
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dezessete de novembro 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. 89, 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: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada dia 

10 de novembro 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 de R$ 854.265,11. 3. Leitura do Comunicado nº CM 298250/2014 – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. 

Leitura do Convite da Policia Militar – Ciclo de Debates “Os Direitos Humanos e a Polícia 

do Futuro no contexto da Segurança Pública”. 5. Leitura do Convite da Polícia Militar – 

Décimo Quinto Aniversário da Unidade e inauguração de retratos na Galeria de 

Comandantes. 6. Leitura do Convite da Diocese de Mogi das Cruzes – Evangelizai 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 7. Indicação nº 175/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que seja disponibilizado Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) aos 

coletores de lixo e coveiros da cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS 

DE ARAÚJO 8. Indicação nº 176/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto a Secretaria Competente que efetue estudos visando 

implantação de lombada na Rua Rodrigues Alves, altura do número 115, Bairro Vista 

Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 9. Indicação nº 177/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que junto ao Departamento de Trânsito conceda a isenção de taxa da zona azul para 

idosos e deficientes. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o 

que fora concedido, e diz: “Apenas para explanação da Indicação do Nobre Vereador 

Marcelo, aliás, bem apropriada para o momento, até gostaria de solicitar a todos os 

Vereadores para a gente fazer uma reunião a respeito da Lei da Zona Azul, o qual nós 

aprovamos nesta Casa, para que a gente faça algumas modificações de algumas coisas que 

são justas, porque na verdade está se adequando essa legislação ainda e conforme vai se 

adequando a gente vai tentando mudar para melhorar, inclusive além de atender esse pedido 

do Vereador Marcelo, me parece que está tendo um probleminha no cumprimento do 

período que é isento. O cidadão estaciona, ele pode utilizar um período sem pagar, só que 



como na lei fala em cartão, que a própria pessoa preenche e coloca no carro qual o horário 

que ela chega ai o menino está colocando a notificação. Só que ai quando você volta para o 

carro e até ir na lojinha para dizer que está dentro do período de dez minutos para eles 

cancelarem, se for pessoa de idade leva cinco minutos para ir e cinco para voltar perdeu os 

dez minutos, não dá para comprar nada e nem fazer nada, então está ai a proposta para 

aumentar mais dez minutos na Lei para que haja a possibilidade da pessoa utilizar o banco, 

comprar um pão, fazer alguma coisa, sem que tenha que recolher a hora, então juntamos 

essas propostas todas e modificamos a Lei”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Só para confirmar que na semana 

passada já entrei com Requerimento para que haja a reunião e estou no aguardo de Vossa 

Excelência para que todos os Vereadores estejam reunidos. Entrei com Requerimento na 

semana passada justamente para tratar de diversos assuntos referente à Zona Azul”. O 

senhor Presidente diz: “Reportando a solicitação de Vossas Excelências, esta Presidência 

o mais breve possível estará reunido convocando os Nobres Pares para que possamos 

discutir para adequar este problema, na verdade não é um problema é uma solução, porque 

hoje temos condições de estacionar o carro com mais tranquilidade, mas todo o Projeto que 

é discutível tem que sentar para adequar, como os Nobres Vereadores salientaram. Essa 

Presidência, com certeza, ira o mais breve possível reunir as Vossas Excelências para que 

possamos discutir esse assunto”. 10. Indicação nº 178/2014, solicita ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Exmo. Deputado Estadual André 

do Prado, para a concessão dos royalties para o Munícipio de Biritiba Mirim. O Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: 

“Primeiramente gostaria de parabenizar o Marcelo pela indicação e seria já um reforço, 

porque inclusive nesta Casa Legislativa nós já fizemos uma Moção de Apelo. Foi 

encabeçado pelo Juliano Abe, Vereador de Mogi das Cruzes, numa reunião que teve para 

estar intercedendo junto a vinte e poucas cidades do Alto Tietê que está tratando deste 

assunto. Inclusive eu mesmo tinha deslocado à Brasília, onde o Deputado Junji Abe estava 

vendo as alterações da Lei para que pudéssemos justamente pleitear isso. Seria um reforço a 

mais e com certeza os Deputados, juntamente, Federal e Estadual, todos juntos iria reforçar 

mais. Somente para não deixar em aberto que já foi motivo de Moção nesta Casa. 

