
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia oito de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO e 

o Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 1º Secretário e 2ª Secretário, 

respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a 

Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Segundo Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. O Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto justificou a ausência do Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que não se encontrava bem de saúde. O Senhor Presidente 

convidou o Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto para auxiliar nos trabalhos da 

Mesa Diretiva. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas 

às fls. 24, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a 

proteção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos termos regimentais, declarou abertos 

os trabalhos. Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia trinta e um de agosto de dois mil e quinze. O Nobre Vereador 

Jorge Mishima 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 em votação a ata. Aprovado. O Nobre 

Vereador Jorge Mishima solicita permissão para se retirar da sessão por ter assuntos a 



 

tratar no gabinete. 2. Leitura do Ofício N° 033/2015/BP – Do Biritiba Prev – 

Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de julho de 

2015. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos solicita permissão para se retirar da 

sessão por ter trabalhos em gabinete a fazer. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 1. 

Indicação nº 250/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feito rampas de acesso 

para cadeirantes no início e no final da calçada, na Avenida Ferdinando Jungers. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. 

Indicação nº 251/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Obras, providencie a limpeza e manutenção 

no terreno da Associação de Moradores e Amigos de Bairro Pomar do Carmo-AMA do 

Carmo, localizada na Rua das Orquídeas n° 32, solicita também a construção de uma 

Quadra Esportiva no local. 3. Indicação nº 252/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Senhor Governador do Estado 

de São Paulo Geraldo Alckmin, a liberação de verbas para a pavimentação das seguintes 

ruas: * Rua Brasil, no Bairro do Castellano, a continuação da Estrada Nossa Senhora 

Aparecida, no Bairro do Casqueiro até a Estrada de Casa Grande.  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 4. Indicação nº 253/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente à possibilidade de realizar campanha de esclarecimento e combate a 

pedofilia. 5. Indicação nº 254/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

providências na construção de uma Praça com playground no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS 6. Indicação nº 255/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que sejam realizados os trabalhos pedidos nas seguintes indicações:*  

099/2014 – verifique o vazamento de esgoto a céu aberto na Rua Juscelino; * 

Kubistchek, Bairro Jardim Yoneda; * 100/2014 – para que se coloquem luminárias em 

toda a extensão da Rua Juscelino Kubistchek, Bairro Jardim Yoneda;* 101/2014 – 



 

Trabalho de recapeamento na Rua Juscelino Kubistchek, Bairro Jardim Yoneda; * 

102/2014 – Limpeza e roçada em toda extensão da Rua Juscelino Kubistchek , Bairro 

Yoneda. 7. Indicação nº 256/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que sejam instalados pontos e iluminação na Rua Érico Veríssimo, no 

Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 8. Indicação nº 257/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Deputado André do Prado, para trazer para o 

Bairro Nova Biritiba a Academia do Idoso. 9. Indicação nº 258/2015, solicita ao Senhor 

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

Competente para que seja feita a troca de lâmpadas na Estrada Velha de Biritiba, no 

Bairro da Nova Biritiba entre o Bunkyo e a loja Guaraçai. 10. Indicação nº 259/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto 

ao Órgão Competente para que seja feito um estudo sobre a possibilidade da 

implantação de iluminação em toda a extensão da Estrada da Granja Fundão, no Bairro 

da Nova Biritiba. 11. Indicação nº 260/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

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

sinalização dos locais públicos no Município, tais como Posto de Saúde, Prefeitura, 

Hospital, escolas entre outros. RETIRADO DE PAUTA PELA VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 12. Indicação nº 261/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que realize um trabalho de recapeamento e 

iluminação nos arredores da Escola Estadual Angélica de Jesus Ferreira. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 13. 

Indicação nº 262/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo veja a possibilidade de atender os pleitos mencionados abaixo: * Solicitar 

a Secretária da Saúde para que a mesma tome providências no sentido de ouvir do 

Médico Pediatra DR. Renato dos Santos Rio lotado no P.A desta Cidade. Sobre fatos 

ocorridos no dia 07 de setembro em que pacientes vieram reclamar da demora e depois 

da maneira com que foram tratados ao questionar sobre a demora pelo médico. 

Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: 



 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto 

de Lei Nº 027/2015; Dispõe sobre a Premiação Professor Destaque aos professores da 

rede municipal de ensino, e  dá outras providências. 2. – Projeto de Lei Nº 028/2015; 

Dispõe sobre a inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos no atendimento do 

Conselho Tutelar, e dá outras providências.  3. – Projeto de Lei Nº 029/2015; Dispõe 

sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de Kit de Higiene 

Bucal nas escolas públicas municipais, e dá outras providências. 4. – Projeto de Lei Nº 

030/2015; Dispõe sobre a instalação de placas indicativas de vagas preferenciais e 

rebaixar guias para cadeirantes em toda a via pública do Município e dá outras 

providências. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a palavra, só para 

comentar esse Projeto de Lei, já existe, de mil novecentos e noventa e cinco, de autoria 

do Doutor Sobrinho, uma lei que regulamenta todo rebaixamento de via e placas 

indicativas no município. Com a palavra, Senhor Presidente, ok Nobre Vereador, as 

Comissões depois estarão avaliando. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita a 

palavra, embora seja Projeto em Deliberação, eu gostaria de parabenizar a Nobre 

Vereadora Adriana Rufo Freitas, com ressalva a esse Projeto de Lei que o Nobre 

Vereador disse que já existe, do Vereador Sobrinho, mas parabenizar a Vereadora pela 

iniciativa. Principalmente desse Projeto de Lei n.º 029/2015, parabéns Vereadora.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA COM 

