
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015. 
 

Às vinte horas  do dia treze de abril   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 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 07. , 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, nos termos regimentais, 

declarou abertos os trabalhos.. Passando-se ao material dado ao       EXPEDIENTE  
1 - Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 06 abril de 

2015;   o Vereador Jorge Mishima solicita que   não faça a leitura da Ata ,pois a 
mesma encontra-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis – APROVADO 

2 - Leitura do Ofício n° 048/15 - SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim – 
*Contratos nºs 004/2015, 005/2015, 006/2015, 007/2015, 008/2015, 010/2015, 
011/2015, 013/2015, 015/2015, 016/2015, 017/2015, 019/2015 e 021/2015       
*Termo Aditivo 002 contrato 008/13, 001 contrato 017/14, 001 contrato 
019/14, 002 contrato 076/14, 001 contrato 025/14, *Decretos nºs 3049/2015, 
3050/2015 e 3052/2015 *Lei nº 1721/2015 *Portarias nºs 068, 069, 070, 071, 
072, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 090, 091, 092, 
093, 094, 095, 096 e 108/2015. Fim  do material do EXPEDIÊNTE passamos 
as  INDICAÇÕES  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 
FREITAS E NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 01. Indicação nº 108/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto 
ao Órgão Competente para que seja passada a máquina moto -niveladora em 
toda a extensão da Travessa Zé Menino, no Bairro Santa Catarina próximo ao 
Bar do Bagú e também seja feito o cascalhamento AUTORIA DA NOBRE 
VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 02. Indicação nº 109/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao 
Deputado Estadual André do Prado para que apresente uma Emenda 
Parlamentar para reforma e construção da Casa da Memória, onde se encontra 
em um prédio abandonado na antiga rodoviáriaria AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA  03. Indicação nº 110/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda 
junto ao Órgão Competente para que possa ser feito o tapamento do buraco 
que se encontra localizado na Rua José Bonifácio, próximo ao n° 13, Centro.    



 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS   04. 

Indicação nº 111/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 
mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja realizado o trabalho 
de roçada nos trechos da Mogi-Salesópolis que passam pela Cidade.   
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO  04. 

Indicação nº 112/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o 
mesmo tome providências junto ao Departamento de Trânsito para que a Rua 
Lucidio Leme da Cunha sentido Claudino Nunes de Siqueira, Centro, seja 
transformada em mão única. PROJETOS EM DELIBERAÇÂOAUTORIA DA NOBRE 
VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 01) – Projeto de Lei Nº 011/2015; Dispõe 

sobre a denominação do Campo de Futebol, localizado no Bairro do Hiroy – Biritiba Mirim, e dá 

outras providências.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 
SANTOS 02) – Projeto de Lei Nº 012/2015; Dispõe sobre a isenção de pagamentos de taxa 

de inscrição em concursos públicos realizados em âmbito Municipal. Não havendo mais 

Projetos a serem Deliberados passa-se   a  ORDEM DO DIA AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO  01) – Em única discussão e 
votação Requerimento N° 032/2015 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 
que o mesmo tome providências junto ao Departamento Jurídico e o de Recursos Humanos a 
possibilidade de instituir o “Dia do Culto aos Antepassados” facultando assim os funcionários 
que perderam seus pais a poderem abonar o dia do falecimento de seus pais e estendesse 

esse benefício em caso de perda de filhos.  APROVADO -   AUTORIA DO NOBRE   
VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES02) – Em única discussão e votação 
Requerimento N° 033/2015 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o 
mesmo interceda junto à Secretaria Municipal de Esportes no sentido de conceder 02 (duas) 

traves de futebol society, para o campo do Bairro Hiroy. APROVADO     AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES03) – Em única discussão e votação 
a Moção de Apelo Nº 008/2015;  Ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que 
interceda junto ao Órgão Competente para que seja concedido 02 (duas) vagas eclesiásticas 
em frente à Igreja Matriz Paróquia São Benedito, na Praça São Benedito. APROVADO      

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 04) – Em única 
discussão e votação a Projeto de Lei Nº 008/2015; Dispõe sobre a denominação de via 

pública e dá outras providências.  APROVADO - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 
05) – Em única discussão e votação a Projeto de Lei Nº 009/2015; Dispõe sobre a 

denominação de via pública e dá outras providências. APROVADO  Não havendo 

mais material  da Ordem do Dia o senhor Presidente solicita ao primeiro Secretario 

que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da Tribuna. Com a palavra 

Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, Boa Noite a todos, quero cumprimentar a 

