
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia vinte e seis 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. 65, 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 19 de maio de 2014. O Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto 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 007650/MS/SE/FNS – 

Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do 

Telegrama nº 007649/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 009403/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Telegrama 

nº 000965/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº 000476/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 

104664/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº 104665/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº 

104666/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 10. Leitura do Telegrama nº 104667/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 11. Leitura do Telegrama nº 

104668/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 12. Leitura do Telegrama nº 104669/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 13. Leitura do Telegrama nº 

104670/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 14. Leitura do Telegrama nº 104671/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 15. Leitura do Telegrama nº 

104672/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 



Saúde; 16. Leitura do Telegrama nº 104673/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 17. Leitura do Telegrama nº 

104674/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 18. Leitura do Telegrama nº 104675/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 19. Leitura do Telegrama nº 

104676/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 20. Leitura do Telegrama nº 104677/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 21. Leitura do Ofício da CS Brasil 

Companhia de Serviços – Referente ao Ofício 108/2014; 22. Leitura do Ofício nº 

023/2014 – Biritiba-Prev, encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas 

referente ao mês de abril de 2014. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 23. Indicação nº 

113/2014, solicita ao Exmo. Sr. André do Prado – Deputado Estadual, que interceda 

junto a Secretaria do Abastecimento para a inclusão da Associação de Moradores do 

Parque Residencial Castelano no Programa Viva Leite ao Idoso. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 24. Indicação nº 

114/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo juntamente com o Departamento 

Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais providenciem a colocação de duas 

lombadas do tipo redutor de velocidade na Rua Sebastião Garcia. Jardim Alvorada – 

Gleba C; 25. Indicação nº 115/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda 

junto ao Setor de Trânsito, a viabilidade de colocar uma placa de sinalização de 

proibido virar a esquerda, no cruzamento da Rua dos Expedicionários com a Rua José 

Antenor de Araújo, quarteirão da EMEF Profº. João Cardoso de Siqueira Primo, 

tornando-se sentido único. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM 

DE OLIVIERA 26. Indicação nº 116/2014, solicita ao Sr. Prefeito, para que solicite ao 

Departamento de Obras da Municipalidade para que seja realizado o serviço de tapa 

buraco na Rua Venceslau Brás, altura do nº 554, Bairro Vista Alegre; 27. Indicação nº 

117/2014, solicita ao Sr. Prefeito, para que solicite ao Departamento de Obras da 

Municipalidade, para que seja realizado o serviço de tapa buraco na Rua Benedito 

Rodrigues Gomes, “Rua do Salão da Bia Brasil”. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS  28.  Indicação nº 118/2014, solicita 

ao Sr. Prefeito, que junto ao Órgão Responsável EEDP Bandeirantes, providencie a 

instalação de luminárias na rede secundária na Rua Santo Antonio, no Bairro do 

Castellano; 29.  Indicação nº 119/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que junto ao Órgão 

Responsável EEDP Bandeirantes, providencie a instalação de luminárias na rede 

secundária no início da Rua José Genoíno Guimarães, no Bairro do Castellano, e a 

instalação de quatro luminárias;  30.  Indicação nº 120/2014, solicita ao Sr. Prefeito, 

que junto ao Órgão Responsável EEDP Bandeirantes, providencie a instalação de 

luminárias na rede secundária na Rua Lírio do Campo, no Bairro do Pomar do Carmo; 

31.  Indicação nº 121/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que junto ao Órgão Responsável 

EEDP Bandeirantes, providencie a instalação de luminárias na rede secundária na Rua 

Pitangueiras, no Bairro do Pomar do Carmo; 32.  Indicação nº 122/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que junto ao Órgão Responsável EEDP Bandeirantes, providencie a instalação 

de luminárias na rede secundária na Rua Castanheiras, no Bairro do Pomar do Carmo; 

33.  Indicação nº 123/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que junto ao Órgão Responsável 

EEDP Bandeirantes, providencie a instalação de luminárias na rede secundária na Rua 



dos Abacateiros, no Bairro do Pomar do Carmo; 34.  Indicação nº 124/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito, que junto ao Órgão Responsável EEDP Bandeirantes, providencie a 

instalação de luminárias na rede secundária na Rua Cerejeiras, no Bairro do Pomar do 

Carmo; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 

35.  Indicação nº 125/2014, solicita ao Sr. Prefeito para que providencie junto ao Setor 

Competente que seja instalada uma academia para exercícios físicos nos bairros do 

Yoneda e Vista Alegre. Terminados os trabalhos do Expediente passa-se aos Projetos 

em Deliberação. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 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 efetivo. DELIBERADO. Terminados os Projetos 

em Deliberação passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 072/2014 - Requer ao Exmo. Senhor 

André do Prado – Deputado Estadual, para que o mesmo possa verificar junto a 

CETESB Agência de Mogi das Cruzes para análise prévia de viabilidade de 

implantação de um Autódromo Oficial Privado, uma Empresa de Envasamento de 

Palmito (pupunha) e um Parque de Diversões Permanentes. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 073/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que solicite ao Departamento de Compras da Municipalidade 

mais agilidade na compra de medicamentos para os Postos de Saúde. APROVADO. 

