista  Alegre.  Terminados  os
trabalhos  do  Expediente  passa-se  aos  Projetos  em  deliberação.  PROJETOS  EM
DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. –



Projeto de Lei Nº 013/2014; Dispõe sobre a obrigatoriedade do “Teste da Linguinha” dos
recém-nascidos no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. O Nobre Vereador
José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido e pede que, se possível, seja
lido  a  justificativa  do  Projeto.   DELIBERADO. Não  havendo  mais  Projetos  a  serem
deliberados  passa-se a Ordem do Dia.  ORDEM DO DIA: AUTORIA DO VEREADOR
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
057/2014  -   Requer  ao  Exmo.  Senhor  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  para  que  o  mesmo
providencie  a  troca  das  lâmpadas  da  Praça  do  Santo  Cruzeiro.  APROVADO. O  Nobre
Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita a ordem, o que fora concedido e requer que
conste sua presença na presente sessão. O senhor Presidente informa que constará em ata a
presença  do  Nobre  Vereador.  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCELO
BATISTA DE MIRANDA MELO 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N°
058/2014  -  Requer  a  Empresa  Júlio  Simões  concessionária  da  linha  Intermunicipal  de
transportes de nosso Município, para que afixe-se e cumpra-se a Lei 15.179 de 23 de Outubro
de 2013, onde estipula- se a gratuidade para maiores de 60 anos no transporte Intermunicipal.
APROVADO. AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCELO  BATISTA  DE
MIRANDA MELO 3. – Em única discussão e votação a Moção de Aplauso nº 013/2014, a
APAE  de  Biritiba  Mirim  pelos  excelentes  serviços  prestados  as  crianças  especiais.
APROVADO.  Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, o senhor Presidente convoca o
cidadão que se inscreveu na forma legal para usar a tribuna. O senhor Primeiro Secretário
esclarece que o senhor Jonathan vai falar sobre dois (2) assuntos: Apresentação da Comissão
de Liberdade Religiosa da OAB de Mogi das Cruzes e Instalação e manutenção da Pedreira
no município.  O senhor Primeiro Secretário informa ao senhor Jonathan que terá  três (3)
minutos para cada tema. 1. JONATHAN CONTIERE SAMPAIO – RG nº 44.905.485-8 –
SSPSP. “Primeiramente quero cumprimentar a todos, uma ótima noite. Cumprimentar a todos
os  membros  desta  Casa,  Vossas  Excelências,  e  parabenizar  esta  Casa  pelos  excelentes
trabalhos que vem sido desenvolvidos nesta gestão. Primeiramente gostaria de agradecer a
aprovação do ofício  encaminhado  através  do  Vereador  Fabio  Faquim à  Presidência  desta
Casa, no que atine a utilização do espaço desta Casa no dia nove de maio para a realização do
Primeiro Evento da Comissão de Liberdade Religiosa do OAB de Mogi das Cruzes nesta
cidade, mas precisamente nesta Casa. Fui incumbido em meados do ano passado de estar
realizando um trabalho de aproximação da Ordem dos Advogados da Subseção de Mogi das
Cruzes  com o município de Biritiba  Mirim,  pois  a  nossa Comissão e  a  Subseção atuava
somente no município onde ela fica sediada e não nos municípios afins, ou seja, colaterais a
qual ela também abrange Biritiba Mirim e Salesópolis e fico feliz pois tivemos nosso primeiro
avanço com a aprovação do uso do espaço  no dia nove de maio. Já gostaria de convidar a
todos que estão presentes para participar conosco, embora seja uma Comissão de Liberdade
Religiosa ela não tem cunho partidário para nenhuma religião e sim acatando de todas as
religiões de forma ampla e restrita. Gostaria também de externar os agradecimentos do nosso
Presidente da nossa subseção Dr. Marcelo Inocêncio pela aprovação e também pela abertura
