
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia doze de maio 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. 63, 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 06 de maio 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 002124/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 004637/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Telegrama 

nº 005505/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Saúde; 5. Leitura do Ofício SGP n° 2522/14 – da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo - Deputada Heroilma Soares Tavares; 6. Leitura do Ofício SGP n° 

2682/14 – da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Deputado Jorge Caruso; 

7. Leitura do Ofício n° 030/2014 – SMTT – da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim; 

8. Leitura do Ofício n° 032/14 - SAGP – da Prefeitura de Biritiba Mirim – *Contrato 

n° 020, 024, 025, 027/2013 *Contrato (Termo Aditivo) n° 001 contrato 005/13 

*Convênios n°s 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 *Convênios (Termo 

Aditivo) n°s 001 contrato 002/2014, 001 contrato 003/2014, 001 contrato 004/2014, 

001 contrato 005/2014, 001 contrato 007/2014 *Decretos n°s 2976, 2984, 2985, 2986, 

2987, 2988, 2989, 2991, 2993/2014 *Portarias n°s 040, 049, 050, 051, 073, 086, 088, 

089, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112/2014. INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 9. Indicação nº 095/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que seja colocada uma 

grade de proteção na ponte localizada no final da Rua Etelvino de Andrade e início da 

Rua Benedito de Miranda Melo, próximo à Quadra Coberta; 10. Indicação nº 096/2014, 

solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que faça 



uma faixa de pedestre na Rua Gildo Sevalli, na altura onde esta localizado o Tomita e o 

Colégio PEQ. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 11. Indicação nº 097/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda 

ao Órgão Competente, para que possa ser passada a máquina motoniveladora na Estrada 

do Lar Santo Antonio, no Bairro do Sogo; 12. Indicação nº 098/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que possa ser passada a 

máquina motoniveladora no acostamento da Estrada do Sogo. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 13. Indicação nº 099/2014, 

solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se 

verifique o vazamento de esgoto em céu aberto na Rua Juscelino Kubistchek, Bairro 

Jardim Yoneda; 14. Indicação nº 100/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 

interceda ao Órgão Competente, para que se coloque luminárias em toda a extensão da 

Rua Juscelino Kubistchek, Bairro Jardim Yoneda; 15. Indicação nº 101/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se faça o trabalho 

de tapa buracos na Rua Juscelino Kubistchek, Bairro Jardim Yoneda; 16. Indicação nº 

102/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para 

que se faça a limpeza e roçada em toda a extensão da Rua Juscelino Kubistchek, Bairro 

Jardim Yoneda; 17. Indicação nº 103/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 

interceda ao Órgão Competente, para que se faça a expansão da rede de esgoto no final 

da Rua Marinalva dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 18. Indicação nº 104/2014, 

solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se 

coloque duas luminárias na Rua José Paulo Martins, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 19. Indicação nº 

105/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente para 

implantação de lombadas na Rua Gildo Sevalli, centro, em frente ao CEFE - Centro de 

Fisioterapia, Creche Lúcido Leme da Cunha e Tomita Ferragens, neste Município. 

Terminados os trabalhos do Expediente passa-se aos PROJETOS EM 

DELIBERAÇÂO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 1. – Projeto de Lei Nº 014/2014; Dispõe sobre o 

estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público 

municipal em cargos efetivos. O Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita a 

ordem, o que fora concedido e requer a retirada de pauta o Projeto de Lei nº 014/2014, 

para correção de algumas palavras. RETIRADO DE PAUTA. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 2. – Projeto de Lei Nº 015/2014; Autoriza o Município de 

Biritiba Mirim a repassar auxílio financeiro ao Instituto Reviver de Biritiba Mirim, e dá 

outras providências. DELIBERADO. O senhor Presidente informa que o Projeto ora 

deliberado fica a disposição de todos os Vereadores na Secretaria. Não havendo mais 

Projetos a ser deliberado passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 1. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 068/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que adote os esforços necessários para implantar no Município o Projeto 

VENCE do Governo Estadual que tem como finalidade os alunos da rede estadual de 

ensino. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

069/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite ao 

Departamento Competente da Municipalidade para que seja feita pavimentação asfáltica 

com drenagem nas Ruas 25 de Março e 7 de Abril, no Bairro Jardim Lorena. O 



Vereador Fabio Faquim de Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: 
“Só para informação dos Nobres Pares e até mesmo se os Nobres pares quiserem ter a 

participação na assinatura deste Requerimento. Dizer que ele está sendo apresentado em 

consequência da minha ida a Brasília em 2013, onde pleiteei junto ao Deputado Federal 

Roberto de Lucena, uma Emenda para justamente estar asfaltando a Rua 25 de Março e 

7 de Abril, como nós já mencionamos aqui em momentos anteriores. Então o Projeto já 

foi aprovado no SINCONV e agora está sendo encaminhado para a Caixa Econômica 

Federal, pra que a parte técnica seja apresentada. Eu conto com a aprovação dos Nobres 

Vereadores e, se possível também, a participação de todos na assinatura deste  

Requerimento. APROVADO.  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS  3.  – Em única discussão e votação a Moção de Aplauso nº 

014/2014, ao Artista Sr. José Maria do Prado. APROVADO. 4. – Em única discussão 

e votação a Moção de Aplauso nº 015/2014, ao Departamento da Cultura. 

