
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. 
 

Às vinte horas do dia seis de maio 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. 10, 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 Pai, Filho 

e Espírito Santo, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. Passando para 

EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 27 

abril de 2015; O Nobre Vereador Jorge Mishima 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. INDICAÇÕES: 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO E JORGE 

MISHIMA 01. Indicação nº 129/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências 

necessárias visando recapeamento asfáltico na Rua José Sérvulo da Costa, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos em toda sua extensão. 02. Indicação nº 130/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente 

para que tome providências necessárias para o Desassoreamento do Córrego Itaim.   

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO, JORGE 

MISHIMA E WALTER MACHADO DE ALMEIDA 03. Indicação nº 131/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao 

Órgão Competente para que tome providências necessárias para a criação de uma zona 

de WI-FI na Praça São Benedito. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS E NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 04. Indicação nº 

132/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente para que seja passada a máquina motoniveladora e seja feito 

o cascalhamento da Estrada Granja Fundão, Bairro da Nova Biritiba. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 05. Indicação nº 133/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao 

Órgão Competente para que possa realizar estudos visando recapear a Rua Manoel da 

Nobrega, Bairro Cruz das Almas. 06. Indicação nº 134/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que 



 

possa passar a máquina motoniveladora na Rua José Gomes Maciel, Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS 07. Indicação nº 135/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que seja instalado abrigos no 

Pontos de Ônibus, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 08. Indicação nº 136/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, solicitando que coloque redutores de 

velocidade por toda a extensão da Estrada do Rio Acima. 09. Indicação nº 137/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, solicitando que coloque 

redutores de velocidade na Rua Vânia Stefan, no Bairro Jardim dos Eucaliptos, próximo 

às residências de número 37 e 511. 10. Indicação nº 138/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente 

para que se faça um vestiário no Campo Society situado no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS  

11. Indicação nº 139/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao Órgão Competente para que possa passar a máquina 

motoniveladora na Rua Luiz Vieira da Silva, Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 12. Indicação nº 

140/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente para que possa ser construída uma lixeira na Estrada do 

Nirvana, próximo ao n° 40, no Bairro Nirvana. Terminado as Indicações, passa-se a 

ORDEM DO DIA - AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 039/2015 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao 

Departamento de Obras e Secretaria de Educação para que se faça uma vistoria em 

todas as escolas para que verifique as principais necessidades de cada uma delas no que 

diz respeito à reforma, manutenção ou até mesmo construção, visando o bom 

andamento e desenvolvimento da equipe escolar. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 2. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 040/2015 -  Requer a formação de um Comissão 

Especial de Investigação, visando apurar denúncias, publicadas no Jornal Acontece 

referente à fraudes nos Pagamentos da Frente Municipal do Trabalho, bem com juntar a 

Comissão, cópia da instauração do Processo Administrativo. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 3. – Em única discussão 

e votação Projeto de Decreto Legislativo N° 002/2015 - Dispõe sobre a concessão de 

Título de Honra ao Mérito a Senhora Junko Takebe. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. – Em única discussão e 

votação Projeto de Decreto Legislativo N° 003/2015 - Dispõe sobre a concessão de 

Título de Honra ao Mérito ao Senhora Olga de Oliveira Mello. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS E NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 5. – Em única discussão e votação Projeto de 

Decreto Legislativo N° 004/2015 - Dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao 

Mérito ao Senhor Takeo Otaki. APROVADO. AUTORIA DO PODER 

LEGISLATIVO 6. – Em única discussão e votação Projeto de Resolução N° 

005/2015 – Dispõe sobre a criação de cargo na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e 

dá outras providências. APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia o 

senhor Presidente solicito ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 



 

senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra Nobre 

Vereadora Adriana Rufo Freitas, agradeço e dispenso. Com a palavra Nobre Vereador  

Carlos de Araújo, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto, Excelentíssimo Presidente, peço autorização para falar de nosso centro que 

está com problema. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência, Nobres Pares, 

aos senhores e senhoras presentes, agradecer em primeiro lugar, agradecer a 

compreensão dos Nobres Pares para a colação dessa comissão, para averiguação da 

possível irregularidade referente ao pagamento da Frente do Trabalho. Em virtude do 

ocorrido, eu encaminhei um ofício ao Ministério Público e gostaria de deixar relatado 

para que todos tomassem ciência do referente ocorrido. Mandato do dia vinte e quatro 

de abril de dois mil e quinze, oficiei ao Senhor, Excelentíssimo Renato Kim Barbosa, 

Promotor de Justiça, solicitando a Vossas Senhorias, bons préstimos no sentido de 

verificar e tomar as providências cabíveis em frente à fraude nos pagamentos da Frente 

de Trabalho, pois é de conhecimento da população de Biritiba Mirim, através do Jornal 

Acontece, de tais irregularidades, bem como as providências tomadas pelo Doutor 

Marcos Aparecido Melo, o qual instalou processo administrativo nº. 773/2015. 

