
    ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia quinze de setembro 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. 81, 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 08 de setembro 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 da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Resposta aos 

Requerimentos 005, 006 e 007/2014. 3. Leitura do Oficio do n° 18/2014 do Conselho 

Tutelar - Assunto: Encaminha Informações e solicita providências.  PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO: 1. Projeto de Lei Nº 027/2014; Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para exercício de 2015, e dá outras providências. DELIBERADO.  2. – 

Projeto de Lei Nº 028/2014; Dispõe sobre a alteração de Lei n° 1.683, de 1° de outubro de 

2.013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Biritiba Mirim para o 

Quadriênio 2.014 à 2.017, e dá outras providências. DELIBERADO. Não havendo Projetos 

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

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 125/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

solicitando informar se é possível instalar placa de sentido proibido na Rua Henrique Peres 

com a Praça Dr. Renato de Togna, localizado no centro deste Município. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 126/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, junto ao Órgão Competente da Municipalidade visando a colocação de (5) cinco 

lâmpadas de iluminação pública na Rua Vânia Stefan dos Santos, altura do n° 45, Jardim 

dos Eucaliptos.  APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

127/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, junto ao Departamento 

de Obras do Munícipio estudos para a colocação de placas indicativas nas ruas que ainda 

não possuem esta melhoria. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA  4. – Em única discussão e votação o Requerimento 

N° 128/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

determine ao Departamento de Educação para que se realize Audiência Pública, tendo como 

objetivo as ações, metas, aplicações e o desenvolvimento da educação em nosso Município. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 5. – 



Em única discussão e votação o Requerimento N° 129/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Biritiba Mirim, Sr. Wilson Naganuma da Silva, para que quando o 

mesmo tiver de registrar alguma reclamação, como costa na Pauta da Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Saúde, para o dia 25 de setembro de 2014, que faça o 

esclarecimento quais são os assessores que estão causando transtorno na Central de 

Regulação de Vagas. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o 

que fora concedido, e diz: Só para discutir o Requerimento. “Eu até gostaria de dizer ao 

Vereador Ziza que, aprovando este Requerimento, nós estamos dando ênfase à reclamação 

dele, se é que foi reclamação? Ele está constando em pauta. Lendo as atribuições no Portal 

da Transparência, as atribuições do Conselho da Saúde se resumem em: Conselho 

Municipal da Saúde: Controlar o dinheiro da saúde; Acompanhar as verbas que chegam 

pelo SUS e os repasses dos Programas Federal; Participar da elaboração das metas para a 

saúde; Controla a execução as ações da saúde e deve reunir-se pelo menos uma vez por 

mês. É a única atribuição, não consta a execução administrativa do Conselho da Saúde, 

como também não consta que a Câmara deva participar da execução administrativa, nem 

podemos interferir e por isso eu entendo que o que ele constou na pauta é uma forma de 

querer denigrir a imagem dos Vereadores. Porque o Vereador, o que ele faz? Ele capta o 

que a população necessita de reclamação e leva para o Poder Executivo. É um canal apenas 

de ligação com o Executivo. É um canal que o Conselho de Saúde deveria fazer, ao invés da 

Câmara de Vereadores, e eles não fazem e agora eles estão querendo constar em pauta para 

fazer alarde. Pra min não é atribuição do Conselho da Saúde, na verdade eles deviam 

participar mais das atribuições deles do que da nossa. Até convido algum membro do 

Conselho da Saúde que se quiser administrar a cidade que saia candidato a Prefeito, quem 

sabe até terá meu voto se tiver boa proposta. Não havendo mais nenhum Vereador a discutir 

o Requerimento o senhor Presidente coloca-o em votação. 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. VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 

“Só para concluir sobre a saúde. Devo até esclarecer que o Senhor Wilson Naganuma foi 

candidato a Vereador conosco, talvez seja isso, está tentando uma cadeira aqui através da 

forma errada”.  2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Agradece e dispensa 

o uso da palavra. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Solicita 

autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Primeiramente, justamente ao 

Nobre Vereador Donizeti, o motivo pela qual fiz este ofício indignado com a situação do 

