
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia seis de outubro 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. 84, 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 29 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° 342/2014 – SMS – Da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Ref: Resposta ao 

Ofício n° 255/2014 – Requerimento n° 118/2014 do Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto. O Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora 

concedido e diz: “Gostaria só comentar a respeito dessa resposta que veio ao ofício. Eu 

creio que a Secretária da Saúde, ela não observou o Requerimento, onde o 

Requerimento diz: Este Programa de distribuição dar-se-á mediante as respectivas 

indicações médicas, então quer dizer, do jeito que ela está citando parece que não vai 

ser. Foi constatado que essa entrega de remédio seria após indicação médica bem 

formulada para que os familiares logicamente fizesse a medicação para seus familiares 

com acompanhamento médico. Só isso que queria deixar registrado nessa Casa”.  3. 

Leitura do Ofício CTCS/Adm n° 177/2014 – Da CS Brasil – Ref: Ofício Especial – 

solicita posto de recarga do cartão bom. 4. Leitura do Ofício n° 53/2014 – JCSP – 

E.M.E.F. Prof° João Cardoso de Siqueira Primo – Assunto: Solicita visita à Câmara 

Municipal. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO 4. Indicação nº 167/2014, solicita ao Sr. Prefeito, e que o mesmo 

juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 

providencie lombadas, tipo redutores de velocidade, na Rua Antonio Collato, altura do 

n° 135, Bairro Jardim dos Eucaliptos, bem como providências para iluminação da 

mesma. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 5. 

Indicação nº 168/2014, solicita ao Sr. Prefeito, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que se faça a manutenção na Rua Anita Garibaldi, no Bairro Cruz das 

Almas. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora 

concedido e entrega um envelope lacrado contendo Proposta de Honraria. O senhor 



Presidente constitui uma Comissão Especial, composta por seis Vereadores, para dar 

parecer referente a Proposta de Honraria.  VEREADORES: CARLOS DE ARAÚJO, 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, 

LOURIVAL BISPO DE MATOS, MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

E WALTER MACHADO DE ALMEIDA. Não havendo Projetos a serem deliberados 

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

JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 133/2014 

- Requer ao Exmo. Senhor Geraldo Camargo Junior - Encarregado da Sabesp – Biritiba 

Mirim, para estudos visando à implantação de um ramal coletivo para capitação de 

esgoto na Rua Dr. Antônio Etelvino de Andrade, Vila Márcia. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 134/2014 - 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 trabalhadores da coleta seletiva voltarem a 

ter o benefício da insalubridade conforme prevê o Art. 106 da Lei Complementar n° 07, 

de 10 de dezembro de 2.004. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 135/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que faça um estudo para a 

possibilidade de aquisição de um veículo para transporte de alunos do projeto 

paraolímpicos, inclusive os alunos da APAE. APROVADO. 4. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 136/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que se faça um estudo 

sobre a possibilidade de um reajuste significativo nas diárias dos motoristas. 

APROVADO.  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 FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita autorização para 

falar do assento, o que fora concedido. “Primeiramente gostaria de agradecer a presença 

do nosso ilustre cidadão mirim Fabricio Siqueira Faquim, que acompanha muito 

atenciosamente esta Sessão e nos dá a honra de tê-lo aqui conosco. Gostaria de 

parabenizar também os Deputados Estaduais eleitos em nosso município. Deputados 

esses, que trabalhamos, apoiamos, abraçamos a sua causa, entendemos o seu valor, a sua 

importância, a sua representatividade para o nosso município, os seus olhos sempre 

voltados para a nossa região. Eu quero parabenizar aqui o Estevam Galvão, parabenizar 

Dr. Gondim, parabenizar  André do Prado e parabenizar também o meu Deputado, em 

especial, o médico Doutor Carlos Bezerra Junior. Queria também parabenizar o 

Deputado Federal eleito,  o qual o Nobre Vereador Marcelo traz aqui a Proposta de 

Honraria para Título de Cidadão Biritibano, Marcio Alvino. Fica aqui as minhas 

palavras, eu agradeço.” 2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: 

Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedida. 