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – 

Projeto de Lei Nº 032/2014; Dispõe sobre alteração de cargos na Estrutura Administrativa 

da Prefeitura Municipal e dá outras providências. DELIBERADO. O senhor Presidente 

solicita a Diretora de Secretaria para distribuir aos senhores Vereadores cópia do Projeto de 

Lei Complementar. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO 2. – Projeto de Lei Nº 033/2014; Dispõe sobre a obrigatoriedade do “Teste da 

Linguinha” dos recém-nascidos no Município de Biritiba Mirim, bem como os que nele 

residem, e dá outras providências.  DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 3. – Projeto de Resolução Nº 

004/2014; Dispõe sobre a criação do Projeto Jovem Parlamentar na Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim. DELIBERADO. Terminados os 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° 164/2014 - 

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

Departamento Competente para colocar uma lixeira popular na Estrada Municipal SP 88, 

Bairro Sogo, próximo a Igrejinha. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e votação a 

Moção de Aplausos nº 023/2014, aos alunos medalhistas na XVII Olimpíada Brasileira de 



Astronomia e Astronáutica e na VIII Mostra Brasileira de foguetes. APROVADA. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 3. – 

Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 024/2014, ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para solicitar que interceda junto a 

Secretaria de Educação e Secretaria de Transportes para que analise a possibilidade de 

transporte escolar para alunos que moram no Jardim dos Eucaliptos e estudam na E.E. Prof. 

José Carlos Prestes. APROVADA. 4. – Em única discussão e votação a Moção de Apelo 

nº 025/2014, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, 

para solicitar que interceda junto a Secretaria de Obras para que seja planejada uma forma 

de escoamento de água da chuva na Rua Lauro Albano, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.  

APROVADA. 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. Quero cumprimentar a 

Mesa Diretiva, demais Vereadores. Quero cumprimentar também aqui a Rosana que está 

representando a Secretaria de Educação, os familiares que com certeza incentivaram as 

crianças, ao Colégio Peq. II e Peq. Kids, que na verdade ofereceram essa oportunidade aos 

alunos, que na verdade é opcional, a escola incentiva realmente os alunos a estarem 

participando dessas olimpíadas e em especial a Ana Beatriz Parada, aluna do 3º (Terceiro) 

Ano,  filha de Felipe Arthur Parada e Juliana Ferreira Leite e em especial também ao aluno 

Eduardo Gabriel de Jesus Alves, aluno do 3º (Terceiro) Ano, filho de José Eduardo Ferreira 

Alves e Solange Alvin de Jesus Ferreira Alves, ao Vinicius de Faria Severino, aluno do 5º 

(Quinto) Ano, filho de Oraldo dos Santos Severino e Nicilene Donizete de Faria  Severino e 

a aluna Maria Eduarda Fernandes de Oliveira, aluna do 2º (segundo) Ano, filha de Luiz 

Augusto de Oliveira e Vanessa Aparecida Fernandes e também a Roberta Camargo da 

Silva, aluna do 8º (oitavo) Ano, filha de José Marcos da Silva e Ana Paula Nunes Camargo 

da Silva. Esta noite é muito especial porque vocês estão aqui acompanhados de seus 

familiares. Quero agradecer aos Nobres Pares por terem aprovado esta Moção de Aplausos, 

que na verdade reconhecem a participação de vocês alunos na Olimpíada de Astronomia e 

Astronáutica OBA. Temos sim que divulgar, fazer parcerias, incentivar todos os alunos, 

pois são vocês o futuro do nosso país”. Nesse momento a Vereadora Adriana Rufo 

Freitas pede autorização ao senhor Presidente Jorge Mishima para que possa entregar 

um certificado aos alunos. O senhor Presidente autoriza a entrega dos certificados. O 

senhor Primeiro Secretário solicita ao Vereador José Rodrigues Lares para recepcionar a 

Diretora Dona Delazir e a senhora Andrea para a entrega dos certificados e das medalhas. O 

senhor Primeiro Secretário chama os alunos para receberem os certificados: Ana Beatriz 