do espaço colocando a disposição a nossa subseção a serviços desta Casa, a serviço de todos
os munícipes  de Biritiba Mirim,  a  qual  ficamos instalados ao lado do Fórum, próximo a
estação do Estudante,  com atendimento  de segunda a  sexta-feira,  das  nove as  dezenoves
horas. Então todos que forem serão bem atendidos e terão suas necessidades e suas pretensões
atendidas. O segundo tema sobre a instalação da pedreira ou a manutenção, não é um fato
contravertido,  é  sim,  público  e  notório  que  a  pedreira  instalada  no  nosso  município  tem



trazido alguns dissabores para os munícipes. Fomos surpreendidos na semana passada com
um estrondo,  estampido que,  não  só assustou  aos  moradores  como também gerou danos,
inclusive, a uma munícipe comerciante do Bairro Jardim dos Eucaliptos. E só mencionar que
não sei qual a forma que foi instalada tal empreendimento no município, mas creio que seja
feito um estudo de impacto ambiental, embora o Bairro Vale Verde conste no Plano Diretor do
município como área rural, ela fica muita próxima da área urbana, até mesmo pela localização
geográfica  do  município,  então  seja,  embora  seja  denominada  área  rural  é  facilmente
compreendida como área urbana. Então o que gostaria de solicitar a esta Casa, aos Nobres
Vereadores que no uso de suas atribuições como fiscais  das atividades do Executivo seja
solicitado ao Nobre Prefeito Municipal que possa enviar as informações necessárias e bem
como ser feito  estudo da viabilidade da manutenção desse empreendimento no município
como benefício para a população. Porque a partir do momento que temos abusos e excessos
na exploração de atividades gerando inclusive prática de crimes porque houve um dano. Dano
é  crime  tipificado  no  Código  Penal  passivo  inclusive  de  ressarcimento  por  meio  de
indenização, se realmente é viável e benéfico à manutenção deste empreendimento para os
munícipes  de Biritiba Mirim,  isto,  mencionar  que por  ventura tal  prática continuar  sendo
reiterada por parte  da Pedreira  estaremos iniciando uma ação cívica pública por  parte  do
Ministério Público, bem como, uma ação pública de iniciativa popular, que basta somente
colher  algumas  assinaturas  dos  munícipes  insatisfeitos  para  que  tal  procedimento  seja
instaurado  perante  a  Vara  da  Fazenda  Pública  do  Município  de  Mogi  das  Cruzes.  Então
solicito gentilmente, creio que seja hoje o sentimento dos munícipes de Biritiba Mirim que
alguma providência seja tomada. Eu creio e confio plenamente nesta Casa, como fiscal das
atividades do Executivo que certamente tomará as medidas cabíveis em requerimentos aos
Órgãos Públicos  Competentes  para  que  sejam sanadas  qualquer  tipo  de irregularidade  ou
práticas  abusivas  na  exploração  das  atividades.  Agradeço  pela  atenção,  agradeço  pela
oportunidade, novamente gostaria de parabenizar esta Casa pelos excelentes trabalhos e tenho
certeza que estamos sendo bem representados, nós povo de Biritiba Mirim por esta Casa que
hoje se forma. Agradeço a todos e uma ótima noite”.   O senhor Presidente diz: “Muito
obrigado Jonatham, na verdade nós já estamos providenciando mais uma reunião com nosso
Alcaide  para  tratar  do  assunto  da  pedreira”.  Dando  prosseguimento  o  senhor  Presidente
solicita  ao  Primeiro  Secretario  que  faça  a  chamada dos  oradores  inscritos  para  o  uso  da
tribuna. 1. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS, solicita permissão para falar do
assento, o que fora concedido. “Quero dizer ao Nobre Vereador Marcelo, bela homenagem a
todos vocês da APAE pelo belíssimo trabalho, que a gente conhece o trabalho de vocês e em
nome do Sandro que é o Presidente quero parabenizar e de antemão agradecer todo o trabalho
