
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia nove 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. 69, 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. O Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos justificou que o Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos está a caminho desta Casa. 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 02 de junho 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 002156/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 009971/MS/SE/FNS – Informa 

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

nº 013905/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº 013904/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº 

017913/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 025888/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº 

025889/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº 001988/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 10. Leitura do Telegrama nº 

002793/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 



Saúde; 11. Leitura do Oficio n° 0158/2014 – Caixa Econômica Federal – Assunto: 

Contrato Celebrado entre o Município de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal.  

12. Leitura do Oficio n° 121/2014 – SMF – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, 

convida para Audiência Pública. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 12. Indicação nº 129/2014, 

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

ser feito a limpeza do córrego Itaim, na altura da rodovia Alfredo Rolim de Moura até a 

Rua Benedito Miranda Melo, próximo à quadra coberta. Terminados os trabalhos do 

Expediente passe-se aos Projetos em deliberação. PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. Projeto de Lei Nº 016/2014; Dispõe sobre 

a concessão de reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, e dá 

outras providências. DELIBERADO. 2. Projeto de Lei Complementar Nº 017/2014; 

Dispõe sobre a alteração do Artigo 1° da Lei Complementar n° 12, de 27 de abril de 

2005, que dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais, 

e dá outras providências. DELIBERADO. 3. Projeto de Lei Nº 018/2014; Dispõe 

sobre a alteração do Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.454, de 14 de novembro de 2007, e 

dá outras providências. DELIBERADO. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita a ordem, o que fora concedido e requer que os Projetos de Leis nºs. 016, 017 e 

018/2014, sejam colocados em votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente acatando 

o requerimento do Nobre Vereador colocou-o em votação. Aprovado. Projeto de Lei 

Nº 021/2014; Dispõe sobre a extinção e criação de cargos na Estrutura Administrativa 

da Prefeitura do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  

DELIBERADO. AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 5. Projeto de Lei 

Complementar Nº 019/2014; Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos 

dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. DELIBERADO. 6. 

Projeto de Lei Complementar Nº 020/2014; Dispõe sobre a revisão geral anual dos 

subsídios dos Srs. Vereadores, prevista no Artigo 37, inciso X e XI da Constituição 

Federal. DELIBERADO. 7. Projeto de Resolução Nº 002/2014; Dispõe sobre a 

alteração do Artigo 1° da Resolução n° 004, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a 

concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências. DELIBERADO. O Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido e requer que os Projetos de 

Leis nºs. 019, 020/2014 e o Projeto de Resolução nº 002/2014, sejam colocados em 

votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre 

Vereador colocou-o em votação. Aprovado. Não havendo mais Projetos a serem 

deliberados passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 1. – Em única discussão e votação 

o Requerimento N° 077/2014 -  Requer ao Exmo. André do Prado – Deputado Estadual, 

para que seja consignada uma emenda parlamentar para recapear a Estrada Hiroy Rio 

Acima, conhecida como Estrada do Hasegawa, até a ponte. APROVADO. AUTORIA 



DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 078/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Sabesp, para tapar os buracos 

ocasionados pela mesma na Rua Alice da Silva Matoso, Jardim Pereira, altura do antigo 

“Eclipse bar”. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

079/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que junto a 

Empresa de Energia EEDP Bandeirantes, seja feita a troca do poste chapa n° 2260, 

localizado na Rua das Orquídeas com esquina com a Rua das Margaridas no Bairro 

Pomar do Carmo. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 4. – 

Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 017/2014, ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado de São Paulo, GERALDO ALCKMIN, ao 

Excelentíssimo Secretário de Estado da Fazendo, ANDREA CALABI, ao 

Excelentíssimo Secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, MAURO 

ARCE, ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Meio Ambiente, RUBENS NAMAN 

RIZEK JUNIOR, e ao Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, DEPUTADO SAMUEL MOREIRA DA SILVA JR, para que seja 

realizada: a readequação da Lei Estadual nº 3.201/81, alterada pela Lei Estadual nº 

8.510/93 que dispõe sobre a parcela pertencente aos municípios, do produto da 

arrecadação do ICMS considerando nos critérios estabelecidos para a formação do 

Índice de Participação dos Municípios as áreas inundadas no território municipal que se 

prestam ao abastecimento regional de água, assim como a readequação do texto 

normativo de forma a contemplar as Áreas de Proteção aos Mananciais ou Áreas de 

Proteção e Recuperação aos Mananciais como espaços territoriais especialmente 

protegidos, assim compensando financeiramente os Municípios que contribuem para a 

produção, reserva, e fornecimento de água para abastecimento público, atendendo ao 

que dispõe a Constituição do Estado de São Paulo e a Política Estadual de Recursos 

