
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia seis de maio 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. 62, 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: O Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora concedido, e 

comunica que o Vereador Donizeti Assis de Siqueira encontra-se em sessão de 

hemodiálise. O senhor Presidente informa que será consignado em ata. 
EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada 

dia 28 de abril de 2014. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 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 nº 008298/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama 

nº 018137/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional 

de Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº 018136/MS/SE/FNS – Informa liberação de 

recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº 

024753/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº 024754/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº 

024755/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 8. Leitura do Ofício C.C.A nº 1593/2014 – TC – 000922/007/10 – Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Terminados os ofícios a serem lidos, não havendo 

Indicações apresentadas e nem Projetos a serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 066/2014 -  

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que forneça cópia da Ata que 

registrou os lances e negociações, bem como o valor total da negociação referente à 

folha de pagamento dos funcionários pelo prazo de 5 (cinco) anos, com o Banco 

Santander (Brasil) S/A. REJEITADO O REQUERIMENTO POR MAIORIA DE 



VOTOS. Votaram contra o Requerimento os Nobres Vereadores: Adriana Rufo 

Freitas, Carlos de Araújo, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda 

Melo, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado de Almeida; 2. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 067/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo nos forneça o Valor gastos na sua totalidade, 

incluindo valores separadamente de cada show, e eventuais apoios Comerciais. 

REJEITADO O REQUERIMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. Votaram 

contra o Requerimento os Nobres Vereadores: Adriana Rufo Freitas, Carlos de 

Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de 

Miranda Melo, Valdivino Ferreira dos Santos e Walter Machado de Almeida. O 

Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, 

e requer que seja consignada sua presença na presente sessão, justificando que saiu da 

sessão de hemodiálise e veio direto para a sessão ordinária. O senhor Presidente informa 

que será justificada e consignada em ata. Terminados os trabalhos da 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: 

Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Eu quero nesta noite 

deixar registrada parabenizar o Prefeito pela belíssima festa que nós, todos os 

Biritibanos, tivemos a oportunidade de estar festejando o aniversário dos cinquenta anos 

da cidade e agradecer também a presença do nosso Deputado André do Prado, que nós 

vimos assim, uma população satisfeita por todos os dias dos shows que foram 

apresentadas e dizer assim: O Prefeito teve a bela iniciativa de fazer esta festa. Muito 

obrigada”. 2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita autorização 

para falar do assento, o que fora concedido. Nobres da Mesa, a todos Nobres 

Vereadores e a todos os presentes. “Só para esclarecer referente à Ordem do Dia, os 

dois Projetos em discussão e votação do Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto. O 

meu posicionamento em permanecer sentado e favorável, é porque eu acredito que 

existe irregularidade nenhuma da sua parte em solicitar a transparência de toda 

documentação, dos registros, até porque eu entendo que isso é uso das suas atribuições, 

assim como minha também, assim como de qualquer Nobre Vereador aqui presente. 

Então entendo que o Nobre Vereador está dentro do seu direito legal, até porque 

acredito que a Prefeitura não tem o que temer em relação a fornecer a documentação, já 

que os registros entraram e encaminharam debaixo de uma legalidade legal, formal e 

transparente. Em relação ao segundo Requerimento 066/2014, na verdade os atos, eles 

chegarão até a Câmara e todos nós teremos acesso, então a aprovação ou a negativa 

desse Requerimento não vai fazer tanta diferença, até porque nós teremos em mãos os 

atos, os contratos, os artistas que foram pagos, enfim, tudo isso. Não me levantei porque 

eu acho que dá uma impressão negativa, se a gente se levanta dá a impressão de que nós 

estamos acobertando a alguma irregularidade do Executivo e pelo que conheço do nosso 

Prefeito Municipal e todos os trabalhos que ele exerce e sua administração é uma 

administração correta, uma administração transparente, como diz aquele ditado “quem 

não deve não teme”, por esse motivo Nobre Vereador. Eu acho que você está dentro do 

seu direito legal, eu não posso como Vereador omitir o seu direito de informação”. 3. 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Primeiramente eu agradeço as palavras do Nobre 

Vereador Faquim e justamente o intuito da gente é fazer a fiscalização qual é de 



competência da gente. De forma alguma alguém está insinuando qualquer questão ao 

contrário e como existe a Comissão de Festa, existe toda uma regulamentação não tem 

porque ser rejeitado, mas eu respeito à decisão, a opinião de cada Vereador, aqui 

presente, que são todas pessoas responsáveis e logicamente tem sua motivação para qual 

tomar sua posição, eu respeito e de antemão se houver alguma coisa contrário a gente 

tomará outras medidas. Agradeço e boa noite a todos”. O Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Na verdade eu 

gostaria de deixar registrado em ata desta Casa, os Votos de Congratulações aos 

organizadores da festa, que estava muito boa e transcorreram sem violência, sem nada e 

foi muito bom, gostaria que ficasse registrado em ata. Agora, gostaria só de justificar a 

fala do Nobre Vereador Faquim, eu levantei, mas não foi para acobertar não, meu 

posicionamento com o Ziza, ele já sabe, é politico, então quando voto, alguma coisa do 

Ziza, contra, não é para acobertar, nem pra deixar que o Ziza deixe de tomar 

conhecimento, é apenas uma posição política que eu tenho já ao longo dos vinte anos de 

carreira política e sempre adotei essa posição política. Então não é para acobertar que eu 

me levantei e acredito que os demais Vereadores também não foi para acobertar. Era só 

para esclarecer isso”.  O Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliviera solicita a 

ordem, o que fora concedido, e diz: “Esse é meu posicionamento Nobre Vereador, 

assim como respeito a do senhor também. É como nós temos uma intimidade maior com 

o Prefeito, eu, Nobre Vereador Marcelo, senhor Lourival e todos os demais, nós 

sabemos que os trabalhos do Prefeito são trabalhos transparente, que ele não esconde 

nada, que ele tem uma preocupação muito grande em relação a sua prestação de contas. 