Parada, Eduardo Gabriel de Jesus Alves, Vinicius de Faria Severino, Maria Eduarda 

Fernandes de Oliveira. O senhor Primeiro Secretário solicita ao Vereador José Pereira da 

Silva Neto para recepcionar a Coordenadora Pedagógica do Colégio Peq. Senhora Eliane 

para a entrega do certificado e medalha. O senhor Primeiro Secretário informa que a 

Coordenadora está representando a Diretora Luiza e seu esposo Orlando. O senhor Primeiro 

Secretário chama ao plenário a aluna Roberta Camargo Silva para receber o certificado e a 

medalha. Não havendo mais alunos a receberem certificados e medalhas dá-se 

prosseguimento aos oradores inscritos para uso da tribuna. 2. VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: “Senhor Presidente, à Mesa, Nobres 

Pares, a todos os presentes nesta noite, alunos, pais, diretores, uma boa noite a todos. Essa 

noite é a noite dos parabéns. Eu gostaria de primeiro lugar parabenizar o Nobre Vereador 

José Pereira da Silva Neto, pelo excelente Projeto que é o Teste da Linguinha, aonde ele faz 



realmente um diagnóstico precoce, sendo capaz de tratar as crianças e os bebês que tenham 

qualquer tipo de problema. Parabenizar também o Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos 

Santos, pelo excelente Projeto. Projeto Jovem Parlamentar aqui para Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim é muito importante esse Projeto, porque é um incentivo aos adolescentes, aos 

jovens, chamando eles a participação e aos debates políticos e terem uma ideia de como 

funciona a Casa de Leis. É muito importante porque nós precisamos formar, na verdade, 

Vereadores, Prefeitos, Secretários, enfim pessoas que um dia estarão ocupando também 

cadeiras nesta Casa de Leis e que futuramente estarão representando o povo de Biritiba 

Mirim. Parabenizar a Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas pela iniciativa da entrega dos 

certificados e das medalhas. Parabéns a todos os alunos que receberam, que tiveram esse 

excelente desempenho. Parabéns aos pais também, porque sei que é motivo de orgulho 

muito grande ver um filho representando e representando muito bem e tendo este 

reconhecimento. Gostaria de parabenizar a Andrea,  em nome de todos os professores aqui 

presentes, parabenizar a Diretora Delazir, a Luiza e o Orlando que não estão, mas que estão 

sendo representados pela Eliane. Parabéns pelos excelentes profissionais, professores, 

educadores que desempenham está função junto aos alunos do nosso município. É orgulho 

para nós Vereadores vermos o desempenho e a honra que estes alunos estão recebendo e a 

boa representação deles junto ao município de Biritiba Mirim. Quero saudar a Andrea e dar 

os parabéns novamente, uma excelente profissional, uma excelente professora, a tia Dela, a 

gente cresce e fica chamando de tia, até porque ela foi minha professora também quando 

estava na primeira, segunda série, pelas excelentes profissionais que elas são. Eu acredito 

que os alunos do Colégio Peq. e Peq. Kids estão em boas mãos. Eu falo isso porque meu 

filho Fabricio, com cinco anos de idade, tendo a Professora Andrea como professora da sua 

sala, já desempenhou, aos cinco anos de idade, Vereador Marcelo, a leitura e a escrita, então 

foi uma surpresa muito grande e tudo isso pela capacidade dessa profissional, e eu 

parabenizo novamente todos os profissionais. Em nome da Andrea meus parabéns”. 4. 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa noite a todos. Boa 

noite à Mesa, Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Nobres Pares. Gostaria 

neste momento de parabenizar o Nobre Vereador Ziza pelo “Projeto da Linguinha”, que 

depois de entendimento se recolocou, falamos que seríamos unanime em votá-lo e ao Nobre 

Vereador Valdivino também pelo Projeto Jovem Parlamentar, pois juntamente com essa 