que vocês têm realizado de todas as pessoas que precisam daquele lugar. Tem aqui a Silvana,
né Silvana, várias vezes ela já esteve aqui conversando comigo, sempre elogiando o trabalho
de todos vocês, de toda a equipe que presta serviço e cuida dos filhos dela com muito carinho,
então  bela  homenagem  feito  a  vocês.  Meus  parabéns.  Quero  deixar  registrado  a  minha
gratidão, meu agradecimento ao Deputado André, ao Prefeito Inho, por mais recursos que
vieram para Biritiba,  que vai  poder  estar  o  quê? Estar  atendendo nossas reivindicações  a
pedido dos munícipes, então são várias coisas que o Prefeito vai poder estar colocando em
prática, obras, para atender aos pedidos dos Vereadores. Muito obrigada”.  2. VEREADOR
FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita permissão para falar do assento, o que fora
concedido. “Eu  também  gostaria  de  parabenizar  a  iniciativa  do  Vereador  Marcelo  e
parabenizar na pessoa da APAE o Sandrão, grande amigo, parceiro, companheiro, pelo grande



trabalho Sandro, que você tem desenvolvido à frente da APAE. Acredito que essa foi a melhor
parceria que poderia acontecer no nosso município, a tua presença, você tomando a frente,
liderando e a sua liderança tem se mostrado, tem mostrado resultados. Transformação que tem
ocorrido, as mudanças, a preocupação, a busca de recursos e parabenizar também a todos que
compõe ao seu lado, porque se esse trabalho tem dado frutos é porque existe uma comunhão,
existe uma unidade, existe uma aliança entre vocês e acho que acima de tudo existe um Dom.
Esse Dom ele vem de Deus, é um chamado realmente especial que vocês têm no cuidar dessas
crianças e essa Casa aqui reconhece. Gostaria até de pedir ao Nobre Vereador Marcelo que
permita assinar junto com Vossa Excelência e parabenizar. Sandrão continua nesse proposito,
continua firme, que eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos ainda e o que precisar
da gente, a gente está à disposição, você sabe muito bem. Saudar também o Jonathan pelas
excelentes palavras, pela colocação, pelo convite que está aberto a todos e pela preocupação
também  com  os  munícipes  desta  cidade,  que  não  é  só  seu  Jonathan,  é  de  todos  nós
Vereadores,  do que ocorreu na quinta-feira passada.  Sem mais para o momento,  agradeço
senhor Presidente”. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Excelentíssimo
Presidente  da  Câmara,  senhor  Jorge  Mishima,  senhores  Pares,  aos  senhores  e  senhoras
presentes. Primeiramente parabenizar o Marcelo pela indicação, pelo projeto junto a APAE,
que é um órgão muito competente e tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e
sei o trabalho árduo que se tem e as dificuldades que se encontram. Gostaria ao nosso Nobre
Companheiro, a respeito da pedreira, o qual tenho em mãos, inclusive num abaixo assinados
que está sendo feito, gostaria de explanar o que está ocorrendo, mas com a primeira detonação
ocorrida vários bairros foram afetados com os tremores devido aos abalos sismicos, sendo os
bairros: Nova Biritiba, Alvorada, Cruz das Almas, Vila Márcia, Vertentes, Vale Verde, Jardim
dos Eucaliptos e Área Central. Não bastando, no dia dezessete de abril, quinta-feira, houve a
nova denotação vindo a quebrar a vidraça do comércio no bairro Jardim dos Eucaliptos, sendo
o tremor sentido por vários moradores em vários bairros, isso é grave. Pois é de conhecimento
da população que esse Nobre Vereador em dezoito de setembro de dois mil e treze entrou com
a denuncia junto a Promotoria de Justiça contra a pedreira,  inclusive mandei no processo
diretrizes da força aérea que prevê uma distância de treze a vinte quilômetros do Aeródromo,
