
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia treze 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. 85, do Livro nº. 12 de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência do Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, devidamente justificada pelo Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, o qual disse que o Vereador Marcelo está 

realizando exames médicos e que poderá ainda vir para a Sessão. 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 06 de outubro de 2014. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 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 Convite – Da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis – Assunto: Entrega do Prêmio Educador Nota 10. 3. Leitura do Ofício 

Fumefi n° 332/2014 – Governo do Estado de São Paulo - Casa Civil – Fundo 

Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI – Assunto: Liberação de 

Crédito. 4. Ofício Fumefi n° 338/2014 – Governo do Estado de São Paulo - Casa Civil – 

Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI – Assunto: Liberação 

de Crédito. 5. Ofício n° 0297/2014 – Da Caixa Econômica Federal – Assunto: Contrato 

Celebrado entre o Munícipio de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal. 6. Leitura 

do Ofício n° 0291/2014 – Da Caixa Econômica Federal – Assunto: Contrato Celebrado 

entre o Munícipio de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal. 7. Leitura do Ofício 

n° 0290/2014 – Da Caixa Econômica Federal – Assunto: Contrato Celebrado entre o 

Munícipio de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 8. 
Indicação nº 169/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, DD. 

Prefeito Municipal, para que solicite ao Departamento de Obras da Municipalidade 

passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho na Rua P., travessa com a Rua José 

Gomes Maciel, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Não havendo 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° 137/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 



DD. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Setor Competente para que seja 

implantada lombadas ou redutores de velocidade na Rua João Rodrigues de Morais, 

Bairro Nova Biritiba. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 138/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

DD. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Setor Competente para que seja 

implantados lombadas ou redutores de velocidade na Rua Antônia Rosa de Melo 

Bolanho, Bairro Nova Biritiba. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 139/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

DD. Prefeito Municipal, que interceda junto ao Setor Competente para que seja 

implantada lombadas ou redutores de velocidade na Rua Maria Eliete Lima, Bairro 

Nova Biritiba. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

140/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, DD. Prefeito 

Municipal, que interceda junto ao Setor Competente para que seja implantados 

lombadas ou redutores de velocidade na Rua Laurentino Soares, Bairro Nova Biritiba. 

APROVADO. 5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 141/2014 - 

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, DD. Prefeito Municipal, que 

interceda junto ao Setor Competente para que seja implantados lombadas ou redutores 

de velocidade na Rua Aparecida de Melo Moraes, Bairro Nova Biritiba. APROVADO. 

6. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 142/2014 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, DD. Prefeito Municipal, que interceda junto ao 

Setor Competente para que sejam implantadas (2) duas lombadas na Avenida São Judas 

Tadeu, Bairro Nova Biritiba APROVADO. O senhor Presidente da Câmara diz: “Só 

gostaria de comentar ao Nobre Vereador Lourival, seria mais acessível até o pessoal 

colocar, são todas lombadas no mesmo bairro, é uma sugestão, num Requerimento só”.       

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 7. – 

Em única discussão e votação o Requerimento N° 143/2014 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, DD. Prefeito Municipal, que interceda junto a 

Secretaria Competente, EDP Bandeirante para que possa ser feita extensão da rede 

elétrica até o final da Rua José Maria de Santana, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

APROVADO. O Nobre vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que 

fora concedido e requer a entrada do Requerimento nº 144/2014 na Ordem do dia, 

uma vez que é do interesse do funcionalismo público. O senhor Presidente 

acatando o Requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação. APROVADO. 
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 8. – Em 

única discussão e votação o Requerimento N° 144/2014 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo veja a viabilidade de efetuar o crédito do 

auxílio alimentação em folha de pagamento. APROVADO. O Nobre vereador José 

Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Aos Nobres 

Pares aqueles que quiserem assinar comigo, eu gostaria, aí o Prefeito, ele, vai ver a 

viabilidade, de repente ele tem algum compromisso já com a empresa e não possa fazer, 

ao menos estamos dando satisfação aos funcionários”. 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. Antes de conceder o uso da palavra aos 

senhores Vereadores inscritos para uso da tribuna, o senhor Presidente diz: 

“Conforme o nosso Regimento, que todos os Vereadores que fossem a usar a tribuna 

realmente fosse até a tribuna, com exceção o nosso, hoje com a saúde plena, mas 



enfermo, Donizeti, é a única pessoa que se pedir para falar sentado será aberta a 

exceção, nos demais gostariam que todos usassem a tribuna, por favor. E com respeito a 

aparte Nobre Vereador que fizesse em pé a aparte e ouvisse a explanação enquanto ele 

estivesse falando”. 1. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: “Boa noite 

senhor Presidente, demais Membros da Mesa e Vereadores. Eu, só vim aqui apenas para 

tecer um comentário com relação ao Requerimento do Vereador Ziza, eu até concordo 

porque no Regimento Interno, ele prevê o Requerimento verbal inclusive a qualquer 