AUTORIA DOS  NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO E DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA  3. – Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 074/2014 – Requer ao Exmo. Sr. André do Prado – 

Deputado Estadual, no sentido que intervenha junto aos Órgãos Competentes do 

Governo do Estado de São Paulo, para que seja instalada Unidade do ETEC – Escola 

Técnica Estadual em nosso Município. 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. 3. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Gostaria de agradecer aos Nobres Pares pela aprovação 

do Requerimento, pois está em Projeto, a Faculdade de Mauá fez um Projeto para o 

Autódromo de Biritiba, ele foi pré-analisado, já marcamos agenda na CETESB e tem 

um grupo de Empresários, um pessoal da Petrobras e mais seis Empresários, então se 

conseguir, só falta à aprovação da CETESB, já foi do DUSM e do PRN, eles estão com 

investimento previsto de trinta milhões na cidade (30.000.000.00). A cidade teria um 

autódromo particular privado, onde a locação desse autódromo hoje lá no Interlagos é 

de noventa mil reais (R$ 90.000,00) a pista, o dia da pista e não tem mais vagas. São 

escolas de motos, Programa da Rede Globo, que é o Auto Esporte. O Leandro Melo já 

esteve aqui com a gente, ele vai gravar o Programa nesse autódromo, ele é um dos 

empresários interessados, diversas fábricas como a GM, Audi testariam o produto só 

alugando o autódromo, seria uma fonte de renda para a cidade inimaginável, emprego, 

turismo. O cara quando vem fazer um curso de moto velocidade, só para os Nobres 

Pares salientar, estive em Interlagos a convite do Alexandre Barros e Leandro Melo, ele 



gasta por final de semana, só com alimentação e combustível, com cada piloto, cinco 

mil reais (R$ 5.000,00), no local que for a prova. Uma moto, dessas que eles praticam, a 

mais barata é sessenta mil reais (R$ 60.000,00), então é um esporte caro muito 

praticado, esse de moto, sem contar outras categorias. Outro grupo de empresários é um 

empresário que já tem uma fabrica de palmito em Mogi, o Nobre Vereador Donizeti 

estava por acaso lá, chegou a ver a área que eles estão querendo implantar também uma 

fabrica, então trazendo esta cultura do palmito para Biritiba também. Esses dois grupos 

fazem questão, se puder marcar depois que conseguisse a aprovação, uma reunião, o 

interesse é da cidade em atrair dinheiro, renda pra cá, turismo. Gostaria de enaltecer 

também esse mesmo rapaz, Jean Pierre, que é empresário da Petrobras, ele tem 

disposição financeira para criar um parque aqui. Dentro dessa área do autódromo que é 

uma área de cinquenta (50) alqueires que está sendo analisado, ele já quer que peça a 

licença para fazer um parque dentro desse autódromo, seria um Parque tipo “Hopi 

Hari”, para atrair as pessoas. São coisas que se viessem para Biritiba, hoje é só um 

sonho, a gente está trabalhando há um ano nisso dai, teve esse tempo do projeto, a 

Faculdade Mauá que eu gostaria de agradecer, ela bancou esse Projeto para a gente, 

Projeto de cinco mil reais (R$ 5.000,00), então é um sonho que se der certo tenho 

certeza que vai transformar a cidade de Biritiba Mirim, então a gente tem marcado 

algumas agenda e gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer a presença da nossa 

amiga Rosinha e a Paula que vai se integrar no PR e agradecer aos demais Vereadores 

pela aprovação do Requerimento. Boa noite senhor Presidente. Não havendo mais 

oradores inscritos para fazer uso da palavra, o senhor Presidente antes de terminar a 

sessão convida os senhores Vereadores para a reunião das Comissões a realizar-se no 

dia 28/05/2014 as 15:00 horas para análise dos Projetos 011, 013 e 015/2014, e diz: ”Na 

verdade Vereador Valdivino eu gostaria, foi falha minha quando comemoramos 

cinquenta anos de emancipação política administrativa, desculpa, esqueci de salientar 

que Vossa Excelência  foi o primeiro negro a ocupar o legislativo municipal e 

consequentemente também foi o primeiro negro a ser Presidente nesta Casa, parabéns, 

desculpa a falha, realmente falha minha. Parabéns a Vossa Excelência que tem feito um 

trabalho digno muito dedicado a nossa população Biritibana. 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, 26 de maio de 2014.  

   

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara - Interino 

 

 

 

ADRIANA RUFO FREITAS            MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 
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