
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dezoito de agosto 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 os Vereadores FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO, 1º e 2º Secretário, 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. 77, 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 11 de agosto de 2014. O 

Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 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 202.562,54; 3. Leitura do Ofício n° 146/2014 – da Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – Assunto: Cancelamento de audiência; 4. Leitura do Ofício n° 060/2014 

– da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Assunto: Encaminhamento dos Atos 

Administrativos. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 1. Indicação nº 148/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda à EDP Bandeirante para que providencie a troca do poste na Rua 

Sérvulo da Costa, altura nº 05, Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação nº 149/2014, solicita 

ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se coloque redutores 

de velocidade, tipo lombada, na Estrada Municipal, nº 209, bairro Castelano. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 3. 
Indicação nº 150/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que seja feita reformas nos pontos de ônibus da estrada do bairro 

Sogo e Rio Acima, pois os mesmos encontram-se em péssimas condições. 4. Indicação 

nº 151/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda ao Órgão Competente, para que 

sejam trocadas as lâmpadas dos postes no bairro Sogo, pois as mesmas estão quebradas, 

colocando em risco a travessia noturna das pessoas naquele local. PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 01) – Projeto de Lei Nº 

0026/2014; Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real 

de uso à “ASSOCIAÇÃO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA” do bem que indica 

outras providências. DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados 

passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 01. – Em única discussão e votação 



o Requerimento N° 104/2014 - Requer ao Exmo. Senhor André do Prado, Deputado 

Estadual PR, para que o mesmo possa verificar uma emenda parlamentar para 

pavimentação asfáltica da Rua Luiz Vaz de Camões. APROVADO. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES  MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E 

CARLOS DE ARAÚJO 02. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

105/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente, para pavimentação asfáltica da travessa 

da Rua Anita Garibaldi. APROVADO. 03. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 106/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, para a troca das 

lâmpadas da Praça Frederico Ozanan, e do ponto de ônibus no bairro Cruz das Almas. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 04. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 107/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, junto ao setor competente desta municipalidade, visando 

colocar um poste de luz na Rua 25 de Janeiro, altura do nº 122, Jardim Lorena. 

APROVADO. 05. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 108/2014 -  

Requer ao Exmo. Senhor Geraldo Camargo Junior, encarregado do posto de operação 

da Sabesp de Biritiba Mirim, visando estudos para a complementação da rede de água e 

esgoto na Rua Vania Stefen Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES  LOURIVAL BISPO DE MATOS E 

JORGE MISHIMA 06. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

109/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, junto ao 

Departamento de Obras do Município, para que o mesmo execute o serviço de limpeza 

no córrego Itaim, trecho compreendido entre a SP-88 até o Ginásio de Esportes de 

Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 07. – Em única discussão e votação o Requerimento Nº 

110/2014 – Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite ao 

Departamento Competente da municipalidade, para que o mesmo possa providenciar 

placas de identificação nos Patrimônios Públicos. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 08. – Em 

única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 020/2014, ao Sr. Marcos Roberto 

Carlette, funcionário do setor funerário da empresa ASSIBRAF. APROVADA. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 09. – Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 025/2014; Dispõe sobre a 

conscientização dos munícipes e a proibição de estabelecimentos comerciais e entidades 

de descartarem óleos comestíveis em geral no meio ambiente. Anexo Parecer favorável 

das Comissões de Justiça e Redação; Ordem Econômica e de Ordem Social e Saúde. 