Hídricos. APROVADO. O senhor Presidente suspende a Sessão por dez minutos para 

que as Comissões Permanentes deem pareceres aos Projetos colocados em votação na 

Ordem do Dia. Retornando a Sessão e havendo “quórum” legal passou-se em discussão 

e votação dos seguintes Projetos: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 5. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 016/2014; Dispõe sobre a concessão de 

reajuste aos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. 

Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos 

e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O PARECER E O PROJETO. 6. 

Em única discussão e votação Projeto de Lei Complementar Nº 017/2014; Dispõe 

sobre a alteração do Artigo 1° da Lei Complementar n° 12, de 27 de abril de 2005, que 

dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais, e dá 

outras providências. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, 

Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O 

PARECER E O PROJETO. 7. Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 



018/2014; Dispõe sobre a alteração do Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.454, de 14 de 

novembro de 2007, e dá outras providências. RETIRADO DE PAUTA. AUTORIA 

DO PODER LEGISLATIVO 8. Em única discussão e votação – Projeto de Lei 

Complementar Nº 019/2014; Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos 

dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. Anexo Parecer das 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços 

e Bens Municipais. APROVADO O PARECER E O PROJETO. 9. Em única 

discussão e votação – Projeto de Lei Complementar Nº 020/2014; Dispõe sobre a 

revisão geral anual dos subsídios dos Srs. Vereadores, prevista no Artigo 37, inciso X e 

XI da Constituição Federal. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; 

Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO 

O PARECER E O PROJETO. 10. – Em única discussão e votação Projeto de 

Resolução Nº 002/2014; Dispõe sobre a alteração do Artigo 1° da Resolução n° 004, de 

28 de junho de 2011, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos 

e Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O PARECER E O PROJETO. 

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: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Senhor Presidente e demais Membros desta Casa. Eu, 

nesta noite apresentei o Requerimento 077/2014, pra que, na verdade solicitando ao 

Deputado André do Prado uma Emenda Parlamentar para que seja recapeada a Estrada 

Irohy/Rio Acima, conhecida como Estrada do Hasegawa, porque em função quando 

existe a balança lá no Bairro Cocuera, todos os caminhões, pedra, areia e madeira, 

principalmente, eles desviam o trânsito aqui por Rio Acima para sair em Cesar de 

Souza. E o asfalto dali é fraco, já foi feito há mais de dez anos e é local de brejo, então 

na verdade tá muito ruim está intransitável alguns trechos, principalmente em frente ao 

Hasegawa, e um pouco antes na APRIR, então está muito ruim, por isso estamos 

fazendo essa Emenda para que ele veja esta Estrada para nós. Com relação ao reajuste 

subsídio dos funcionários, porque a audição está péssima, viu Fábio, aqui a gente não 

entende nada do que fala. Foi concedido o reajuste para os funcionários públicos 

municipal, em oito por cento, eu só não vi quantos por cento foi o vale refeição, não sei 

se tem ai anotado, e teve um reajuste também no vale refeição. E os Vereadores 

receberam cinco por cento de reajuste, porque nós não podemos ter aumento real de 

nada, apenas reajuste, por isso essa diferenciação. Era o que tinha a comentar”. 2. 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Referente ao Projeto de Lei nº 018/2014, que dá 

referência ao reajuste dos Conselheiros Tutelares. Esse Projeto de Lei, dando uma 

explicação para os Conselheiros Tutelares presentes, ele não entrou em deliberação na 



Ordem do Dia, porque os Nobres Vereadores desta Casa estaremos comparecendo 

diante do Prefeito Municipal e vendo a possibilidade junto a ele de reaver o reajuste pro 

Conselheiros Tutelares, ok. Agradeço”. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO: “Excelentíssimo Presidente Jorge Mishima, Senhores Pares, o qual bem como 

cumprimento a todos os presentes. Tenho acompanhado todos os esforços dos 

Professores para uma reposição de suas perdas salariais, pois por solicitação da 

Comissão de Professores não participei da primeira, bem como da segunda reunião com 

o Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, porém ficando ciente do ocorrido. 

