
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015. 
 

Às vinte horas do dia vinte e cindo 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. 13, 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. 

Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia dezoito de maio 

de dois mil e quinze, onde o senhor Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a 

leitura; o Vereador Jorge Mishima solicita dispensa da leitura da Ata, pois a mesma 

encontra-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis - APROVADO. O Senhor 

Presidente pede para que o 2º Secretário faça a Leitura do Ofício n° 063/2015, da 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. O 

Nobre Vereador Carlos de Araújo pede licença ao Presidente para se retirar. O 2º 

Secretário inicia a leitura do Ofício nº 063/2015, Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo 

presente, em cumprimento ao Artigo 37, Inciso II, Alínea “a” da Lei Orgânica 

Municipal nº 002/2008, encaminhar os Atos Administrativos baixados pelo Executivo, 

conforme segue. Contratos nº 012, 014, 018, 020, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 

030, 031 e 035/2015; Termo Aditivo 001 contrato 050/14, 001 contrato 075/14, 001 

contrato 048/14, 001 contrato 034/14, 001 contrato 024/14; Decreto nº. 3053, 3054, 

3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3062 e 3063; Leis nº 1.722, 1.723, 1.724, 1.725 e 

1.726/2015; Lei Complementar nº 165/2015 e Portarias nºs. 073, 086, 087, 088, 089, 

097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 147/2015. Passando 

para INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 1. Indicação nº 155/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento Competente, em caráter 

de urgência, a manutenção da Rua Luiz Vaz de Camões, Jd. Rosicler. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 156/2015, 

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



Órgão Competente a colocação de postes com luminárias em toda a extensão da Rua 

Leopoldina, Bairro Vila Operária. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Indicação nº 157/2015, solicita ao Senhor 

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

para que possa realizar a limpeza no acostamento e a colocação de sarjetas na Estrada 

do Sertãozinho, iniciando no Hiromi Makiyama até a Granja Tok. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 4. Indicação nº 

158/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que seja 

realizado o trabalho de roçada na Estrada Velha, Bairro Nova Biritiba. AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES WALTER MACHADO DE ALMEIDA E FABIO 

FAQUIM  5. Indicação nº 159/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser passada a 

maquina motoniveladora e também o cascalhamento na Rua Peru, Bairro Castellano. 

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA E CARLOS DE ARAÚJO 6. Indicação nº 160/2015, solicita ao Senhor 

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

para que possa ser passada a maquina motoniveladora e também o cascalhamento na 

Rua Videiras, Bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

CARLOS DE ARAÚJO    E WALTER MACHADO DE ALMEIDA 7. Indicação nº 

161/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente para que possa ser passada a maquina motoniveladora e 

também o cascalhamento na Rua Bruno Quelucci, Bairro do Castellano; 8. Indicação nº 

162/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Órgão Competente para que possa ser passada a maquina motoniveladora e 

também o cascalhamento na Rua das Goiabeiras, Bairro Pomar do Carmo. Não havendo 

mais indicações, passaremos para ORDEM DO DIA - AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 046/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Bezerra Junior, 

Digníssimo Deputado Estadual para que o mesmo possa contemplar, através de emenda 

parlamentar, o bairro Vertentes de Biritiba Mirim com a construção de uma Praça 

Pública. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

047/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, Digníssimo Prefeito 

Municipal, para que informe sobre o andamento do Processo 2177/2008. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 3. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 048/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, Digníssimo Prefeito Municipal, para que interceda junto 

ao Exmo. Senhor André do Prado, Digníssimo Deputado Estadual para que o mesmo 

possa intensificar a possibilidade de aumentar a cota de exames para o município de 

Biritiba Mirim; APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

049/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, Digníssimo Prefeito 

Municipal, para que interceda junto ao Exmo. Senhor André do Prado, Digníssimo 

Deputado Estadual para que o mesmo contemple a estrada dos Barbosa e a Rua Carlos 

Caminha com asfalto. APROVADO. 5. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 050/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

Digníssimo Prefeito Municipal, para que interceda junto a Empresa Bandeirante de 



Energia a transferência de dois postes que se encontram na rua para a calçada na Rua 

Claudino Nunes de Siqueira – Centro – Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 6. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 051/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, Digníssimo Prefeito Municipal, para que interceda junto 

ao Departamento Competente a designação de 02 (dois) funcionários para ocuparem o 

cargo de Inspetor de Alunos para a EMEF Sandra Regina de Freitas Cardoso. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS E JORGE MISHIMA 7. – Em única discussão e votação a Moção de 

Pesar N° 010/2015, À família enlutada do Sr. Carlos Augusto Meira. Antes da votação, 

o Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo parabeniza a Nobre Vereadora 

Adriana Rufo Freitas e o Nobre Vereador Jorge Mishima pela Moção. APROVADO.  

Não havendo mais material da Ordem do Dia o senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretario que faça a chamada nominal dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 

Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas. Cumprimento a mesa, o nosso 

Presidente Fábio Faquim, 1º Secretário Vereador Marcelo, 2º Secretário Valdivino, boa 

noite a todos os presentes. Hoje em especial quero agradecer a presença do André e 

Roseli, filho e esposa de um grande amigo que infelizmente nos deixou, mas com 

certeza em breve o Carlão estará em um lugar muito especial ao lado do Pai. A saudade 

fica, mas com certeza existem belas recordações desse grande amigo, Carlos Augusto 

Meira, obrigada. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto. Agradeço 

e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador José Rodrigues Lares. Agradeço e dispenso. 

Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. É o Jorge Mishima, 

desculpe Presidente. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima. Excelentíssimo 

Presidente desta Casa, Fábio Faquim, parabenizo Vossa Excelência pelo excelente 

trabalho feito frente a nossa Câmara, parabenizar ainda pela conquista da transmissão ao 

vivo, online, é uma conquista Vossa Excelência, parabéns. Parabenizar também toda a 

Mesa Diretiva da nossa Câmara, Senhores e Senhoras Vereadores, e a platéia que nos 

assiste. Quero também parabenizar o Edézio, pela exposição dessas fotos, a maioria 

dessas pessoas que estão nas fotos, os conheço e conheci também. Parabenizar o 

Vereador Valdivino pelo requerimento sobre o processo 2177. Realmente temos que dar 

uma resposta para aquela população, mesmo porque nos estivemos já conversando com 

o Senhor Prefeito Municipal, e ele não vê meios para a execução de obras, porque está 

tido como asfaltada aquelas vias que Vossa Excelência mencionou. E por fim quero 

externar nossos pesares pelo falecimento do nosso grande amigo Carlão, Carlos 

Augusto Meira, mais conhecido como Carlão. Uma pessoa realmente fantástica, 

despojada em tudo que se possa imaginar. É uma grande perda, ele veio falecer no dia 

vinte e três, e nós levamos um enorme susto. O André, mais conhecido como Dé, nosso 

amigo, o Dé é uma pessoa fantástica também, uma das poucas pessoas, Senhor 

Presidente, que visitam meu sobrinho que está tetraplégico. O Dé é um fruto do Carlão, 

uma pessoa excepcional, o Alexandre também.  Quero aqui também deixar meus 

pêsames a Dona Roseli, que faz acompanhar da nossa queria amiga, nossa conhecida de 

muitos a anos, a dona Ruth, e se eu não me engano o Rogério estava ai também. O 

Rogério, nós jogávamos bola juntos, e o apelido dele era Viola, não era tão bom quanto 

o original, mas era o genérico do Viola, e era uma pessoa fantástica também. Nossos 

sentimentos mais uma vez, e você como esteve na casa, você como a pessoa mais velha 



da casa, continue aquele trabalho, não apenas o trabalho para trazer recursos para sua 

família, mas aquele trabalho social que seu pai sempre se dedicou. Muito obrigado a 

todos. Com a palavra, o Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. Boa noite a 

todos, boa noite Presidente, Valdivino, boa noite Nobres Vereadores, gostaria apenas 

em primeiro lugar, externar com tristeza o luto, parabenizar mais uma vez a moção de 

pesar, a tristeza toma conta da gente, falar do Carlão aqui é difícil, até pelo tempo que a 

gente comprava na caderneta, na Padaria. O André é um amigo pessoal da gente, então é 

difícil não ficar triste. O Andre me ajudou muito quando eu perdi meu pai, eu sei o que 

ele esta sentindo agora, então gostaria de... Não tenho nem palavras, levo meu abraço 

pra você, para sua família, sua esposa, seu irmão, Rogério e a turma aí. Não poderia 

deixar de parabenizar o Presidente da Casa, Fabio Faquim de Oliveira, pela abertura e 

transparência da sessão online. Gostaria também de parabenizar o Edézio Rodrigues de 

Moraes pelas fotos, um excelente trabalho, tem uma frase que historias, nossas historias, 

dias de luta e dias de glória, aqueles que podem até a sexta-feira visitar, que estão nos 

assistindo pela TV online também, venha ver a foto de nossas histórias, nossos 

ancestrais que fizeram a história de Biritiba Mirim. Gostaria de parabenizar, viu 

presidente, o Senhor, e uma boa noite. Não havendo mais oradores inscritos para o uso 

da tribuna, eu quero também prestar os meus sentimentos ao Dé, a todos os familiares 

presentes, o Andre é um amigo de infância, nós crescemos juntos, foi o meu vizinho 

durante muitos anos, brincamos, corremos, nos divertimos, e eu imagino a dor da perda. 

A minha esposa também perdeu o pai dela há dois meses e a é uma marca, é uma perda, 

difícil de ser curada, de ser tratada, ninguém fica feliz, a verdade é essa quando perde 

nada. Ninguém fica feliz quando perde um anel, um relógio, um colar, imagina quem 

perde uma pessoa querida, que conviveu dentro do mesmo ambiente familiar durante 

tantos anos, durante tanto tempo. Dé meus sentimentos, viu meu amigo, a você, ao 

Alexandre, a todos os presentes aqui também, os familiares esta noite. Eu gostaria de 

dar os lembretes e de dizer que no dia vinte e sete de maio, às nove horas, nós teremos a 

visitação do colégio Mundo, na exposição de fotos. A exposição de fotos vai ficar até a 

sexta-feira, até o meio dia, depois estaremos encerrando a exposição de fotos, e no dia 

vinte e sete de maio, às quinze horas, nós teremos aqui a Audiência Publica do Projeto 

de Lei Nº. 013/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2016. Dia 

vinte e nove de maio, às quatorze horas, nós teremos aqui também,  a Audiência Pública 

no primeiro quadrimestre de 2015 da saúde, e no dia primeiro de junho, às dezoito e 

trinta, nós teremos aqui uma Audiência tão esperada, tanto pedida nesta Casa de Leis, 

que é uma Audiência Publica da Educação. Estão todos os convidados a estarem 

presentes neste horário, todos aqueles que nos assistem na sessão online, estão também 

convidados para comparecer na Audiência e na exposição de fotos que, se estende até a 

sexta feira ao meio dia. Não havendo mais nada a ser tratado, 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, 25 de maio de 2015.  

   

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara 
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