
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dois de junho 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 MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 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. 68, do Livro 

nº. 12 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Constatou a ausência do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. 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 26 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 001210/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 

003575/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 005883MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº 

015093MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 6. Leitura do Ofício/SUP/0785/2014 – Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos, Departamento de Águas e Energia Elétrica. 7. Leitura do Convite – Estância 

Turística de Salesópolis – 34ª Comemoração do “Dia do Pracinha Salesopolense”.   

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 8. Indicação nº 126/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo 

interceda ao Órgão Competente, para que se faça manutenção dos brinquedos e 

aparelhos da Praça da Cruz das Almas; 9. Indicação nº 127/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que se faça um ponto de 

ônibus próximo a entrada do Clube de Campo - Vale Encantado. 10. Indicação nº 

128/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para 

que se faça a limpeza nas margens da Estrada da Antiga Granja Tok. 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 FABIO DE 

FAQUIM DE OLIVEIRA 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 



075/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e encaminhado a 

Secretaria de Saúde do Município o pedido para que se aumentem os serviços 

Odontológicos prestados aos Adultos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

076/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo nos 

forneça cópia da Folha de Pagamento referente ao mês de maio, de todos os 

funcionários da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, bem como dos cargos 

comissionados. Votaram contrário ao Requerimento, os Nobres Vereadores Carlos de 

Araújo; Donizeti Assis de Siqueira; Lourival Bispo de Matos; Marcelo Batista de 

Miranda Melo e Walter Machado de Almeida. REJEITADO O REQUERIMENTO. 

AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 3. – Em única 

discussão e votação o 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. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças 

e Orçamentos e de Ordem Social e Saúde. O Nobre Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Só para discutir o Projeto. A 

Assessoria Jurídica apontou que incorre em despesas para o município e como ainda o 

SUS não legalizou e não está bancando esse exame, por isso declaro meu voto 

contrário”. Votaram contrário ao Projeto de Lei nº 013/2014, os Nobres Vereadores 

Carlos de Araújo; Donizeti Assis de Siqueira; Lourival Bispo de Matos; Marcelo Batista 

de Miranda Melo e Walter Machado de Almeida. REJEITADO O PROJETO DE LEI 

Nº 013/2014.  AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 04) – Em única discussão e 

votação o 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. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças 

e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais e de Ordem Social e Saúde. 

APROVADO O PROJETO E O PARECER. O Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “O Vereador 

Valdivino acabou de mandar uma mensagem que está preso no trânsito a caminho desta 

Casa, por isso não chegou ainda”. 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 

Nobres Pares, aos nossos convidados aqui nesta noite. Faço uso da tribuna hoje para 

parabenizar o Presidente Jorge pela belíssima Sessão Solene que ocorreu na última 

sexta-feira, a presença de toda a população biritibana que veio prestigiar o nosso 

Deputado André do Prado e agradecer também a todos os funcionários da Câmara que 

estiveram assim, trabalharam com bastante afinco, e alguns Assessores também, que se 

não fossem ficaria ainda mais difícil, mas foi uma festa muito bonita. Como eu disse ao 

Deputado, foi uma coisa assim feita com muito carinho, simples, mas com muito 

carinho. Obrigada”. 2. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA solicita 

autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Só queria parabenizar Vossa 

Excelência, senhor Presidente, pelo excelente condução dos trabalhos no dia da Sessão 

Solene, o qual com tanta gente, às vezes meio tumultuado, Vossa Excelência conduziu 

perfeitamente. Parabenizar todos os organizadores da festa, principalmente o Prefeito 

Inho que muito se esforçou para que acontecesse bonito e bem arrumadinho e também 

quase duas mil pessoas no plenário. Era isso que queria consignar”. 3. VEREADOR 



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

fora concedido. “Primeiramente gostaria de agradecer Vossa Excelência pela sua 

conduta e posição e lamentar a respeito do Projeto. O Projeto da linguinha seria uma 

coisa muito importante para as crianças do nosso município, mas esta é a questão vamos 

respeitar a opinião de cada um. Quanto à rejeição do Projeto 076, como está havendo a 

manifestação dos professores quanto à reivindicação de aumento, a solicitação se fez 

necessária, pois não temos conhecimento da totalidade de funcionários da folha de 

pagamento de todos, para que possamos ver o impacto referente aos vinte e cinco por 

cento (25%) que poderia estar dando em cima da arrecadação municipal, o motivo pela 

qual eu solicitei este parecer, mas respeito à Casa de Leis e lamento simplesmente não 

ter conseguido o objetivo para estarmos acompanhando adequadamente a quantidade de 

cargos, bem como os cargos comissionados. Obrigado”. 3. VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO: agradece e dispensa o uso da palavra. Não 

havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra, o senhor Presidente antes 

de terminar a sessão diz: “Peço desculpas aos Pares, sempre fui ruim de matemática, 

mas o que me induziu ao erro foi o Nobre Vereador ausente nesta noite, que foi o 

Valdivino. Na verdade eu contei cinco a cinco, então peço desculpas, ressaltando mais 

uma vez que sempre fui muito ruim de matemática, leve em consideração isso dai. Hoje 

nós tivemos, até emiti convite através de meu Assessor para que convidasse todos os 