Encaminhei um ofício ao Ministério Público C140341 2316/2015, pois chegou ao meu 

conhecimento através de denúncia anônima que uma das envolvidas na fraude seria a 

Senhora Katia dos Santos Vidal, co-cunhada do Prefeito Municipal, Excelentíssimo 

Carlos Alberto Taino Junior, o qual ocuparia o cargo de escriturária, Portaria nº. 134, de 

17 de maio 2012, concurso público nº. 01/2010. Estando trabalhando na Promoção 

Social, e que a mesma teria depositado em sua conta corrente, três cheques no valor de 

quarenta mil reais. Coisa muito gravíssima. Proveniente de salário da Frente de 

Trabalho, estando também envolvido na fraude o Senhor Leandro de Faria, o qual foi 

exonerado na portaria nº. 268, em 4 de novembro de 2014. Em anexo encaminhei ao 

Ministério Público cópia do jornal, as portarias que foram necessárias. Devido a  

gravidade das denúncias que estão ocorrendo, e o que está sendo apurado pelo 

Procurador Jurídico Doutor Marcos, o qual já tem tomado as providências junto a 

Prefeitura, há necessidade de nós botarmos a nossa comissão de investigação para que 

possamos dar uma transparência e também não denominarmos culpa a pessoas 

inocentes, e aqueles que realmente forem culpados que sejam responsabilizados. Dois, o 

que está especificado no Código Penal, o funcionário público ele comete o crime de 

peculato, no artigo nº. 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, ou 

qualquer outro bem móvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou 

desviado em proveito próprio ou alheio, a pena de reclusão é de 2 a 12 anos. Então isso 

é gravíssimo, então nós temos que apurar a veracidade dos fatos para não cometermos 

injustiça. É isso e eu agradeço aos Nobres companheiros pois há a necessidade de 

instaurar essa comissão voltada para a população com o máximo de transparência nessa 

Casa de Leis. Obrigado. Com a palavra, Senhor Presidente Fábio Faquim de Oliveira, 

excelente trabalho, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, essa é a função do 

vereador, além de apresentar indicações, requerimentos, projetos e decretos, é de 

fiscalizar, e o senhor está correto em suas ações. Parabéns. O Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto agradece. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, gostaria de pedir autorização para falar no microfone de Vossa 

Excelência. Primeiro eu queria dar uma boa noite a todos que estão na Sessão, à 

Presidente do CONSEG, Fabiana Jungers, ao marido dela, às amigas que estão aí, e aos 



 

alunos do PEQ que vieram fazer seu trabalho. Descobri agora que alguns alunos aí, o 

aluno Pedro é filho do Tel, sobrinho até da...tá de parabéns viu, ouvi falar muito bem de 

você, a professora estava falando aqui de você, vocês estão de parabéns, vocês estão 

vindo aqui aprender política, pode contar com a gente, se vocês quiserem mais 

informações, então eu acho que é isso daí, desde pequeno incentivar a cidadania, sou a 

favor inclusive de que voltassem as antigas aulas de Educação Moral e Cívica, que se 

praticasse o marcelismo na escola. Gostaria de parabenizar aqui o Nobre Vereador Jorge 

Mishima, pelo título à Dona Junko Takebe e ao nosso ancião, senhor Otaki, porque é 

justo demais e honrado, a nossa Nobre Vereadora Adriana, ao mérito da nossa Olga de 

Melo, que são pessoas que realmente merecem ser celebradas em vida. E gostaria 

também de parabenizar os demais vereadores pela postura nos trabalhos e na condução 

aqui dos serviços da Casa e ao nosso Presidente também, tá ok, obrigado. Com a 

palavra, Senhor Presidente, sem mais oradores inscritos para uso da tribuna, gostaria de 

dar os últimos comunicados, e dizer que nesta sexta-feira, a partir das nove horas da 

manhã, o Conselho Municipal de Saúde estará realizando aqui, na Câmara Municipal, 

um Seminário da Saúde do Alto Tiete. O seminário dará inicio às nove horas e ele tem 

como término às quatorze horas, quero abrir o convite a todos os senhores e senhoras 

que estão presentes, e também apresentar o convite do CONSEG, Conselho 

Comunitário de Segurança de Biritiba Mirim, tenho a honra Vossa Excelência, e todos 

os presentes para participar da reunião de reativação deste Conselho, que se realizará no 

próximo dia treze de maio, quarta feira próxima, de dois mil e quinze, as dezesseis 

horas, aqui na Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Todos estão convidados também, a 

participar dessa reunião do CONSEG. Estendendo, quero fazer também o convite a 

todos os presentes, parabenizar também os nossos jovens parlamentares que estão 

presentes aqui, o Carlos Eduardo, um jovem muito atuante na política, já esteve na 

Assembléia Legislativa apresentando um Projeto de Lei, onde teve um reconhecimento. 

O filho do nosso amigo, Cassinho, neto do Nelson Shifusa, o Pedro, filho do Tel, 

parabéns pela presença de vocês, voltem outras vezes e sejam bem vindos. Ao pessoal 

do Conseg, Luiza, Fabiana, Cleide, seu filho e todos os demais que sempre comparecem 

na Sessão. O esposo da nossa irmã Erica também que está aí presente, a Luciléia sempre 

presente, o Rafael e todos os demais. Eu quero estender o convite a todos e dizer que 

nesta sexta-feira, a partir das dezenove horas, no Centro de Convenções, na Rua Gildo 

Sevalli, 257, nós teremos ali a Sessão Solene realizada por esta Casa de Leis, em 

homenagem ao aniversário da cidade de Biritiba Mirim, 142 anos de fundação e 51 anos 

de emancipação política administrativa, todos estão convidados. Teremos ali uma 

excelente recepção, um coffee break no final, e eu tenho certeza que será um momento 

muito especial que esta Casa de Leis está realizando. A Comissão, como eu tenho um 

tempo hábil, eu vou estar organizando isso depois. Não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço novamente a presença de todos. 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, 06 de maio de 2015.  

   

 

 

 



 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara 
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