
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia quatro de agosto 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. 75, 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: O senhor Presidente 

diz: “Desejo a todos os Nobres Pares um feliz retorno do recesso parlamentar, 

principalmente ao nosso Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira que acabamos de 

falar com ele, nunca vi uma recuperação, espero de você, é claro, tão rápido como de 

Vossa Excelência, foi falado da recuperação instantânea de Vossa Excelência”. 

EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada 

dia 30 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, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária realizada 

dia 17 julho 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. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita autorização 

para ausentar-se do Plenário a fim de tirar uma dúvida com a Assessoria jurídica. O 

senhor Presidente autoriza a retirada do senhor vereador. 3. Leitura, discussão e votação 

da Ata da Sessão Extraordinária realizada dia 23 julho 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. 4. Oficio N° 026/2014 – 

Assunto: Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de maio de 2014. 5. Oficio N° 030/2014 – Assunto: Encaminha 

Balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de junho de 

2014. 6. Oficio AP n° 5477/2014 – Do Deputado Estadual André do Prado – Assunto: 

Informa a Emenda Parlamentar n° 2014.223.040-6, para o exercício de 2014. O senhor 

Presidente diz: “Quero parabenizar mais uma vez o Nobre Vereador Donizeti Assis de 



Siqueira com a ajuda sempre presente do nosso Deputado Estadual André do Prado, que 

com certeza irá ter uma votação expressiva em nosso município”. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 7. 

Indicação nº 139/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao Órgão 

Competente, a empreiteira que realizou a pavimentação da Rua Antero de Quintal, para 

que possa ser feito o tapamento do buraco que esta localizado na boca de um bueiro, 

próximo ao número 30, no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS  8. Indicação nº 140/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito, para que junto ao Departamento de Trânsito, providencie um redutor de 

velocidade, do tipo Lombada, na Avenida Nove de Julho, altura da loja Piui, Jardim 

Yoneda, em cima de uma lombada já existente. 9. Indicação nº 141/2014, solicita ao Sr. 

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

instalação de luminárias na rede secundária, já existente, na Rua Santo Antonio, no 

Bairro Castelano. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 10. Indicação nº 142/2014, solicita ao Sr. Prefeito, e que o mesmo interceda 

junto a Empresa de Ônibus que presta serviço ao município, para fazer um estudo da 

possibilidade do ônibus que vai até o Bairro da Terceira, que possa aumentar seu trajeto, 

chegando assim até o Bairro de Casa Grande. 11. Indicação nº 143/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

instalação de uma lâmpada no poste, já existente, na Rua Teresa Cristina Alves Silva, na 

altura do n° 03, Fumiko Nothi, Cruz das Almas. 12. Indicação nº 144/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

providenciado a colocação de um poste de luz na Rua Juvenal da Silva Pires, próximo 

ao Colégio Peq. e seja feita a colocação de uma proteção no muro do cemitério, ou até 

mesmo aumentar o muro. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO 

VEREADOR FABIO FAQUIM OLIVEIRA 01. – Projeto de Lei Nº 025/2014; 

Dispõe sobre a conscientização dos munícipes e a proibição de estabelecimentos 

comerciais e entidades de descartarem óleos comestíveis em geral no meio ambiente. 

DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do 

Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO 

DE MATOS 01. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 089/2014 -  

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

a construção de três redutores de velocidades do tipo “lombada” na Av. Joaquim Maia, 

Bairro Pomar do Carmo. APROVADO. 02. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 090/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

junto ao Departamento de Obras, a construção de uma cobertura para as maquinas  

agrícolas no pátio da Prefeitura. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 03. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 091/2014 

-  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que junto ao Governo do 

Estado de São Paulo ou através de Emenda Parlamentar consiga um caminhão Limpa 

Fossa, para que atenda aos moradores que não possuem rede de coleta de esgoto. 

APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES JORGE MISHIMA E 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 04. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 092/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que solicite a EDP Bandeirante a ampliação de iluminação pública no Bairro Cruz 



das Almas, instalando luminárias em 20 (vinte) postes existentes na Estrada dos 

Barbosas, sentido Bairro Centro. APROVADO. 05. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 093/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que solicite a EDP Bandeirante a ampliação de iluminação pública no Bairro 

Terceira, instalando 6 (seis) postes alternados existentes na Estrada do Carapicó. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 06. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 094/2014 - Requer ao Exmo. Senhor 

Jairo Lopes, Gestor da Júlio Simões Logística (JSL) de Mogi das Cruzes para uma 

reunião a ser marcada com todos os vereadores desta Casa para prestar esclarecimentos 

sobre a superlotação que está sendo registrada nas linhas, como também o valor das 

passagens entre Mogi das Cruzes – Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES JORGE MISHIMA , CARLOS DE ARAUJO E 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 07. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 095/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

interceder junto ao Departamento de Obras visando efetuar a operação “tapa buracos” 

na Rua José Sérvulo da Costa, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.  