do Aeroclube só temos cinco quilômetros e trezentos metros. Mandei inclusive o números de
paciente que foi passado em dois mil e doze pelo Pronto Atendimento, que foi entorno de
oitenta e poucos mil pacientes e números de alunos que existem no Adhemar Bolina, o qual
fica há uma distância de dois mil e duzentos metros, entorno de mil quinhentos e cinquenta e
nove  alunos.  Tirei  fotos  aéreo,  mandei  o  embargo  do  loteamento  que   existe  da  área
permanente,  que essa área do Vale Verde é  uma área permanente e ela  tem um embargo
judicialmente do loteamento. Não é justo que uma empresa ela possa ter sua legalidade, ter
sua licença, o qual tenho constantemente contato com o senhor Edson da CETESB sobre esse
respeito,  indagando  as  documentações  junto  ao  Ministério  Público  intercedendo  junto  ao
contrato,  inclusive,    temporário que tem, que é um contrato precário.  Até que não tenha
nenhuma contestação do município  aí  sim,  a  partir  de  nove de  agosto,  eles  fornecerão  a
licença de três anos. Então esse abaixo assinado é para estar justificando os problemas que
estão ocorrendo, pois em nove de abril de dois e quatorze, novamente este Nobre Vereador
entrou com ofício junto a Promotoria de Justiça denunciando os danos causados pela pedreira,
como pode ser observado os fatos, as fotos da Estrada do Vale Verde e da Rua Claudino, que é
na área central. Eu tirei fotos e mandei para o ministério público inclusive com a licitação do
asfalto que foi feito no trecho Um - Vale Verde, que faz nem um ano e já não existe mais, e,



infelizmente o Ministério Público vai ter que responsabilizar alguém para estar pagando o
asfalto, não é justo que mais uma vez que a população venha a pagar por irresponsabilidades.
Por quê? Com as detonações que estão sendo feitas de uma forma desordenada muitas casas
no nosso município o qual não tem uma estrutura adequada elas vão trincar como já está
acontecendo com algumas. Eu estou esta semana colhendo novas assinaturas, inclusive fotos
de alguns locais para estar alimentando mais o processo, que desde o ano passado se encontra
no Ministério Público com o Juiz Ambiental. Agradeço a todos e peço a colaboração, porque
nós temos que realmente lutar pelos nossos direitos para que venhamos a perder o pouco que
temos. Sabemos que no Vale Verde, por exemplo, há muitas pessoas com suas construções,
pessoas  humildes  que  com  sacrifício  fizeram  suas  casas.  Logo  no  inicio,  na  primeira
detonação o lago do pesqueiro, o lago do centro veio a estourar, a pedreira foi lá e arrumou e
quase ninguém ficou sabendo disso, então nós temos que mobilizar a população e realmente
verificar  o  que é  de  interesse  da  população,  qual  é  a  arrecadação que  está  vindo para  o
município, qual o benefício que  está vindo para o município, é pouco. Então, infelizmente eu
acho  que  o  interesse  da  população  é  muito  mais  viável  do  que  o  interesse  de  alguns
empresários.  Gostaria  Sandro  de  estar  parabenizando,  eu  sei  do  seu  trabalho  árduo,
infelizmente nós não tivemos mais contato para poder estar demarcando a área pertencente à
APAE, que foi cedida mesmo por vinte anos, a qual seria renovada por mais vinte anos, lá no
Ginásio de Esportes e estou a sua disposição também e que o Topógrafo está aguardando para
que possamos fazer a demarcação e dentre em podendo fazer algum trabalho em cima disso, o
que estiver ao meu alcance estarei aqui para estar auxiliando. Obrigado a todos e tenham uma
boa noite”. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa noite a
todos.  Presidente,  pessoal  da nossa querida Mesa Diretiva,  Nobres Pares.  Primeiro queria
agradecer  a  todos Pares  que em unanimidade aprovaram a  Moção de  Aplauso 013/2014.