“Primeiramente quero parabenizar o Marcelo pela iniciativa, é uma pessoa realmente 

merecedora dessa Honraria. Dizer que, algumas semanas atrás, acho que foi no início do 

ano, o Vereador Marcelo fez um Requerimento ao Prefeito Municipal solicitando um 

local para que fosse recarregado o Cartão Bom aqui, lembra Marcelo. Eu acho que o 

pessoal viu, mostrei a cópia onde todos os Vereadores assinaram, só que eles estão 

assim, um pouco apressado. Enviei um ofício para a CS Brasil e conversei com o 



Gerente de Operações Jairo Lopes, ele disse que não é mais a cargo da CS Brasil a 

confecção e a venda destes cartões. Ele me pediu para que eu fizesse um ofício para a 

EMTU, já fiz, está pronto em meu gabinete, ele está aguardando, e, gostaria que todos 

os Vereadores também assinassem esse ofício que vai ser encaminhado pra lá amanhã. 

Ele disse que chegando na EMTU não é eles que vão gerenciar, é uma firma 

terceirizada, então gostaria, se os Vereadores amanhã pudessem estar assinando este 

ofício. E dizer que eu acredito que todos nós aqui que nos empenhamos, os moradores 

de Biritiba reconheceram o belíssimo trabalho do André do Prado. Reconheceram 

também a força que vamos ter aqui com os dois Deputados, o Estadual e o Federal, o 

André do Prado e o Marcio Alvino, e dizer assim que os dois são merecedores dessa 

grande vitória, dessa votação expressiva  que teve aqui em nosso município. Obrigada 

Presidente”. O Vereador Fabio Faquim solicita a ordem ao senhor Presidente, que 

fora concedido e diz: “Esqueci-me de fazer a menção do Deputado Federal, José 

Rodrigues Lares o Nobre Vereador nem me lembrou, Pastor Roberto de Lucena que 

também tem ajudado e contribuído para o nosso município”. 3. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Gostaria de usar a palavra só para agradecer a todos 

pela assinatura da Propositura de Honraria, por acreditar que o próprio povo já adotou a 

partir da votação expressiva que o Marcio teve ontem. Adotando como Cidadão 

Biritibano, tenho certeza que ele vai corresponder as expectativa e a responsabilidade 

desses quase nove mil votos. Gostaria de parabenizar a todos aqueles que trabalharam 

para seus Deputados aí eleitos, estamos agora com oito Deputados entre Estaduais e 

Federais”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita a aparte, o que fora 

concedido, e diz: “Eu gostaria de parabenizar o Carlão, pai do Inho, impressionante 

como aquele homem trabalhou no dezoito. Aquele cara não parou um minuto, nem para 

almoçar, ele parava todo mundo e conversava. Eu tiro meu chapéu. Pela idade dele e o 

talento que aquele homem tem, é impressionante”. Retornando a palavra o Vereador 

Marcelo diz: “Eu ia chegar lá. Parabenizar demais o Prefeito, nunca vi a energia que 

ele teve, o Prefeito Inho é impressionante. O pessoal que ajudou o André e o Marcio 

também, que a gente viu empenhado, o Lourival, a idade dele acordando cinco horas da 

manhã, o Doni articulando as reuniões, Presidente do PR nosso aí, a nossa querida 

Vereadora, acho, então, que foi excelente. Gostaria mesmo de agradecer a todos”. O 

Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a aparte, o que fora concedido. 

“Gostaria de parabenizar, como já assinamos, a maioria, e já está sendo feito. 

