
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia onze 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. 76, 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 04 de agosto 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 – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde 

no valor R$ 154.042,34. 3. Leitura do Oficio AP n° 5551/2014 – do Deputado Estadual 

André do Prado – Assunto: Resposta de Solicitação - Implantação de uma unidade da 

Etec em Biritiba Mirim. 4. Leitura da Resposta de Solicitação - Implantação de duas 

rotatórias na Rodovia SP-88. 5. Leitura do Oficio n° 141/2014 – da Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim – Assunto: Solicita a autorização para a utilização do Auditório do 

Plenário desta Casa de Leis, no dia 19 de agosto de 2014. INDICAÇÕES: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 6. Indicação nº 

145/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao Órgão Competente, e que o 

mesmo faça um estudo para que seja feita a instalação de uma Academia de 

Musculação, no Bairro Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

CARLOS DE ARAÚJO 7. Indicação nº 146/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que 

interceda junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências necessárias 

no sentido de efetuar serviço de Limpeza no Campo de Futebol, no Bairro da Vila Santo 

Antônio. 9. Indicação nº 147/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que sejam tomadas providências necessárias para a operação tapa 

buraco na Rua Venceslau Brás, Bairro Vista Alegre. Não havendo 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° 100/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que viabilize junto ao Governo do Estado a liberação de recursos financeiros para a 

pavimentação de 100 (cem) metros da Rua José Antonio de Assis até à Casa do Idoso, 

no Bairro Jardim Alvorada B. APROVADO. 02) – Em única discussão e votação o 



Requerimento N° 101/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

que interceda junto ao Departamento para que providencie a limpeza da Rua José 

Antonio de Assis, no Bairro Jardim Alvorada B. APROVADO. 03) – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 102/2014 - Requer ao Exmo. Deputado André 

do Prado, para interceder junto ao Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp), visando 

estender a rede de água e esgoto na Avenida Lauro Albano dos Santos, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora 

concedido, e requer que todos os Vereadores assinem o presente Requerimento visando 

reforçar seu pedido.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS 

DE ARAÚJO  04) – Em única discussão e votação o Requerimento N° 103/2014 -  

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

Secretaria Competente, para que seja feito a colocação de placa de identificação da Rua 

Venceslau Brás, Bairro Vista Alegre. APROVADO. Antes de fazer a chamada dos 

oradores inscritos para o uso da tribuna, o senhor Presidente coloca na Pauta o 

Ato da Mesa nº 003/2014. AUTORIA DA MESA DIRETIVA 05) – ATO DA 

MESA Nº 003/2014, Dispõe sobre a eleição para renovação da Mesa Diretora – 

exercício 2015, e dá outras providências. O senhor Presidente diz: “Este Presidente 

quando da última Sessão Ordinária disse que quando retornasse as atividades nós 

quanto mais breve possível colocariamos este Ato da Mesa para apreciação. Desejo aos 

concorrentes, que tem uma semana para correr atrás de seus votos, e sucesso na 

empreitada”. 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. VEREADOR 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. “Senhor Presidente, como já 

tinha falado anteriormente, antes de nós sairmos pro recesso, em relação, aproveitando 

pego um tema livre e em relação à Moção de Apelo nº 019/2013, que eu tive a iniciativa 

de fazer, mas não fiz sozinho em decorrência da importância da Moção, e mediante esta 

importância eu pedi o apoio e a ajuda de todos os Nobres Vereadores que participaram 

deste momento, tanto que a Moção de Apelo quando ela sai, ela não sai no nome do 

Nobre Vereador Fabio Faquim, ela sai os Vereadores que ao final subscrevem e nós 

temos a assinatura da grande maioria dos Vereadores. Essa Moção de Apelo ela teve um 

direcionamento e o direcionamento era SP-88, para que fossem tomadas as devidas 

providências em relação à segurança. Nós vimos que ela passou por uma reforma que 

contribuiu muito no Município Mogi-Biritiba, Mogi-Salesóplois e Vice-versa. E nós 

recebemos dentro dessa Moção, senhor Presidente, nós apresentamos aqui para que 

fossem tomadas algumas providências, como: Implantação de Semáforos, como 

travessia segura para cadeirantes, como passarelas, como redutores de velocidade e 

também uma rotatória ali na entrada do Bairro Nova Biritiba. Como foi mencionada, a 

presente Moção tem como a finalidade a construção de uma rotatória em frente ao 

Bairro Nova Biritiba. Eu queria dizer mais, senhor Presidente, porque eu também vi 

aqui a força do Deputado André do Prado, e eu acredito que atendendo também ao 

Ofício do Nobre Vereador Donizeti, até porque eu acho que é o Vereador junto com o 