Secretário, que não é competência dele, está instruído, e, quando tiver que fazer uma 

reclamação que faça por escrito, dando nome, porque não podemos generalizar. Sabemos 

que nossos Assessores o trabalho árduo que eles têm para poder atender a demanda que eles 

acabam mandando para nós.” O Nobre Vereador Donizeti solicita a aparte ao Nobre 

Vereador Ziza, que o concede. O Vereador Donizeti diz: “Aliás, não devemos nem 

permitir que eles tragam reclamações para nós” Retornando a palavra  o Vereador Ziza 

diz: “Perfeitamente, motivo pela qual mostrei  indignação em nome de todos dessa Casa, 

porque não é admissível, ele acabou de entrar e já está querendo tomar esta atitude, 

totalmente contrária. Gostaria também referente a resposta dos ofícios que foi feito dos 

Requerimentos  nºs. 005, 006 e 007/2014, deixar claro e registrado nesta Casa de Leis, que 

como fui informado que a Referência da Mulher está funcionando desde o dia sete do sete, 

mas infelizmente esta solicitação por este Nobre Vereador foi feito em fevereiro e somente 

agora em setembro, sete meses depois, que estou tendo a resposta. Eu acho que a demora é 



muito longa demais para que nós possamos ter resposta e prioridades para o município. 

Muito obrigado”. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: 

Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Só queria fazer coro e 

sombra aos Vereadores que falaram Doni e Ziza, porque eu acho, a gente está aqui para 

querer melhorar, os Vereadores, os Assessores da gente correr atrás da saúde lá é porque a 

gente atende ao elo de ligação quando a gente pode precisar atender a saúde, então falar dos 

trabalhos dos Assessores e sendo que a gente atende, como falaram, a demanda deles 

também, as vezes eles precisam da gente para outras coisas e procuram a gente também e 

agora no caso desse Conselho policiar o trabalho do Assessor da gente, eu acho equivocado 

e uma maneira errada de gerir o Conselho, então me solidarizo e na reunião que houver, 

participar para poder falar  a quem de direito desconhece os trabalhos da Câmara e dos 

Assessores também, então gostaria de solidarizar com o Ziza e fazer coro as palavras do 

Doni”. O senhor Presidente antes de terminar a sessão diz: “Esta presidência também 

lamenta o episódio do senhor Wilson Naganuma, ele desconhece as funções de Presidente 

do Conselho, com certeza, como bem disse o Nobre Vereador Donizeti, ele está indo numa 

seara que não é dele, está certo. Eu gostaria de convoca-los para que a gente realmente 

questione também, não somente ele, mas vamos questionar isso, para uma pessoa fazer uma 

convocação é preciso ter conhecimento e ele infelizmente não tem conhecimento de como 

se age um Presidente do Conselho Municipal. Um Órgão que não tem nada a ver com a 

Prefeitura, nada a ver com nós, supostamente um Órgão fiscalizador, tá certo, mas isso não 

tem o direito de cessar o trabalho dos nossos Assessores que vão em busca de solução para 

nós e da população.  O Nobre Vereador Marcelo solicita a aparte ao senhor Presidente, 

que o concede. Vereador Marcelo diz: “Gostaria de saber até quem anda por trás 

aumentando essas coisas, porque as vezes como ele tem desconhecimento, alguém vai 

acelera ele, faz e está querendo usar isso dai, a gente precisava de uma reunião para saber 

quem está reclamando.” Retornando a palavra  o senhor Presidente diz:  É importante 

que vocês todos Vereadores participem dessas reuniões eu convoco-os. Solicito também aos 

nossos Vereadores que se tiver a oportunidade de comparecer na Sessão Solene, dia 

dezessete, quarta-feira em Guararema, uma cidade vizinha que tem nos acolhido muito bem 

e que tem feito um trabalho muito importante naquela cidade, o senhor Prefeito, então é 

importante nos deslocarmos para a Sessão Solene, dia dezessete, as dezenove horas”. Não 

havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, convoca os 

Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se dia vinte e dois e 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, 15 de setembro de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  
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