APOIO DOS DEMAIS VEREADORES  5. – Proposta de Emenda à Lei Orgânica 

Nº 039/2015; Dispõe sobre a alteração do Artigo 34 da Lei Orgânica do Município de 

Biritiba Mirim. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA – 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 094/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

que faça um estudo sobre a possibilidade dos estudantes da nossa cidade ter o beneficio 

do passe livre, estando cursando faculdade ou um curso técnico. APROVADO. 2. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 095/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

que esclareça a conduta de alguns médicos, pois existem diversas reclamações feitas por 



 

parte dos Munícipes em relação ao atendimento à pacientes. APROVADO. Não 

havendo mais material para a Ordem do Dia o Senhor Presidente solicito ao Primeiro 

Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores inscritos para fazerem 

uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, quero 

cumprimentar o Presidente da Mesa, Fábio, Primeiro e Segundo Secretário, o Ziza como 

Primeiro Secretário na noite de hoje, Valdivino, demais Vereadores e todos os 

presentes. Só quero esclarecer aqui o Projeto de Lei n.º 030/2015, eu desconhecia essa 

lei, mas acho que se ela existe, nós vamos ter que estar cobrando então o Prefeito Inho 

para estar funcionando. Porque esse final de semana a gente pode presenciar, acredito 

que até o Waltinho pode presenciar, um cadeirante tentando descer da calçada e 

impossibilitado porque não tinha rampa em nenhum dos lados, nem do lado esquerdo e 

nem do lado direito de onde ele estava, então eu acho que a prefeitura vai ter que tomar 

algumas providências em relação a isso. Obrigada. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, Excelentíssimo Presidente, eu peço autorização para falar em 

meu assento. Primeiramente gostaria de parabenizar a Vereadora Adriana Rufo Freitas 

pelo requerimento n.º 094/2015 e 095/2015, e também, logicamente, pelo Projeto de Lei 

n.º 030/2015 embora já exista. A conduta da Excelentíssima Vereadora foi louvável. 

São situações como essa que nós temos que sempre estar à frente de todas as situações e 

procurando o bem estar da população. Eu gostaria simplesmente, só de poder estar 

convidando a todos os Vereadores presentes, que na data de amanhã na Assembleia 

Legislativa, dia nove de setembro, às dezenove horas no auditório Franco Montoro 

estará tendo a reunião para a frente parlamentar em defesa dos pequenos e médios 

agricultores da região do Alto Tietê, referente a crise hídrica. E estará presente também 

o Deputado Luiz Carlos Gondim, que é da liderança do Solidariedade, com outros 

Deputados que estarão pelo local. Então aqueles que puderem comparecer, seria muito 

importante porque o momento exige responsabilidade e união de todos para que 

possamos, de uma certa forma, procurar o bem maior da nossa região referente aos 

agricultores. Obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares, agradeço 

e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, se Vossa 

Excelência me permitisse gostaria de fazer o uso da palavra aqui. Senhor Presidente, 



 

nesse momento faço uso da palavra apenas para, tem assim uma relação a respeito do 

carro da Câmara. Esse carro está na oficia já há vários dias, e pelo que estou sabendo o 

mecânico falou que é problema no carburador. Nesse carro não existe carburador. Então 

é uma coisa muito difícil, há quase oito dias que o carro está lá e não há uma 

providência deles. Eu gostaria que a Vossa Excelência realmente fosse ouvir eles e 

perguntar qual é a real situação do carro, porque o carro, pelo que eu estou sabendo, é 

que falaram que é problema no carburador, mas não existe carburador, então que 

mecânico é este que sabe que em um carro em que não existe carburador, vem dizer que 

é problema no carburador? E a gente realmente vê a necessidade que nós temos, Vossa 

Excelência sabe, e a gente fica aí a Deus dará, e eles nunca trazem uma resposta 

realmente, a finalidade do que realmente esse veículo tem, então gostaria que Vossa 

Excelência realmente tomasse esta providência. Com a palavra, Senhor Presidente, será 

tomada Nobre Vereador. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, muito 

obrigado. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a palavra, acaba de 

publicar aqui, o André do Prado, nosso grande Deputado e parceiro, que acaba de ser 

aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei específica do Alto Tietê Cabeceiras, 

portanto eu gostaria de deixar registrado aqui os nossos agradecimentos ao Deputado 

André do Prado e demais Deputados que lá também votaram. Com a palavra, Senhor 

Presidente, gostaria de comunicar aos Nobres Vereadores que nós teremos a reunião das 

Comissões dia dez do nove de dois mil e quinze, quinta-feira, às quinze horas, onde 

estará sendo passado o Projeto de Lei n.º 023/2015 e o Projeto de Lei n.º 025/2015, 

ambos do Poder Executivo que foram encaminhados a esta Casa. Gostaria de 

parabenizar os professores e as diretoras, e também a todos os alunos que participaram 

na final da Campanha do Agasalho, no último dia quatro de setembro de dois mil e 

quinze agora, e parabenizar também o senhor Carlos Pimenta que premiou os 

vencedores com uma estadia ali no Vale Encantado. É um projeto, é uma ação social de 

extrema importância, até porque tem como objetivo auxiliar e amparar o próximo. E que 

nos próximos anos, a Campanha do Agasalho possa tomar uma proporção ainda maior 

no nosso município e atender a necessidade de todos aqueles que realmente precisam do 

nosso apoio. Não havendo mais nada a ser tratado, se declara encerrada a presente 



 

sessão. 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, 08 

de setembro de 2015.  

 

 

   

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 

 

      MARCELO BATISTA DE                                           VALDIVINO FERREIRA                

            MIRANDA MELO                                                           DOS SANTOS 

                   1º Secretário                                                                   2ª Secretário 
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