José Lares e o Walter Machado que trafegam ali todos os dias e sabem da importância e 

da necessidade disso. Eu vi que o Deputado André do Prado também, ele pleiteou 

atendendo o Ofício do Nobre Vereador e também entendendo a importância disso. Mas 



nós recebemos aqui uma resposta do D.E.R., em nove de maio de dois mil e catorze, 

mediante a nossa Moção de Apelo Nobre Vereador Lourival. Teve resposta para a nossa 

Moção de Apelo, e nessa resposta ele justifica cada ponto que não poderia ser atendido, 

como a instalação de Semáforos que em rodovia sob a jurisdição do D.E.R. não está 

contemplado, com relação à construção de passarelas eles entendem ser viável, mas eles 

aqui mencionaram dois pedidos que nós havíamos colocados na Moção de Apelo, e um 

deles foi referente a rotatória da Nova Biritiba né, é entendendo a importância, e ele 

coloca aqui, quanta a construção da rotatória esclarecemos que foi autorizado pela 

Administração Superior a implantação de dispositivos de acesso retorno no nível do 

Km. 71, ali da entrada da Nova Biritiba, ou seja, tivemos, esta Casa teve uma resposta 

positiva. Nós não estamos falando em nome do Fabio Faquim, estamos falando em um 

Ato de todos os Nobres Vereadores desta Casa e eu falo isso senhor Presidente por quê? 

Porque eu acredito ser muito importante nós apresentarmos e divulgarmos este trabalho, 

esta Moção de Apelo, esta resposta, para que o cidadão que muitas vezes não tenha a 

participação direta dentro dos trabalhos desta Casa de Leis, dentro desta Casa 

Legislativa, ele possa ter o conhecimento de que esta Câmara está batalhando, de que 

esta Câmara está trabalhando em questão de segurança né, se preocupa com a vida das 

pessoas que estão trafegando ali pela SP.88. Então, eu torno a falar, senhor Presidente, 

aqui também tem a resposta que em relação aos radares, informamos onde os referidos 

locais receberão obras de melhorias como serão contemplados com equipamentos 

medidores que já foram implantados e daqui um tempo estará funcionando. Então eu 

peço ao senhor Presidente que encaminhe né esta Moção e esta resposta desta Casa 

Legislativa em nome de Vossa Excelência do senhor Presidente para que seja divulgado 

na mídia, para que seja divulgado nos jornais desta cidade e também seja apresentado 

no site da Câmara como um trabalho também desta Casa Legislativa, como uma 

resposta e como uma vitória, não somente nossa, mas do Poder Executivo que batalhou 

muito, o senhor Prefeito que também seja mencionado, o Prefeito Inho que também 

pleiteou esta situação e que a gente também possa aplaudir e dar e fazer menções dos 

cidadãos que ali moram e trafegam a importância desta conquista. Senhor Presidente 

encerro aqui minhas palavras. Muito obrigado” 3. VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO: Agradece e dispensa o uso da palavra. O Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem ao senhor Presidente, que 

mesmo não estando inscrito, para proferir algumas palavras, o que fora concedido. 
4. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: “Só gostaria de parabenizar o 

Nobre Vereador Faquim, que na Sessão anterior o mesmo já citou este oficio que foi 

encaminhado. Só gostaria de estar respaldando ao Nobre Vereador pela conduta do 

mesmo, porque a intenção do mesmo é reforçar a dignidade desta Casa de Leis aonde 

ela tem procurado com responsabilidade procurar o melhor para a cidade, não 

menosprezando o Nobre Vereador como o Nobre Vereador já havia citado o Ofício 

anteriormente, mas este Oficio com a resposta que veio para esta Casa de Leis é muito 

importante que seja de conhecimento de toda a cidade. Parabéns ao Faquim. Obrigado”. 

O senhor Presidente diz: Independente de quem faça a solicitação, quem ganha é o 

povo, então é de suma importância dizer que foi esse ou aquele. Na minha opinião é 

importante que o município seja privilegiado, não importa se é André do Prado, do PT, 

do PV, não importa,  eu acho que o importante é que nós trazemos recursos, trazemos 

melhorias, esse é o anseio de todos nós Vereadores e principalmente da população 



Biritibana”. Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente convoca as 

Comissões para a reunião dia 14 de agosto, às quinze horas para apreciar o Projeto de 

Lei nº 025/2014. 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, 11 

de agosto de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             

                 1º Secretário                                                                         2ª Secretária 

 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 

********************************************************************** 