Merecidamente. Gostaria também de deixar registrado nesta Casa de Leis, embora o 

Deputado Gondim teve  mil e seiscentos e poucos votos em Biritiba, foi o Deputado 

Estadual mais votado em Mogi das Cruzes e com certeza será mais um Deputado que 

estará somando em Biritiba Mirim com todos os demais Deputados que estavam 

apoiando a nossa região”. Retornando a palavra o Vereador Marcelo diz: “É isso 

que eu falei, a gente está agora com oito Deputados, entre Estadual e Federal, a 

quantidade é enorme, agora vamos ver se a gente consegue somar forças pra cá, 

reelegeu dois da região, que é o Marcos Damásio e o André, vamos ver se a gente 

consegue trazer mais recursos pra cá. Parabenizar vocês que trabalharam para seus 

candidatos aí. Obrigado”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o 

que fora concedido, e diz: “Não poderia deixar de lembrar que no sábado a noite estive 

com o Prefeito e ele, preocupado com o trabalho da semana inteira, das últimas semanas 



de trabalho e com a situação, pensando, pensativo por toda a correria que ele teve de 

visitar casa por casa, dizendo, parece que não fiz o trabalho certo como tinha que fazer, 

não tive tempo, foi curto o tempo, só trinta dias para visitar todas as casas e realmente 

não deu para visitar todas as casas. Eu disse Prefeito, eu acho que o senhor contribuiu 

realmente com o seu trabalho e penso que nós vamos ter uma vitória expressiva e ele 

disse: Lourival, se eu tiver seis mil votos para os meus Deputados realmente eu fico 

triste, porque eles são merecedores de muito mais, mas vamos trabalhar para elegê-los. 

Então, hoje me sinto feliz. Ontem à noite quando ele ligou para casa e meu telefone 

estava descarregado e eu não pude atender, mas, quando foi hoje fiz questão de ir a casa 

dele e ele me abraçou dizendo: Realmente a campanha, o que nós pudemos fazer nós 

fizemos. Este fruto foi colhido porque uma planta que se plantou e colheu um grande 

fruto, porque tivemos praticamente quase dez mil votos para o nosso Deputado André, 

então merecedor disso aí. Ficou na história em Biritiba acredito como se diz: Um rapaz 

que chegou ontem em Biritiba, porque Prefeito de Guararema não era tão conhecido em 

Biritiba, mas chegar a Biritiba e puxar quase dez mil votos, pode ter certeza, tem que ter 

talento e esse André realmente teve talento e reconhecido por todo Biritibano. Porque na 

primeira gestão dele foram quatro mil e duzentos e poucos votos e agora dobrou a 

votação dele, então é merecedor disso e o Marcio Alvino também. Tenho certeza 

absoluta, vai nos dar muito prazer nessa cidade, não só pra nós Vereadores, mas para 

toda a população de Biritiba. Muito obrigado”. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Só para acrescentar na palavra do 

Lourival. Na verdade esses quase dez mil votos significam cinquenta e dois por cento 

do eleitorado, ou seja, mais da metade da cidade votou em André e Marcio”. O senhor 

Presidente antes de terminar a sessão diz: “Eu também não poderia deixar de 

parabenizar, principalmente a equipe, não só quem trabalhou em prol da candidatura do 

André e do Marcio, mas principalmente o pessoal viu o Ziza, o Zé do Brejo, o Faquim 

correndo atrás dos eleitorados para levar, trazer votos para seus candidatos. Isso é 

democracia, isso é muito importante. Imagine se nós tivéssemos só o André e Marcio, 

seria uma coisa muito fechada, não é verdade. Por tudo eles têm, não sei em quantos 

municípios, tem votos, então seria humanamente impossível trazer todos os recursos. É 

importante que tenha outros Vereadores trabalhando para outros candidatos que possam 

trazer recursos. Há um tempo, quatro ou cinco anos, o Prefeito conseguiu, através dos 