Vereadores para participar da Comissão dos Vereadores de Mogi, com respeito da 

compensação financeira do uso da energia e do espaço que as barragens ocupam. Eu 

acho que foi proveitoso, o Nobre Vereador Ziza está, sabemos de antemão, como o 

Vereador Donizeti disse, que na verdade é uma manobra política, a gente sabe bem 

disso. Quem organizou o evento, está organizando presidida pelo Juliano Abe, tendo 

membros Miyake, Komura, Odete e Furlan, mas acho de suma importância, essa 

reunião foi muito importante, eu, não fazendo uma comissão, mas declarei os nomes do 

Ziza, do Nobre Vereador Waltinho e da minha pessoa, para que possamos acompanhar 

os trabalhos deles. Eles têm uma moção que vai ser colocado em votação em todas as 

Câmaras, todas as Câmaras que digo Biritiba, Salesópolis, Mogi, Suzano, enfim, se não 

me engano, são vinte cidades que irão participar dessa força e para que tentamos 

solucionar um pouco essa compensação financeira para os municípios que tem essas 

barragens como prioridade. Eu ressaltei que Biritiba Mirim através da ETA – Estação de 

Tratamento de Água de Casa Grande envia a São Paulo, quatro mil litros segundos, 

abastece Mauá, Ribeirão Pires, Santo André e agora com essa escassez de água, essa 

água está destinada ao Bairro Sapopemba. Biritiba Mirim contribui com o essencial da 

vida, que é a água, e não tem nenhuma compensação e quando tem, como disse o Nobre 

Vereador Donizeti, a gente não tem conhecimento desse repasse, são coisa que não pode 

computar de tão pouco que é repassado ao nosso município. Então na próxima sessão 

haverá uma Moção, vou repassar uma cópia a todos os Vereadores e gostaria de contar 

com o apoio de todos os Vereadores para votarmos em unanimidade essa Moção para 

darmos força a essa Comissão presidida pelo Juliano. O Vereador Fabio Faquim de 

Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Não poderia deixar de 

parabenizar Vossa Excelência pela forma que conduziu os trabalhos dessa Sessão 

Solene em homenagem ao Deputado André do Prado, eu tenho certeza que é uma honra 

fazer parte desse momento como Presidente pelos cinquentas anos de emancipação 

política e administrativa política do nosso município e ninguém melhor que o senhor 



com toda sua história e trajetória para estar conduzindo os trabalhos. Parabéns senhor 

Presidente. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora 

concedido, e diz: “Com relação à água, já tem uma Associação chamada ACAT, que 

Vossa Excelência representa Biritiba, seria uma ideia acionar a ACAT, para que todos 

os Presidentes de Câmaras assuma esse compromisso para acompanhar isso dai uma 

sugestão”. Retornando a palavra o senhor Presidente diz: “Muito obrigado senhor 

Vereador. Quero agradecer mais uma vez as palavras dos senhores Vereadores, eu sei 

que erramos bastante num evento tão grande como esse, não esperávamos tanta pessoa, 

na verdade foram quase duas mil pessoas, foi um sucesso. Aproveitando parabenizar a 

autora do projeto que foi muito bem, parabenizar senhora Vereadora, não tive a 

oportunidade de dizer que a senhora foi muito feliz. Agradecer a todos os Vereadores, 

funcionários. Quero destacar em especial a funcionária Vanderli, meu filho, não porque 

é meu filho, mas o Douglas, meu Assessor “Vaca”, meu Assessor Mamoru, a Fia pela 

Prefeitura e a Sandra que no domingo, aliás, no sábado, meia noite, fomos entregar o 

púlpito à Igreja que nos cedeu o púlpito, era meia noite quase uma hora nós estávamos 

batalhando para fazer a limpeza e no sábado as oito horas fomos entregar as mesas à 

ACDBM e ficamos até meio dia lá. Eu realmente quero agradecer as palavras carinhosa 

dos Vereadores e o Donizeti, no face já no dia seguinte parabenizou, me elogiou, muito 

obrigado. Sei que o Donizeti é uma pessoa que não tem meio termo, ou gosta ou odeia, 

né verdade, então muito obrigado. Até estão dizendo que estou namorando o PR, sei que 

não tenho espaço mesmo porque não tenho condições de disputar uma vaga no PR, mas 

quero agradecer a todos vocês mais uma vez pela força e pelo apoio e principalmente o 

nosso Prefeito. O nosso Prefeito foi, que através dos amigos, do Deputado que 

custearam esta festa, que na verdade a Câmara teve uma participação ínfima, que foram 

os convites que a Câmara fez. Deixo a disposição daqueles Vereadores que 

considerarem e a Câmara aceitarem a proposta em dar um título a quem vocês acharem 

que merece. Muito obrigado a todos. 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, 02 de junho de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO            ADRIANA RUFO FREITAS             
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