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 08. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 096/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja providenciado uma área de lazer, reparos na valeta da Rua Sebastião Garcia; 

trocas de lâmpadas e a colocação de novos pontos de luz na Rua Monteiro de Godoi, e a 

limpeza e conservação do campinho de futebol existente no final da Rua Sebastião 

Garcia, todos localizados no Bairro Jardim Alvorada C. APROVADO. 09. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 097/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que 

faça uma análise junto as Escolas Municipais a respeito do pacto nacional pela 

alfabetização na idade certa, um compromisso formal assumido pelos governos: 

Federal, Do Distrito Federal, Dos Estados e Municípios de Assegurar que todas as 

crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. APROVADO. 10. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

098/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que se faça um estudo sobre a possibilidade 

de construir duas cabines de ponto de ônibus na Estrada Mogi – Salesópolis, KM 16, 

entre os Bairros Nova Biritiba e Alvorada C. APROVADO. 11. – Em única discussão 

e votação o Requerimento N° 099/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que se faça um 

estudo para que seja feita a instalação de uma academia para idoso nos Bairros Jardim 

Alvorada A, B e C, pois existe local disponível. APROVADO. 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. VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS: “Boa noite a todos, Presidente, Nobres Vereadores e 

vocês que estão aqui nesta noite. Queria deixar registrado meus agradecimentos a EDP 

Bandeirantes, porque através de um ofício e alguns e-mails, e a pedido da Penha, que 

todos conhecem, foi pedido a mudança do poste que há anos eles vem pedindo, 

requerendo, porque na verdade é bem quase em frente ao portão. Meus agradecimentos 

porquê, depois destes e-mails trocados, deste ofício, eles vieram fizeram dois buracos e 



não deu certo porque passava uma rede da sabesp. Foram até a sabesp e conversando 

com eles a impossibilidade de mudar estes encanamentos. Liguei de novo e através de 

e-mails, eles vieram e fizeram outros estudos e até que enfim fizeram a mudança do 

poste lá, então, por isso meus agradecimentos. Muito obrigada”. 2. VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que 

fora concedido. “Na verdade eu gostaria de parabenizar a Secretária de Esportes, Joyce, 

estou vendo aqui no jornal, doze medalhas de ouro em Caraguá, está de parabéns, o 

trabalho dela está bonito. Ainda o programa Vida Ativa, parece também que ela 

conseguiu um convênio com o Governo do Estado, que os idosos vão praticar esportes 

na RR e aquilo que nós presenciamos o Atleta do Futuro, convênio com o Sesi. O que se 

tem demonstrada a Secretária Joyce é que o esporte em Biritiba não é o de vinte anos 

atrás, que era só futebol, hoje são diversas modalidades e isso é bom e gratificante para 

o nosso município. Gostaria também de agradecer ao Deputado André do Prado, já se 

encontra em fase de capeamento a Rua Ivan Garcia, até tivemos o privilégio  de receber 

o Fabio Faquim lá, fazendo vistoria na obra, né Fabio, está ficando muito boa. E dizer 

também que o Deputado enviou um e-mail dizendo que oficiou ao DER com relação a 

rotatória da Nova Biritiba e Pomar do Carmo. O Pomar do Carmo não foi eu quem 

pediu, não sei se foi o Lourival que fez algum pedido ou o Inho. O da Nova Biritiba fui 

eu que estou insistindo desde quando retificou a Rodovia. Agora parece que o DER já 

respondeu que está em fase de estudo e elaborando o Projeto. Agora gostaria de 

agradecer a todos que manifestaram de forma carinhosa em função da minha 

recuperação. Na verdade eu conheço pessoas que está aguardando há vinte anos para um 

transplante e ai por uma luz Divina que o Ziza sempre prega pra mim, o Fabio, e em um 

ano e quatro meses de diálise estou transplantado e bem. Isso, Deus não quer que eu 

falte na Sessão, porque providenciou a cirurgia no recesso. Esse Deus não dá folga para 

mim, esse Deus de vocês e nosso, eu só peço perdão ao Suplente porque o Deus dele 

está fraco e o meu está bem mais forte. Obrigado”. O senhor Presidente diz: “Quero 

parabenizar Vossa Excelência pela solicitação dessa rotatória, realmente essa rotatória é 

a mais importante a ser implantada, se vier a ser e com certeza será, essa na entrada da 