Vereadores desta Casa, trazer recursos de doze partidos diferentes, isso é importante. A 

responsabilidade do Márcio, principalmente do Márcio agora, é muito grande, quase 

nove mil votos, é muito, muito, muito responsabilidade. O André já tem pedigree, já foi 

eleito muito bem e fez jus, trabalhou muito para nosso município e o Marcio Alvino é 

realmente uma estrela que está nascendo aí, vamos depositar todas as nossas cobranças 

sobre ele. Principalmente nós que não somos do Partido do PR, eu gostaria quem sabe 

do Vereador, do Marcelo, principalmente do Presidente que fizesse uma ponte para nós 

também, nada mais justo do que o partido é claro que eles vão olhar com outros olhos 

os candidatos, o Vereador do partido. Nós abrimos mão disso, eu, Lourival, outros 

Vereadores, Valtinho, nós tínhamos candidato do nosso partido, abrimos mão disso para 

apoiar, não o Deputado, mas principalmente o nosso Prefeito Inho, essa foi à tônica da 

conversa, tá certo, por tudo que o Prefeito tem feito a mim, ao Lourival, eu acho que, 

quase a todos os Vereadores. Eu tinha um compromisso moral com o Prefeito, então 

alheio à sigla do PSDB eu apoiei a sigla Inho, então logico também temos que fazer 



uma cobrança mais intensamente para esse fim.  O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita a aparte, o que fora concedido, e diz: “Justamente, o senhor 

lembra que, mais ou menos a trinta ou quarenta dias, quando começamos a campanha, 

eu elogiei a atitude de vocês que aderiram à campanha por ser extrapartidário, bem 

quando a gente e outros Vereadores concederam o Título para o André, que teve aquela 

honraria de cidadão, eles também reconheceram que o André estava sendo bom para a 

cidade, então pra gente que é do partido é muito bom e a gente sempre fez questão de 

frisar isso daí. A gente é partidário, agora vocês que tem os Deputados, tem condições, 

como muitos outros aí, o Carlos, o Valtinho e os outros que tinham seus compromissos 

com seus candidatos também, tanto na honraria, é uma prova que o povo também 

reconheceu o trabalho do André. Não tenham dúvidas, eles estão sabendo e a gente faz 

questão de frisar isso. Quando eu falei primeiro na honraria, que o reconhecimento do 

trabalho dele era de vocês de ter assinado a propositura de antemão, então pode ter 

certeza do que depender de mim, da minha pequinês, mas dentro do partido a gente vai 

fazer esteira e somar junto aí’. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a 

aparte. Antes do senhor Presidente conceder o Primeiro Secretário Vereador 

Fabio Faquim diz: “Senhor Presidente, por questão do Regimento Interno, na verdade 

o Nobre Vereador Donizeti até uns tempo atrás me advertiu quando pedi a aparte sobre 

a palavra do Presidente. Só para orientar, talvez o Nobre Vereador esqueceu. O senhor 

não pode pedir aparte na palavra do Presidente”. Retornando a palavra  o senhor 

Presidente diz: “Eu democraticamente como concedi ao Marcelo, concedo ao Vereador 

Donizeti também”. O Vereador Donizeti diz: “Eu vou obedecer ao Primeiro 

Secretário, já que ele quer assim”. O senhor Presidente retornando a palavra diz: 

“Então voltando sobre os Deputados, nós temos um Deputado, amigo da gente também, 

que é o Walter Ihooshi, embora ele chegou assim quase que na rabeira, mas é Deputado, 

independente da votação. É como aqui, tem Vereador com quase setecentos, oitocentos 

votos, outros Vereadores com menos, mas o valor é o mesmo, isso vai muito do 

trabalhador e o Walter Ihoshi é meu amigo pessoal, então foi eleito e fiquei muito 

lisonjeado. Não poderia dizer outra coisa, por várias vezes o nosso Deputado, ainda, o 

Junge Abe, por ver no face merecia ser reeleito, isso que é verdade”. Não havendo mais 

nada a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos 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, 06 de outubro de 2014.  
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