É o Tribunal de Contas, o Ministério Público, tudo isso, e que ele é muito criterioso nos 

seus trabalhos também, então baseado nisso dai eu não tenho porque, seja politicamente, 
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o Nobre Vereador dos seus direitos até porque isso poderia e pode ser a qualquer 

momento o meu posicionamento em relação a ter conhecimento de alguma causa. Eu 

falo porque, pelo que nós conhecemos do Prefeito, acredito não tinha o porque a gente 

votar desfavorável a isso, somente isso”. O senhor Presidente – Vereador Jorge 

Mishima diz: “Antes de terminar vou dar meu posicionamento também. Estamos num 

País democrático, por mais que certo ou errado nós temos que admitir e respeitar a 

posição de cada um, tá certo. Se é certo ou errado isso lá na frente nós veremos, mas o 

importante é que nós respeitamos. O Requerimento foi posto em votação, o Nobre 

Vereador, nosso Primeiro Secretário, tem a sua opinião, respeitamos como nós 

respeitamos aqueles que votaram contra, mas a maioria votou contra, então se há 

divergência, pode ser política, eu acho que é política realmente, mas nós temos que 

respeitar a decisão da maioria”. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Gostaria só de pedir um minuto, 

apesar de não estar inscrito. “Só queria parabenizar todos os Vereadores que estiverem 

presentes no desfile cívico, estava muito bonito o desfile este ano. Parabenizar a todos, 

parabenizar o Prefeito pela festa, o povo, o povo carente o Prefeito conquistou, a gente 

sabe que licitamente cada um tem a opinião, o Nobre Vereador tem a opinião dele eu 

respeito, mas dizer que está de parabéns pela festa, pelo show, Biritiba merece, 

cinquenta anos, ficou na história, estamos vindo por fora já. Mogi não tem um show 

deste, o povo estava na fila não era pagando, era gratuito um show deste, então com 

artista de porte. Eu não pude estar por estar com enfermidade e não pude vir na festa, 



mas o pessoal que pode e que eu tive contato esteve todos os dias, os dias que teve 

também o Regis Danese, o pessoal está parabenizando, então gostaria de parabenizar os 

Vereadores pela presença maciça no desfile, parabenizar a Secretaria de Cultura, 

realmente e o Prefeito  Municipal pela conquista, isso que ele fez realmente é marco 

histórico da própria marca. Agradecer todos vocês pela presença no desfile cívico, que 

foi uma coisa muito bonita”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a 

ordem, o que fora concedido, e diz: “Eu queria deixar registrado como o Nobre 

Vereador Faquim falou o Nobre Vereador Marcelo falou, a festa ninguém questiona 

quanto a isso e como foi especificado que o Prefeito está fazendo de uma forma 

transparente, não tem o porquê fazer de forma diferente porque ele representa a 

população. Seria muito importante, até como o próprio  Deputado André do Prado falou 

que estava tendo o apoio do Santander, eu acho que não teria o porque a população não 

saber qual o valor que o Santander  estaria apoiando, inclusive  na festa. Porque como 

nós sabemos que eu estive em contato com os dois gerentes dos Bancos, aonde houve a 

negociação com o Prefeito da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura, por 

prazo de cinco anos, então não tem o porque esconder, que é o direito, ele tem a 

autonomia pra poder fazer e de tomar esta decisão e ela será respeitada. Eu creio que a 

única coisa que a população, ela poderia ter o conhecimento  do seu montante não teria 

porque esconder, mesmo porque depois vai ter que fazer a prestação de contas junto ao 

Tribunal de Contas. É somente este o posicionamento, não é nada é só a atribuição da 

gente fazendo a fiscalização e ter o entendimento do montante do que foi feito”. O 

Vereador Donizeti diz: Gostaria de estender os aplausos às professoras que foram 

corajosas, lógico que num momento inadequado que não tem nada a ver com as 

manifestações dela, mas é o direito. Manifestar e até fazer greve é um direito, então que 

seja estendida a Moção às elas pela coragem do que elas fizeram. O senhor Presidente 

diz: “Com certeza nós iremos todos assinar esta Moção. Nós tivemos, até o Faquim que 

iniciou a conversa com o Carlos Pimenta, do Clube de Campo, e ele disse, falou uma 

mentira na verdade, faltou com a verdade, não é mentiroso, falou assim: que falou 

comigo e que pegaria o RG de todo mundo para que final dessa uma carteirinha para os 

Vereadores, está certo, então peço para vocês entregarem o RG e o nome completo  para 

nossa Diretora para que possa fazer essa solicitação. Porque ele prometeu para nós esta 

solicitação, então para que ele nos conceda uma carteirinha nesses dois anos e meio ou 

três anos que faltam para nós”. Não havendo mais oradores a fazerem uso da palavra e 

nada mais a tratar, o senhor Presidente 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, 06 de maio de 

2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara 
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