
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia vinte e nove 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. 83, 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 22 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 

Ofício n° 070/2014 - SAGP  – Da Prefeitura de Biritiba Mirim – Atos 

Administrativos. 3. Oficio n° 01/14 MLNS04 – da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – Assunto: Implantação de rede de esgoto Rua 

Vania Stefen Santos, Jardim dos Eucaliptos. INDICAÇÕES: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 1. Indicação nº 

161/2014, solicita ao Sr. Prefeito, encaminhar ao Departamento Competente da 

Municipalidade para que mude o Ponto de Ônibus localizado na Estrada 

Municipal do Castelano altura do n° 263 Chácara Trevo. 2. Indicação nº 

162/2014, solicita ao Sr. Prefeito, encaminhar ao Departamento Competente de 

Trânsito da Municipalidade para que coloque lombadas na Rua Rodrigues Alves 

no Bairro Vista Alegre. 3. Indicação nº 163/2014, solicita ao Sr. Prefeito, 

encaminhar ao Departamento de Obras da Municipalidade para que passe a 

máquina motoniveladora na Rua Uruguai no Bairro Castelo. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. Indicação nº 

164/2014, solicita ao Sr. Prefeito, encaminhar ao Departamento Competente da 

Municipalidade para que faça uma operação tapa buracos em toda a extensão do 

Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 5. Indicação nº 165/2014, solicita ao Sr. Prefeito, e que o mesmo 



interceda junto ao Órgão Competente para que se faça um vestiário no Campo 

Society situado no Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO E WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 6. Indicação nº 166/2014, solicita ao Sr. Prefeito, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que sejam tomadas providências 

necessárias para que estude a possibilidade da instalação de luminárias e lombada 

na Rua Olavo Bilac n° 219, Bairro Cruz das Almas. Não havendo Projetos a 

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

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 132/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto à Sabesp para tapar 

o buraco ocasionado por duas (2) boca de lobo na Rua Antonio Colato paralela a 

Avenida Heitor da Cunha Braga, ambas no Bairro Jardim dos Eucaliptos.  

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 2. – Em única discussão e votação a Moção de 

Apelo nº 022/2014,  ao Ilustríssimo Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, a 

Secretaria Estadual da Saúde  e da Educação para que viabilize a construção de 

um posto de saúde e uma creche no Bairro Nova Biritiba.  APROVADA. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 3. – Em única discussão e votação o 
Projeto de Lei Nº 027/2014; Dispõe sobre as diretrizes orçamentarias para o 

exercício de 2015, e dá outras providências. Anexo Parecer favorável das 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem 

Social e Saúde; Educação e Cultura; Ordem Econômica e de Obras, Serviços e 

Bens Municipais. APROVADO O PARECER E O PROJETO. 4. – Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei Nº 028/2014; Dispõe sobre a alteração de 

Lei n° 1.683, de 1° de outubro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 

Município de Biritiba Mirim para o Quadriênio 2.014 à 2.017, e dá outras 

providências. Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; 

Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Social e Saúde; Educação e Cultura; 

Ordem Econômica 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. VEREADOR DONIZETI ASSIS 

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

concedido. “Na verdade senhor Presidente, era só para citar a pesquisa que o 

ibope fez com a revista Veja do Estado de São Paulo, dos cinco mais votados de 

Deputado Federal, aparece o Tiririca, é lógico, em primeiro lugar, que já é de 

conhecimento de todos. Está entre os dez, Milton Monti e Paulo Freire, ou seja, 

de cara vamos eleger três Deputados Federais pelo PR, então pelas contas lá deve 

estar sendo eleitos pelo menos sete Deputados Federais, e, Deputado Estadual, na 

pesquisa, aparece André do Prado como um dos cinco mais votados, ou seja, vai 

ser no mínimo duzentos e cinquenta mil votos para estar em quinto colocado. Era 

isso que queria anunciar com maior gosto”. O senhor Presidente Vereador 



Jorge Mishima diz: “É verdade. Tecer comentários a respeito do nosso 

Deputado André do Prado, seria, hoje, falar que nós estamos puxando sardinhas, 

mas realmente estivemos por diversas oportunidades no gabinete do Deputado, 

ele tem uma presteza enorme, no atendimento muito simpático e principalmente 

em mandar recursos para nós. Realmente estamos esperando e vamos trabalhar 

muito para que o nosso Deputado, em nossa cidade que tanto tem ajudado, possa 

ter uma votação esplêndida em nosso município, vamos torcer para isso”. 2. 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Agradece e dispensa o uso 

da palavra. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: 