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: 2. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita 

autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Primeiramente gostaria de 

agradecer aos Nobres Pares que deram seu voto favorável neste Projeto de Lei que 

acabou de ser lido. Projeto de Lei nº 025/2014, que Dispõe sobre a conscientização dos 

munícipes e a proibição de estabelecimentos comerciais e entidades de descartarem 

óleos comestíveis em geral no meio ambiente. Eu acredito ser um excelente Projeto e 



agradeço também as Comissões que avaliaram o Projeto, leram seus artigos e 

entenderam a importância deste Projeto. Este Projeto tem como a finalidade uma 

educação ambiental, como é de costume, na verdade, a maioria dos brasileiros tem 

como costume de pegar seu óleo de cozinha que não é mais utilizado e jogar pelo ralo 

da cozinha, então na verdade em relação aos munícipes o Executivo estará fazendo um 

trabalho de conscientização, mas a obrigatoriedade vai acarretar sobre o comercio em 

geral, restaurantes, escolas, pastelarias, para que eles encaminhem o óleo inutilizado a 

uma garrafa pet, feche a garrafa e destinem este óleo ao seu local correto que será 

implantado nos supermercados, em áreas acima de trezentos metros quadrados, com 

isso, na verdade, nós estaremos evitando a degradação do meio ambiente, preservando o 

meio ambiente, preservando o nosso lençol freático e evitando gastos maiores também 

no tratamento de água. Um litro de óleo jogado em água, ela contamina entorno de um 

milhão de litros de água, então isso daí é um dano muito grande, principalmente em 

relação à água, né Nobre Vereador Lourival, um bem hoje tão escasso e tão necessitado 

em várias cidades do Estado de São Paulo e em todo o Brasil também. Quero 

parabenizar e agradecer aos Nobres Vereadores que contribuíram com seu voto 

favorável, entendendo a importância do Projeto. Parabenizar também o Carlette pelo 

trabalho que tem desempenhado junto a ASSIBRAF, realmente uma pessoa muito 

sensível às questões do nosso município, de uma humanidade muito grande, parabéns. 

Parabéns esposa, filhos, essa família abençoada e que Deus continue abençoando vocês, 

e obrigado. Quero saudar a todos que estão presente na sessão desta noite participando 

deste momento, que Deus abençoe a todos vocês”. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 

“Primeiramente cumprimentar a todos presentes. Gostaria de estar parabenizando ao 

Nobre Vereador Marcelo pela Moção de Aplausos e parabenizar o Marcos Roberto 

Carlette, conhecido como “pacote”, que eu mesmo por diversas vezes necessitei do 

apoio do mesmo e ele sempre prontamente auxiliou aos familiares sempre da melhor 

forma possível em todos os aspectos necessários. Esta Moção é uma Moção plausível, 

realmente muito importante, porque é uma pessoa que tem contribuído para o nosso 

município, então quero deixar o meu abraço ao nobre amigo por ter ajudado muita gente 

necessitada nos momentos difíceis. Parabenizar o Nobre Vereador Fabio Faquim por 

este Projeto quanto à coleta de óleo, isso é muito importante, porque infelizmente o 

meio ambiente tem se degradado muitas vezes, não só por óleo de cozinha, mas por 

outros também, óleos de caminhão e outras coisas e formas inadequadas, isso é muito 

importante, é um passo para novos projetos a serem feitos em nosso município. 

Parabéns”. 4. VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS: Solicita 

autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Quero parabenizar o Nobre 

Vereador Faquim por este projeto em defesa do meio ambiente, parabenizar o Marcelo e 

parabenizar também o “Pacote” que tem feito um bom trabalho na cidade, desde a 

geração Freitas, né Pacote, e agora, graças a Deus, na funerária. Quero parabenizar e 

desejar cada vez mais sucesso, porque é isso, quem ganha é os munícipes. Obrigado”. 

Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Só para conhecimento 

dos Nobres Pares. Esta Presidência achou por bem revogar o Ato da Mesa 003/2014, 

com relação à eleição da Mesa. Fica marcado, aliás, fica adiada esta eleição, e, tão logo 

passe as eleições a nível estadual e federal esta Presidência comunicará aos Nobres 

Pares e convocará para as eleições para a Presidência de dois mil e quinze deste  



Legislativo”. Não havendo mais nada a tratar agradece a todos os Nobres Pares e 

convoca para o dia vinte e cinco, a próxima Sessão Ordinária 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, 18 de agosto de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                      JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO             

                 1º Secretário                                                                 2º Secretário 
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