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. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS: “Boa noite a todos. Quero 

cumprimentar a Mesa, Fabio Faquim, Jorge Mishima e Nobres Pares. Agradeço aos 

Vereadores por terem aprovado a presente Moção de Aplausos, pois é um justo 

reconhecimento pelo belíssimo trabalho apresentado pelo artista José Maria do Prado, 

que cedeu suas fotos para a exposição realizada pelo Departamento de Cultura, em 

comemoração aos cinquenta anos de emancipação política. Fotos essas que pode nos 

levar a uma viagem através do tempo. Parabéns Zé Maria, assim conhecido por todos 

aqui na cidade, que com certeza não mede esforços e tempo para conseguir inéditas 

imagens. Tio Zé, obrigado por sua presença e de todos os familiares e amigos. Quero 

dizer que recebe também a Moção de Aplausos, na noite de hoje, o Departamento de 

Cultura, sendo representado pelo Vanderlei, Marcos Menezes e a Vanessa Jungers, do 

Planejamento, que, pois com certeza não mediram esforços para realização da exposição 

de fotos que comemora os cinquenta anos de emancipação política, trata-se do 

reconhecimento e da iniciativa do trabalho realizado com afinco. A Moção enfatiza a 

dedicação, o profissionalismo da coordenação de todos vocês e demais funcionários da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, pois é de pessoas como elas que a gente precisa, e 

na verdade nos orgulhamos. Obrigada”. 2. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA: Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que fora 

concedido. “Gostaria também de parabenizar o senhor José Maria pelas fotos, por trazer 

a memória de todo cidadão, de todo munícipe de Biritiba Mirim, aquelas fotos que até 

então estavam lá escondidinhas, guardadas, mas que foram hoje reveladas pra todos nós. 

Parabéns pela obra, parabéns pelo trabalho, parabéns por guardar essas memórias tão 

importantes do nosso município, que nos traz, nos revelam acontecimentos passados, 

que eu mesmo não vivi, não estive lá pra ver, somente através do seu trabalho. 

Parabéns. Dona Bia, parabéns também pelo recurso que está sendo agora depositado 

para o Instituto Reviver, que aquelas obras continuem sejam concluídas e que muitos 

idosos, senhores e senhoras ali sejam apresentados no projeto que já está sendo 

realizado com muita excelência, com muito afinco, com muita disposição e motivação 

por sua pessoa. Eu sei disso porque acompanho, uma vez por mês nós estamos juntos e 

a senhora passa os trabalhos que são realizados. Quero agradecer também ao Deputado 



Federal Roberto de Lucena, por ter disponibilizado esse recurso de R$ 260.000,00 

(Duzentos e Sessenta mil Reais), é uma vitória muito grande. Eu agradeço 

primeiramente a Deus, que usou ali o Deputado pra nos atender, com toda hospitalidade 

atendeu nosso pedido. O recurso já foi aprovado no SINCONV e a proposta já foi 

aprovada, ele está sendo encaminhado agora para a Caixa Econômica Federal. A parte 

técnica de Engenharia da Prefeitura agora apresenta essa parte técnica, a Caixa com 

certeza vai estar aprovando e depois das eleições a Rua 25 de Março e 7 de Abril vai 

estar sendo asfaltadas e tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande para todos 

os moradores. Obrigado senhor Presidente, sem mais”. 4. VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora 

concedido. “Primeiramente queria parabenizar o Zé Maria pelo seu excelente trabalho e 

que esse exemplo seja seguido por nobres pares artistas que possa realmente surgir em 

nosso município, logicamente que terão que seguir o exemplo do Mestre que 

infelizmente será difícil de ser superado. Gostaria de parabeniza-lo, que é uma forma de 

resgatar toda a origem do nosso município, das pessoas que iniciaram o nascer da nossa 

cidade. Essas fotos realmente mostram a sensibilidade desse artista que está nos 

prestigiando nesta data com muito orgulho, porque realmente é merecedor desta 

homenagem, então, parabéns”. 4. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: 

Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. Parabéns Zé Maria e 

toda sua família. Também, eu não tinha conhecimento realmente de como era Biritiba 

antigamente, até porque, como se diz, sou novato aqui, só vinte e três anos em Biritiba, 

mas realmente eu fiquei muito satisfeito de realmente de hoje ter o conhecimento de que 

era Biritiba Mirim antigamente, isso o senhor está de parabéns de realmente guardar 

estas fotos, porque hoje muita gente, próprio seus filhos hoje tem conhecimento de 

como era Biritiba. Tenho certeza que o senhor tem filhos e que não conheceu Biritiba, 

nessa época que o senhor tirou essas fotos, então está de parabéns, tanto Biritiba como 

realmente toda a população que hoje esta tendo o conhecimento, aqueles que não são 

Biritibanos, mas que hoje residem em Biritiba está tendo esse conhecimento de como 

era Biritiba Mirim antigamente e vê o que é o passado e o presente, então isso é muito 

importante. Muito obrigado”. 5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 

Gostaria de parabenizar primeiro o Fabio Faquim, pelo intento no Requerimento e 

assinar com você, que é uma solicitação dos moradores ali. Parabenizar você Fabio pelo 

Requerimento e sua ida a Brasília trazendo verbas para o município. Quanto ao nosso 

artista Zé Maria, eu tenho a honra de ter no meu escritório algumas obras dele, que 

adorna meu escritório, que adquiri em 2001, então a gente tem a honra de ter lá 

adornando o meu escritório. Que todo mundo que vem na minha imobiliária de fora, 

fotos da cachoeira, fotos antigas, que adquiri do senhor, estão lá e eles ficam 

maravilhados sabendo e é um jeito de expor o que a cidade tem de bonito. Então 

gostaria na pessoa do senhor, o carinho que tenho pelo senhor, pela competência do 

senhor, agradecer pelas obras que eu tenho no meu escritório que adornam né, 

parabenizar o senhor por esta homenagem e pedir que o senhor continue assim 

ilustrando a cidade com esse carinho, essa paixão que é a foto, que o senhor é realmente 

um artista, além de ser engenheiro. Obrigado senhor Presidente”. Não havendo mais 

oradores inscritos, o senhor Presidente diz: “Antes de encerrar, quero agradecer a 

presença do senhor Wilson Nakanuma e do senhor Elcio. Parabenizar primeiramente a 



nossa Segunda Secretária por esta Moção de Aplausos, merecidíssima, diga se de 

passagem, conheço o nosso sempre Diretor da Ponte Nova, o senhor José Maria do 

Prado. Já naquela época ele costumava subir lá no aterro e fotografar, né, é verdade, ele 

tem belas fotos, inclusive na barragem. Eu não sei se sinto feliz ou triste em ver aquelas 

fotos, sinto muita inveja na verdade, ficamos questionando quem será esta pessoa? A 

única que nós conseguimos, eu pelo menos consegui, identificar foi a Cleusa e a 

Jussara, se não me engano, porque na verdade não reconheci mais ninguém. Isso prova 

que além do tempo a memória ficou extremamente enfraquecida nesse longo tempo, 

sessenta e três anos realmente pesam na balança, não é verdade? Quero parabenizar 

mais uma vez Zé Maria, você, só os fotógrafos têm esta sensibilidade, não é verdade? 

Não somos qualquer ser humano que vamos fotografar, então tem que ter aquela 

sensibilidade, aquele ânimo no entardecer, enfim, é uma série de fatores que torna, que 

como disse a nossa segunda secretária, um artista. Realmente você está de parabéns, 

além da pessoa excepcional que você é. Quero falar do Dito Lino. O Dito Lino nós 

trabalhamos junto na Barragem de Taiaçupeba, comemos lá muitas vezes o bandejão, né 

Dito Lino. Dito Lino é uma pessoa excepcional, de uma simpatia inigualável, nossa! 

tenho um carinho muito grande pelo Dito Lino. Ele sempre comentava, me deixava até 

furioso, com ciúmes, com inveja dele, ele participava de todas as copas do mundo e ele 

contava, galanteava na frente de nós, eu me sentia, nossa, agora vamos ter essa 

oportunidade desta Copa do Mundo no Brasil, então Dito Lino vamos empatar desta 

vez, mas parabéns Dito Lino você é uma pessoa extraordinária. Horácio, Horácio do 

Prado meu grande amigo, nós batalhamos, iniciamos na barragem do Paraitinga junto, 

né Horácio, um amigo excepcional, na simplicidade acima de qualquer prova. Horácio 

você é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, sinto muitas saudades do DAEE, pela 

sua pessoa, do Dito Lino, nosso sempre Diretor Zé Maria, que se faz presente. 

Agradecer mais uma vez. Parabenizar a nossa Secretária, gostaria também de assinar 

junto com demais Vereadores essa Moção de Aplausos nessa justa homenagem nesta 

noite. Obrigado a todos e boa noite. 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, 12 de maio de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara 
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