“Excelentíssimo senhor Presidente Jorge Mishima, Senhores Pares, eu só queria 

deixar registrado nesta Casa de Leis simplesmente só referente ao prazo da LDO 

– Lei de Diretrizes Orçamentárias que não foi cumprido o prazo, que seria até 

trinta de abril, criando um pouco de dificuldade para estar analisando ou alguma 

proposta mais que poderia ser feita. Queria deixar registrado nesta Casa de Leis 

referente a solicitação do Conselho Municipal de Educação senhora Débora, o 

qual na ata da audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi 

realizado no dia dezenove de agosto de dois mil e quatorze as quinze horas, a 

mesma havia entrado com um projeto pedindo algumas reivindicações. Diante do 

exposto entrei em contato com a senhora Ivonete para ver a possibilidade de estar 

sendo atendido essas solicitações e, quanto ao sistema postulado, ela me 

informou, e eu entrei em contato com a Debora, informando que havia a 

necessidade de um consenso junto ao Prefeito devido aos gastos que pode estar 

sendo onerado, pode custar muito caro ao município, então é uma coisa que tem 

que ser estudado com calma para verificar a possibilidade. Quanto ao aumento de 

salário logicamente o ano que vem sempre nas datas vai ter o debate e vai 

logicamente  sentar com o Prefeito e ver a viabilidade de dar o aumento maior 

para os Professores. Quanto ao investimento na formação dos professores, a 

capacitação, ela está dentro do orçamento do FUNDEB, então dá para estar 

pleiteando junto ao Prefeito um consenso e a viabilidade onde está sendo 

aplicado este recurso. Quanto a aquisição de um ônibus para o esporte, a Ivonete 

me informou que há uma viabilidade, um orçamento entorno de cento e onze mil, 

porém há a necessidade também que o Conselho Municipal de Educação, ela 

entre em contato  com o Prefeito dentro do prazo, converse e veja a viabilidade 

de ser adquirido ou não ou se tem outros compromissos mais sérios a ser 

utilizado esse dinheiro. Só queria deixar registrado nesta Casa de leis que as 

reivindicações que foram feitas, elas foram constadas na ata que foi dada a 

reunião e a maior parte já está prevista no orçamento do FUNDEB, então a 

questão é somente o Conselho, conforme eu informei a senhora Debora, que 

juntamente ao Prefeito converse e vê a viabilidade de estar sendo cumprido estes 

projetos, cumprir as necessidades da educação, mas a forma é sim sentar com o 

Prefeito e ver a viabilidade e os compromissos que ele tem nessa área da 

educação. Obrigado”. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 



“Gostaria só de comunicar aos Nobres Pares, primeiro agradecer a aprovação do 

requerimento da sexta-parte, semana passada e dizer que está em estudo  o 

impacto que vai causar  e a gente já está com uma solução, provavelmente 

amanhã vamos estar em reunião com o pessoal e vou falar em meu nome e em 

nome de todos que aprovaram também. Só esta estudando se o impacto é para 

vinte anos ou vinte e dois anos, porque a vinte anos seria muito grande no 

momento, mas estamos estudando com o Jurídico e com o Departamento 

Financeiro também, mas um ou outro vai ser executado. Assim que o Jurídico 

poder se posicionar eles vão mandar aqui para a gente votar, então gostaria de 

agradecer a aprovação do Requerimento e contar com vocês com a aprovação do 

futuro projeto enviado pela Prefeitura. Obrigado”. Não havendo mais nada a 

tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, principalmente da 

Comissão da Educação 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, 29 de 

setembro de 2014.  

   

 

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                       ADRIANA RUFO FREITAS             
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