Mesa Diretiva, Nobres Pares, gostaria de parabenizar os Nobres Vereadores Marcelo 

e Fábio Faquim, uma justa homenagem a Maria Clara e ao Sr. Valdemar duas 

pessoas que viveram em Biritiba e criaram seus filhos e construíram suas famílias que 

com certeza, foram pessoas que se destacaram na sociedade, Dona Maria Clara pela 

sua dedicação, inclusive na sua família, e o Sr. Valdemar que vivi bastante tempo 

quando trabalhava na farmácia da Dona Elenir, Dema uma pessoa inesquecível uma 

pessoa adorável então está parabéns os dois Vereadores que fizeram essa justa 

homenagem e parabéns a vocês familiares, Boa Noite. Com a palavra o Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, agradeço e dispenso. Com a palavra o Nobre 



Vereador Jorge Mishima agradeço e dispenso. Com a palavra o Nobre Vereador 

Marcelo  Batista de Miranda Melo, Boa Noite a todos, Sr. Presidente, Valdivino, 

Nobres Pares, gostaria nesta noite de parabenizar o Nobres Vereadores José Lares e 

a Adriana pelas Indicações e Requerimento , justa o titulo de irmaõs Camargo ao 

Campo de futebol, quem jogou bola na infância , sabe a união que tinha lá, parabéns 

Nobre Vereadora gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Fábio Faquim, pela 

homenagem ao Sr. Dema que assim posso chamar, engraçado que na mesma noite 

que vamos dar o nome para o Dema vamos dar também para Tia Clara, como á 

conheço que também é da família, se vocês forem perceber a minha história também 

é como a de vocês, aquele pedaço da casa do Dema, junto a igreja, onde crescemos 

juntos, foram pessoas que realmente, fazem parte da história de Biritiba são ícones da 

cidade. Tia Clara Juninho, Cassiano todos os presentes a Geminha, moleques, 

brincando e aprontando nas ruas, de coração não é hora de celebrar não a morte 

deles mas sim a vida, e o que trouxeram de bom, gostaria de parabenizar o Presidente  

mais uma vez  por essa justa homenagens  a todos vocês, Boa Noite.  Boa Noite 

novamente  a todos realmente é uma grande alegria poder receber a todos os 

senhores e senhoras, nessa Casa de Leis, eu me sinto muito honrado, por ter a 

oportunidade de apresentar esse Projeto de Lei tanto para Mara Clara D’Ellia de Melo 

quanto ao Dema  pescador eu sei o quanto e triste e difícil nos perdemos alguém tão 

querida em nossas vidas, mais e importante esse Projeto de Lei  porque a memória 

tanto quando da Maria Clara  quanto do Dema vai ficar sempre presente não somente 

hoje na vida e no coração de cada um dos Senhores, dos filhos, principalmente aqui 

reunidos,dos netos da Maria Clara, dos filhos e filhas do Dema que aqui estão 

também, mas ficara marcado  na memória da nossa cidade, e acredito  tenho certeza 

disso porque são duas pessoas que realmente fizeram o diferencial   em nossa 

cidade,são pessoas que não tiveram rejeição nenhuma, e nada que pudesse 

desabonar a vida delesa honra, amor, carinho , respeito e o prestigio que cada um 

deles, prestou a nossa cidade, O Dema era um grande amigo do meu pai Dema 

pescador deste pequeno  aos meus sete ou nove anos, quando eu acompanhava o 

meu pai nas barragens ia junto com a pessoa do Dema, uma pessoa  que sempre fez 

o bem, assim como a Maria Clara, uma mulher devota ao senhor um compromisso, um 

relacionamento com Deus, e são duas pessoas que realmente importante , eu quero 

dizer que não são somente vocês familiares que estão presentes aqui nesta noite, mas 

eu também, como Vereador e Presidente dessa Casa de Leis eu me sinto muito 

honrado,em ter tido oportunidade de poder apresentar esse Projeto de Lei junto com o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, eu agradeço a presença de todos vocês, e 

aqueles que estão sempre presente conosco em todas as sessões quero parabenizar 

os Nobres Vereadores dessa Casa de Leis, que estão realizando grandes trabalhos 

importantes, dentro do nosso Município e eu convido todos os senhores para que 

possa estar conosco também em outras sessõese acompanhar os trabalhos dessa 

Casa de Leis, através do site da Câmara fica aqui o meu abraço meu carinho por 

todos que estão presentes e eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras em 

homenagens ao Dema e a Doma Maria Clara fica aqui os meus agradecimento, avisar 

os Nobres Pares que a sessão Ordinária do dia vinte de abril de dois mil e quinze foi 



transferida para o dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze quarta-feira convido 

após o termino os familiares da Maria Clara e do Dema para comparecer no Plenário 

para as fotos, para registrar esse momento e colocar no site da Câmara. Obrigado.                                                                                                                                    

Não havendo mais oradores. Concluindo, o senhor Presidente 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,  13 de  abril de 2015.  

   

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA                          VALDIVINO FERREIRA 

MELO                                                                                   DOS SANTOS 

                   1º Secretário                                                                   2ª Secretário 


