
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia trinta 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 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. 72, 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 24 de junho 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 Oficio n° 5365/14 – Deputado Estadual André do Prado – Assunto: Resposta do 

Requerimento n° 74/2014 de Autoria dos Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e 

Marcelo Batista de Miranda Melo. 3. Leitura do Ofício n° 040/14 - SAGP – da 

Prefeitura de Biritiba Mirim – * Contratos n° 054, 057, 063, 064, 068, 070, 073, 074, 

076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084/2014 *Contratos (Termo Aditivo) n° 003 

contrato nº 024/10, (Termo Aditivo) n° 001 contrato nº 047/14 *Decretos n° 2999/2014 

*Portarias nº 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159/2014. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA 4. Indicação nº 135/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser colocada uma 

placa de indicação no sentido da Cidade de Biritiba Ussu, na bifurcação das Estradas 

Paraíso com a Estrada Sertãozinho e na mesma placa sentido contrario indicando a 

Cidade de Biritiba Mirim. 5. Indicação nº 136/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feita a poda das árvores, na 

Rua Toyama. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 5.  Indicação nº 137/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao 

Departamento de Obras para que seja passada a máquina motoniveladora nas Ruas do 

Bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARAÚJO 6. Indicação nº 138/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao 

Órgão Competente para que tome providências referente a uma valeta na Rua Antonio 

Colato em frente à padaria Nosso Lar, Bairro Jardim dos Eucaliptos.  PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei 

Complementar Nº 023/2014; Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar 



concessão de direto real de uso ao “SINDICATO RURAL DE BIRITIBA MIRIM” do 

bem que indica e dá outras providências. DELIBERADO. O Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido e requer que o Projeto 

de Lei Complementar nº 023/2014, seja colocado em votação na Ordem do Dia. O 

senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador colocou-o em votação. 

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

concedido e diz: “Só para discutir. Eu não ouvi o Fabio ler um prazo para que o 

Sindicato inicie as obras. Parece que caberia uma Emenda Plenária fixando o mínimo de 

dois anos de prazo para inicio ou devolução da área”. O Vereador Fabio lê o 

Paragrafo Único do Artigo 3º, onde consta o prazo de três anos para o inicio das obras 

a partir da assinatura do contrato. O Vereador Donizeti diz que está esclarecido. O 

senhor Presidente informa que o Projeto de Lei Complementar nº 023/2014 será 

apreciado na Ordem do Dia. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 081/2014 -  Requer 

ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, junto ao Departamento de Obras do 

Município para passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Alameda dos Girassóis, 

no Bairro Tico City. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 082/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

junto ao Departamento de Obras do Município para passar a máquina motoniveladora e 

cascalhar a Estrada do Lar Santo Antônio. APROVADO. 3. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 083/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, junto ao Departamento de Obras do Município para passar a máquina 

motoniveladora e cascalhar a Estrada do Yamamoto até a propriedade do Sr. Kietiro 

Kawanishi. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

084/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para a possibilidade 

de iluminar o cemitério Pedro Tavares, bem como aumentar a altura do muro do 

mesmo, solicita ainda designar um vigia. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: O senhor Presidente informa 

que o Requerimento somente será lido e não colocado em votação. 5. Requerimento 

N° 085/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Jorge Mishima, para que seja lido em plenário, 

a Lei que exige o procedimento (Lei 13.002/14) – Chamada de Protocolo de Avaliação 

do Frênulo da Língua em bebês, o qual foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff, 

na sexta – feira (20). LIDO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARAÚJO 6. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 086/2014 -  Requer 

ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto à 

Secretaria Competente para que no horário de saída das crianças haja uma viatura da 

guarda patrimonial em frente à Escola EMEF Helena Ricci Barbosa situada na Rodovia 

Professor Alfredo Rolim de Moura, s/n – Bairro do Irohy, para o auxilio da travessia das 

crianças. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO 

DE MATOS 7. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 087/2014 -  

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda à Empresa 

EDP Bandeirantes Energia, a fim de que seja feita a troca do poste localizado no 

cruzamento da Rua Geraldo da Conceição com a Rua Lauro Albano dos Santos, no 

Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 8. – Em única discussão e votação o 



Requerimento N° 088/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Governador do Estado de São 

Paulo Dr. Geraldo Alckmin, solicitando seja verificado os motivos que a nossa cidade 

de Biritiba Mirim, em que pese ter sua referencia para as cirurgias ortopédicas em geral, 

não está sendo atendido pela referida referência, há mais de um ano. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 9. – Em única discussão e votação a Moção de Pesar nº 019/2014, Pelo 

Falecimento de Rodrigo de Lucca da Fonseca, falecido neste dia 24 de junho de 2014. 

APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 10. – Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei Nº 018/2014; Dispõe sobre alteração do Artigo 2° da Lei 

Municipal n° 1.454, de 14 de novembro de 2007, e dá outras providências. Anexo 

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

Obras, Serviços e Bens Municipais. O Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira 

solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Para discussão e votação. Pra que esta 

Casa fique sabendo e todos os presentes que se encontram nesta noite, que nós 

estivemos juntamente com o Prefeito Carlos Alberto Taino Junior em reunião, em seu 

gabinete, pleiteando um reajuste maior aos Conselheiros Tutelares, mas devido suas 

justificativas que o orçamento do município está crescendo e as despesas orçamentárias 

chegando a cinquenta e um por cento, e que ele já está na zona de risco, e, por este 

motivo ele não poderia conceder mais aumento nenhum, mas ficou a entender e 

acordado nesta reunião que no próximo ano ele faria nova revisão sobre o salário dos 

Conselheiros Tutelares e poderia ali estar cedendo o vale alimentação, que é um 

benefício que eles não possuem”. APROVADO O PARECER E O PROJETO. O 

senhor Presidente informa que consta ainda na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 

021/2014, e que faltam as assinaturas no Parecer das Comissões. O senhor Presidente 

suspende a Sessão por dez minutos para que as Comissões analisem os Projetos de Leis 

Complementares nºs. 021 e 023/2014. Retornando a Sessão e havendo “quórum” legal 

passou-se em discussão e votação dos seguintes Projetos: 11. – Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei Complementar Nº 021/2014; Dispõe sobre extinção e 

criação de cargos na Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Obras, Serviços 

e Bens Municipais e de Ordem Social e Saúde. 12. – Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei Complementar Nº 023/2014; Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

outorgar concessão de direto real de uso ao “SINDICATO RURAL DE BIRITIBA 

MIRIM” do bem que indica e dá outras providências. Anexo Parecer das Comissões de 

Justiça e Redação e de Obras, Serviços e Bens Municipais. APROVADO O 

PARECER E O PROJETO. Não havendo mais material para Ordem do Dia, o senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos 

para o uso da tribuna. 1. DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Agradece e dispensa o 

uso da palavra. 2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita 

autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Gostaria de agradecer aos 

Vereadores que estiveram presentes junto ao gabinete do Prefeito, para juntos nós 

criarmos forças e pleitearmos um reajuste maior para os Conselheiros Tutelares. Sei que 

muitos não puderam estar, por reuniões, por motivos de trabalho, mas quero agradecer 

ao senhor Lourival, que esteve lá, Carlos de Araújo, que esteve, Walter Machado e José 

Pereira da Silva Neto que também esteve presente, eu sei que os demais não puderam ir, 

porque tinham seus compromissos, se não tivessem estariam presente conosco também. 



Muito obrigado senhor Presidente”. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Só queria 

deixar ressaltado a abstenção do meu voto, porque tendo em vista o Prefeito ter nos 

notificado na reunião que ele estava inclusive cortando gastos, não seria justo estar 

pleiteando o cargo de Chefe de Setor de Transporte e Chefe de Agendamento, porque 

estaria também aumentando os gastos. Motivo pelo qual pedi a abstenção de meu voto 

respeitando os demais. Obrigado”. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: Agradece e dispensa o uso da palavra. 5. VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS: Agradece e dispensa o uso da palavra. 

Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Antes de terminar essa 

Sessão, a última Sessão Ordinária do Primeiro Semestre quero agradecer a todos os 

Nobres Pares que trabalharam incansavelmente em prol da nossa comunidade 

Biritibana. De coração agradeço a todos os Vereadores, embora tivéssemos algumas 

divergências em alguns pontos, mas sempre, sempre, sempre para que pudéssemos 

descobrir um caminho para bem servir a nossa comunidade. Quero agradecer mais uma 

vez e já preparando os Nobres Pares para a eleição da Mesa Diretiva. Na verdade, eu 

não vou antecipar nada, mas tenham a certeza e vocês tenham a convicção de que não 

irá demorar muito, não irei fazer nos últimos dias, então fica uma incógnita, não falarei 

pra ninguém, é claro que a Mesa no momento oportuno vai saber primeiro, não será tão 

tardio, tá bom”. Não havendo mais nada a tratar 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, 30 

de junho de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             

                 1º Secretário                                                                         2ª Secretária 
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