Nova Biritiba. Vários acidentes já aconteceram lá, inclusive eu quase já bati o carro 

certa vez aí. Eu não lembro o nome dela, foi uma candidata que tem um pálio vermelho 

passou direto e quase que me leva, é um lugar muitíssimo perigoso” 3. VEREADOR 

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

fora concedido. “Primeiramente quero saudar a todos os Nobres Vereadores no retorno 

do recesso. Parabenizar o Vereador Donizeti, que volta com uma saúde ainda melhor do 

que aquela do primeiro semestre, que Deus te abençoe, te prospere e te de muitos anos 

de vida em nome de Jesus. Quero também saudar aqui o Presidente que no primeiro 

semestre fez um excelente trabalho representando-nos muito bem. Saudar o Nobre 

Vereador Jorge que em todos os momentos tem representado esta Casa e tem falado 

muito bem em nome dos Nobres Vereadores. Dentro do município, fora do município 

tem se mostrado um Presidente muito presente e competente assumindo os trabalhos 

desta Casa e tenho a certeza que vai continuar no segundo semestre. Saudar também de 

novo o Vereador Donizeti pelo recurso, aproveitando esse recurso de cento e cinquenta 

mil que o André Prado enviou, eu vi aqui que o objetivo da Emenda destina-se a 

reforma de prédio público. Gostaria de saber do Nobre Vereador, qual é o prédio 

público que vai ser investido este recurso? Já tem uma direção. O Vereador Donizeti 



responde: Na verdade a Emenda só vem prédio público e aonde vai ser investido é o 

Prefeito que vai decidir, ele vai verificar qual. Retornando a palavra o Vereador Fabio 

diz: Gostaria de pedir as Comissões que analisassem o Projeto, que dá o descarte correto 

ao óleo de cozinha, com muito respeito, com muito carinho até porque Biritiba está 

cercada pela fauna, pela flora, o Rio Tietê corta nosso município e outros Rios também, 

e eu acredito que é um excelente Projeto para uma cidade que está incluído dentro desta 

Lei de Proteção aos Mananciais. Agradeço a oportunidade”. 4. VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO: Agradece e dispensa o uso da palavra. Não havendo 

mais oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Agradeço as palavras do Primeiro 

Secretário, talvez eu não seja merecedor destes elogios, mas a gente, é claro, tentando 

acertar acaba errando muitas vezes, mas eu creio que houve mais acerto do que erros. 

Como disse o Vereador Donizeti, eu quero parabenizar a Joyce que levou essa garotada 

nossa para Caraguatatuba. Com doze medalhas de ouro a Joyce veio trazer o talento 

para nosso esporte em Biritiba como sempre o nosso Prefeito salienta, que esporte não é 

só futebol, ela diversificou, trouxe vários esportes para nossa Biritiba, tanto é que o 

nosso Vereador ressaltou aí vários convênios e parcerias com o Estado, com a Prefeitura 

trazendo recursos para a secretaria de esportes. Gostaria também, vamos que na próxima 

sessão talvez façamos uma Moção de Agradecimentos e parabenizar ao Buiu para esse 

encontro de Capoeiras quem ele realizou em Biritiba Mirim, quando doze Estados 

participaram, inclusive vieram gente da Itália para participar em nosso município. Vale 

ressaltar também que a Pedreira Biritiba, ela foi uma parceira muito grande para o Buiu, 

através da minha solicitação ela trouxe recursos contabilizando mais de sessenta calças 

para os atletas da Capoeira. Eu não poderia deixar de falar também da Geovana Tomita, 

a neta do senhor Tomita, ela é a profissional do Tênis. Ela juntamente com uma 

japonesa, em Campos do Jordão, se consagrou campeã mundial de Tênis, fazendo uma 

dupla com uma japonesa em Campos do Jordão. Ela está ranqueada, não está entre as 

tops, mas está entre as cem melhores tenistas do mundo. A Geovana é uma pessoa 

extremamente dedicada, embora tenha um metro e cinquenta, baixinha, mas é muita 

dedicada. Essa menina levou o nosso nome, sagrando-se campeã mundial de dupla 

feminina em Campos do Jordão. Quero mais uma vez agradecer meus amigos e os Pares 

e quero contar mais uma vez com o apoio de vocês para finalizar este segundo semestre 

com sucesso. Boa noite a todos. 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, 04 de agosto de 2014.  
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