Moção de Aplausos da Nobre Vereadora Adriana, aos laureados que com a medalha 

conquistada nessa Olimpíada de Gastronomia. Parabenizar aos Professores Andrea e  

Eliane, a Diretora Delazir, a Eliane que representa a Luiza, a Andreia e Dona Delazir que a 

gente sabe a paixão que elas tem pela educação e a dedicação, então quando o Fabio 

comenta aqui que o filho dele já está lendo, com cinco anos, só quem tem amor pela 

educação pode transmitir isso. Gostaria de parabenizar todos os pais que incentivam na 

educação também, a Rosana também que representa a Secretaria de Educação, mas também 

não só os pais, gostaria também de parabenizar aos avós, no caso aqui, em especial, a Dona 

Lourdes e o Zezé, a gente viu a emoção que a senhora sentiu em ver seu neto que está sendo 

laureado com esse diploma da Nobre Vereadora. A gente acredita que esse é o caminho, 

vocês fazem parte da educação, os educadores, e estamos bem seguros que hoje a gente 

cuida deles, amanhã são vocês alunos que foram que estarão cuidando da gente. Parabéns a 

todos e boa noite”. Não havendo mais oradores a fazerem uso da palavra, o senhor 

Presidente convida a senhora Delazir para fazer uso da tribuna. 5. DELAZIR 

ORCILA DA CUNHA: “Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa de Leis Jorge 

Mishima e Nobres Vereadores aqui presentes. Primeiramente quero cumprimenta-los em 

nome da equipe escolar do Colégio Peq. Kids e dos pais dos nossos alunos homenageados 



nesta noite É digno de elogios tal iniciativa, pois é a primeira vez que se realiza uma sessão 

solene para premiar os alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica, que é a OBA. Acreditem senhores que essa atitude é um incentivo para os 

nossos alunos a lutarem cada vez mais por seus ideais. Parabéns aos pais aqui presentes 

pelo bom desempenho dos seus filhos e mais uma vez muito obrigado a todos em nome da 

equipe escolar do Colégio Peq. Kids. Eu estou muito emocionado porque o Fabinho jogou 

tanto confete, o Mishima me mata de vergonha, e fico feliz por que quando nós recebemos 

os alunos que foram homenageados hoje eu fiquei muito lisonjeada, por quê?  A Maria 

Eduarda, o Gotiva é meu aluno, a Ana Beatriz, a Juliana foi minha aluna e o Vinicius, a 

Nilcilene foi minha aluna, então é com muito orgulho que nós estamos aqui hoje e eu só 

tenho a agradecer a todos o valor que dá ao profissional da educação, porque tudo o que nós 

fazemos, nós fazemos com muito amor, podes crer, que minha filha ao meu lado, a gente 

trabalha assim com muito amor em tudo o que faz, então eu só tenho a gradecer a todos, a 

Adriana pela iniciativa e aos demais Vereadores por terem aprovado. Boa noite e muito 

obrigada a todos”. O senhor Presidente antes de terminar a sessão, diz: “Parabéns mais 

uma vez. Quero fazer das palavras dos Nobres Pares para parabenizar a Ana Beatriz Parada, 

Eduardo Gabriel de Jesus Alves, Vinicius de Faria Severino, Maria Eduarda Fernandes de 

Oliveira e a Roberta Camargo da Silva, parabéns, ressaltar aqui não só os alunos, mas os 

pais, os avós, agora eu me lembro que a nossa querida amiga Ivonete disse essa é minha 

neta privilegiada, então parabéns Ivonete, não esqueci de você, seu nome está marcado aqui. 

Quero mais uma vez pedir desculpas aos amigos que vieram participar desta Sessão pelo 

transtorno que houve na Câmara Municipal, esse incêndio de média proporção, mas que 

abalou muita a nossa estrutura. Peço desculpas e quero salientar a todos vocês que estamos 

fazendo os reparos necessários, o montante é um tanto elevado, mas graças a Deus nós 

temos caixa suficiente para cobrir as despesas. A Câmara Municipal não tinha seguro, 

portanto  graças à Mesa e a todos os nossos Vereadores conseguimos economizar e até esse 

final de ano vamos quitar essa dívida, saudando todos os nossos compromissos graças a 

Deus com o saldo superávit”. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente 

comunica que o feriado do vinte de novembro foi transferido para o dia vinte e um de 

novembro 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, 17 de novembro de 2014.  
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