tempo, então não tem até meio dia de tal dia, inclusive Indicação poderá ser feita verbal 

em plenário. A gente tem obedecido a metade do dia de segunda-feira pra frente de não 

protocolar, mas o Regimento Interno prevê que seja verbal, então concordo com o Ziza 

de que a qualquer tempo seja colocado, independente de votação do plenário pode ser 

colocado o Requerimento. É que uma vez fui colocar e o próprio Ziza interferiu contra, 

porque eu não tinha colocado antes do meio dia, então está aí Ziza, hoje, o que pra mim 

não podia, hoje pode. Era sobre isso que eu queria falar e aproveitar para agradecer ao 

eterno Deputado Valdemar Costa Neto, que tinha um ofício que protocolei para ele, 

porque não podia ir a Brasília, pois estava fazendo hemodiálise e o Vereador Marcelo 

quem levou o ofício para mim solicitando verba para a construção de um ginásio de 

esportes no Bairro do Irohy. Ele então naquela época tinha feito a liberação da uma 

emenda parlamentar de uma verba de novecentos e cinquenta mil, pelo o que está sendo 

apresentado é novecentos e vinte e seis mil e duzentos e cinquenta reais. Gostaria 

apenas lamentar que não o temos mais, porque mesmo fora ele continua  ainda 

cumprindo as suas promessas que ele fez pra gente e acredito que para a região. Era isso 

que eu queria dizer e agradeço a Vossa Excelência”. 2. VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA: “Senhor Presidente, Nobres Vereadores desta Casa. Faço 

uso da tribuna pra fazer meu agradecimento ao Deputado Federal Roberto de Lucena, 

que atendeu ao meu pedido de uma Emenda Parlamentar para Infraestrutura Urbana na 

cidade de Biritiba Mirim. O nosso pedido, graças a Deus foi atendido, o Deputado 

disponibilizou o recurso, a Prefeitura fez o cadastro, a parte técnica foi apresentada foi 

aprovado, e nós lemos, nesta noite, nesta Sessão, o contrato celebrado entre o município 

de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal. O Deputado Roberto de Lucena é 

Deputado do PV, não é Deputado do meu partido, mas ele é um Deputado que o 

conheço há doze anos na nossa vida eclesiástica, quando cinco anos atrás fiz parte 

durante oito anos da igreja O Brasil para Cristo. Igreja pelo o qual o Deputado Roberto 

de Lucena é Pastor até hoje, então pelo nosso bom relacionamento, pela nossa amizade, 

pela confiança que existe um no outro ele disponibilizou este recurso que vai estar 

beneficiando os moradores da Rua Vinte e Cinco de Março e da  Sete de Abril. Uma rua 

que até então, havia tantos questionamentos e tantos impasses acerca de um asfalto, de 

um benefício. O benefício chegou e estaremos divulgando e celebrando junto com a 

comunidade e com os moradores daquela rua a grande conquista, essa grande vitória. Eu 

quero agradecer ao Deputado Federal Roberto Feliciano, um grande amigo companheiro 

que tem atendido nossos pedidos. Fazer menção aqui, saudar o Deputado Valdemar 

Costa Neto que também disponibilizou esse enorme recurso de novecentos e vinte e seis 

mil e duzentos e cinquenta reais, que com certeza vai trazer muitos benefícios para 

nossa cidade. Obrigado senhor Presidente”. 3. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO: “Excelentíssimo senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares e 

povo presente. Primeiramente quero agradecer a aceitação do Requerimento e 



respeitando a posição do Nobre Vereador Donizeti. Como eu te falei Donizeti, você está 

há vinte e cinco anos e eu estou no segundo ano e tenho muito a aprender, mas com 

certeza na próxima vez que o senhor tiver que entrar com um Requerimento, agora após 

o conhecimento do Regimento vai ser plenamente autorizado o senhor colocar o seu 

Requerimento, com certeza. Eu só gostaria de agradecer a todos e parabenizar também 

ao Vereador Fabio Faquim, que tive a oportunidade de estar vendo o veículo que Vossa 

Excelência conseguiu para o Conselho Tutelar, uma coisa muito necessária para o nosso 

Município. Parabéns pela sua atitude, ao Valdemar Costa Neto por esta verba que veio 

para o município. Nós temos que agradecer a todos os Deputados que de uma forma ou 

outra, independente de partido, que traga recursos que possam ser utilizados 

melhorando o nosso município. Agradeço a todos e obrigado”. O senhor Presidente 

antes de terminar a sessão diz: “Embora seja regimental a entrada dos Requerimentos, 

eu gostaria que pautassem na hora certa, às dez horas, caso excepcional não tem 

problema nenhuma, o Requerimento será lido, embora não há a necessidade, mas 

democraticamente é bom ouvir, não é o Presidente que pode tomar essa decisão, mas 

gostaria democraticamente de ouvir todos e que fosse mantida às dez horas da segunda-

feira”. 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, 13 de outubro de 2014.  

   

 

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  
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