Queria  estar  falando  a  todos  vocês  que  fazem  parte  da  APAE,  funcionários,  colabores,
voluntários, motorista, auxiliar de limpeza, merendeira, cozinheira, todos que tem feito isto
com muito amor a serviço na APAE, que vocês continuem e dizer que vocês mereciam uma
homenagem muito maior, mereciam um coquetel, algo muito maior, mas devido à rapidez da
homenagem não foi alcançado o que a gente pretendia, porém garanto a vocês que trabalham
em especial no cuidado com as crianças especiais se sentem recompensados com o amor que
elas transmitem. A Diretora que a gente conhece e o pessoal que está à frente da Casa. Queria
falar do Sandro também, um pouco só, porque acho que casou muito bem a parte técnica, a
parte pedagógica que tem o pessoal que está tratando,  desde o guia que também não foi
citado, queria agradecer ao senhor Eleutério que estava aqui também, o senhor Jair que é o
guia, e também a Silvana Monteiro que também é voluntária auxiliar e as mães dos meninos
que também vem pedir. Então Sandro a gente tem a exata noção do serviço que vocês tem
feito, até porque a gente administra, hoje, o prédio pela APAE locada, e a gente tem sabido na
pele o que vocês têm passado para continuar o serviço de vocês e o diferencial que você faz é
que o amor que eles põem você põe o amor, só que você como parafraseando não gosta de
conversinha,  tem mexido  com o  voluntariado,  tem ido  lá  feito.  O Prefeito  apesar  de  ter
subsidiado a APAE, na hora que você precisa de um recurso extra, você vai mobiliza o pessoal
é voluntário para fazer alguma coisa, é voluntário para outra, o pessoal do Tatame do Futuro,
então você tem conseguido esse algo extra, que não é uma verba, então isso daí conhecendo
você, o cara que é, pela sua mobilização, tem que dar  parabéns, tem feito muito pela nossa
cidade, através da APAE, dos eventos que você tem feito, até com o Carnaval, bloco, você
tem arrecadado. Sandro espero estar com você. Você pode contar comigo também no que



precisar  para  APAE,  é  de  coração  Sandrão,  você  sabe,  a  amizade  da  gente  é  uma coisa
diferente,  mas você tem cortado na carne quando tem problemas na APAE, mandado por
denúncias, você é o cara juntamente com a direção da APAE e com todos os funcionários que
a gente tem conhecido, a homenagem que vocês merecem seria de outro vulto, porém não é
possível agora, então vamos homenagear vocês e que Deus continue dando em dobro a saúde
e paz no coração de vocês. No mais gostaria de agradecer ao Jonathan que veio da Ordem,
expor suas palavras. Falar também que, a gente agradece a disposição da OAB e a todos aqui
presentes voluntários que continuem ajudando a APAE, a gente também, eu quero me incluir
nisso também, se precisar de um pintor para outra sala eu pus a disposição pra ela aqui tá,
estou aí também. No mais, muito obrigado a todos que assinaram junto a presente Moção e
fiquem com Deus”.  O senhor Presidente  diz: “Antes  de  terminar  essa  sessão,  gostaria
também com a permissão do Nobre Vereador, autor da Moção, Marcelo gostaria também de
fazer a minha homenagem assinando está Moção de Vossa Excelência. Na verdade, o Sandrão
dispensa comentários, eu já frequentei lá a festinha promovida por ele, comi um hambúrguer
delicioso, tomei suco e a gente sabe do trabalho incansável do Sandro. Parabéns Sandro, na
verdade  precisávamos  de  um  sangue  novo  naquela  entidade  e  você  realmente  batalha,
parabéns. Nós Vereadores e população só têm a agradecer a Deus por ter pessoas como você à
frente  desse trabalho tão  generoso que você  tem prestado.  E ao  Jonathan,  respeitando os
limites do horário embora curto, meus parabéns, a Casa é nossa e sempre está a disposição de
todos. Não sei se vocês sabem, eu fui ao casamente em que o Jonathan tocou sax, o rapaz é
um excelente saxofonista, parabéns  e boa noite a todos e muito obrigado”  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,
22 de abril de 2014. 
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