Pois sabendo da urgência conversei com o Vereador Fabio Faquim a respeito, com o 

José Lares, bem como com o Presidente da Câmara Jorge Mishima, que conversasse 

com o Prefeito. O Jorge Mishima, ele, deslocou pessoalmente conversou com o Prefeito 

para ver a possibilidade de um aumento maior, tanto para os Professores quanto para os 

funcionários, porém o mesmo indagou ao senhor Presidente que teria outros gastos, 

como abertura de creches e outros gastos que estariam previstos até o final do ano. 

Diante do exposto só me resta cumprir o que está prevista na Lei Orgânica do 

Município, o Artigo 37 – Compete a Câmara Municipal - I – “legislar sobre todas as 

matérias de competência privativa, comum e suplementar do município, através de leis, 

decretos-legislativos e resoluções”, porém no § VIII consta – “dispor sobre todas as 

matérias de sua competência elencadas nesta Lei Orgânica do Município, respeitando, 

no que couber, a iniciativa do Prefeito”, diante disso não temos mais o que fazer a não 

ser cumprir. Agradeço ao Presidente da Câmara por ter intercedido junto ao Prefeito 

vendo a possibilidade de um reajuste para os Professores e todos os Funcionários, mas 

mediante a impossibilidade, só temos que acatar. Agradeço a todos”. O Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a aparte, o que fora concedido e diz: 

Só para consignar com Vossa Excelência que este Vereador Donizeti também esteve 

junto com o Vereador Jorge Mishima e o Prefeito, inclusive fomos à Contadora para 

tentar discutir um dez por cento e infelizmente com a nova creche e outra creche que 

nós ganhamos e que ocupará pelo menos uns trinta funcionários, mais a escola que já 

saiu do papel, já está saindo o projeto que também ganhamos do Estado, não haveria a 

possibilidade de uma concessão maior, hoje, inclusive este vereador esteve com o Jorge 

lá”. Retornando a palavra o Vereador Ziza diz: Perfeitamente, agradeço o 

conhecimento, inclusive a solicitação que fiz ao Jorge Mishima, é tendo em vista que no 

próprio Relatório de Impacto Orçamentário Financeiro, que a responsável Ivonete havia 

feito, o Prefeito prevê que está deixando uma margem legal de seis por cento justamente 

para estes gastos. A viabilidade é tendo em vista os esforços que os Professores tem 

feito e os funcionários em si, para defasagem no decorrer do tempo. Diante de tudo 

fizemos o que é possível ao nosso alcance dentro da legalidade o que é atribuições de 

nós Vereadores, estou agradecendo ao Jorge Mishima, porque pessoalmente o senhor 

não estava presente quando conversei com o mesmo, solicitando que o mesmo 

intercedesse junto ao Prefeito Municipal, mas tive conhecimento da sua presença e 



agradeço também. Agradeço a todos e boa noite a todos”. Não havendo mais oradores 

inscritos o senhor Presidente diz: “Só para confirmar também, realmente o Nobre 

Vereador estava presente, nós questionamentos sobre este aumento, mesmo porque nós 

já tínhamos conversado a respeito, inclusive eu ouvi não participei da reunião, na 

verdade, somente ouvi as reivindicações, que na minha concepção justas dos 

Professores principalmente, mas sabemos que o ensino nosso, não só de Biritiba, isso 

não é privilégio e nem a desgraça do nosso município, mas todo o Brasil realmente está 

numa situação delicada, sabemos dessa situação. Portanto, na verdade eu fui ouvi-las, 

não discuti nada, apenas fui ouvir. Posteriormente a pedido do Nobre Vereador Ziza que 

tinha conversado com o José Lares e o Faquim, aí nós deslocamos lá mais uma vez 

junto ao Prefeito Municipal e realmente alegou do que passei ao Nobre Vereador e 

aquilo que o Nobre Vereador Donizeti disse, das situações que se encontram. Como o 

Nobre Vereador Ziza disse, na verdade nós acatamos e respeitamos a opinião dele, em 

números a gente não se discute na verdade, mas se nós não aprovarmos agora, com 

certeza oito por cento foi quase que dois por cento a mais, é pouco, com certeza que é 

pouco, gostaríamos de dar mais um pouco, então essa foi a nossa conversa, essa foi às 

alegações finais do nosso Prefeito”. 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, 09 de junho de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             
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