
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015. 
 

Às vinte horas do dia um de junho 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. O Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira justifica a ausência do Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos, que se encontra em Minas Gerais, devido o falecimento de sua 

cunhada. O senhor Presidente solicita ao Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, 

para que auxilie nos trabalhos da mesa. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 14, 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 25 de maio 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, e solicita dispensa para se 

retirar por ter trabalhos no gabinete a fazer. O senhor Presidente acatando o 

Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação, ficando aprovado. O Senhor 

Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. O Nobre Vereador José Rodrigues 

Lares solicita dispensa da sessão por ter negócios a resolver em seu gabinete. 2.  Leitura 

do Comunicado do Ministério da Educação nº CM41378/2015. 3. Leitura do Ofício da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim N° 167/2015 – SMF. Terminado o Expediente, 

passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 01. Indicação nº 163/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo possa analisar a idéia de se implantar 

pequenos coretos nas praças públicas de nosso Município, com toda parte elétrica 

disponível, para que haja programações culturais, artísticas e musicais. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 02. Indicação nº 164/2015, solicita ao 

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

Órgão Competente para que tome providências necessárias para colocação de braço 

com luminárias na Rua Virgilina Conceição Camargo, Bairro Jardim Alvorada B, 

próximo ao n° 176. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 03. Indicação nº 165/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja feita a colocação de iluminação pública e a construção de ponto de ônibus na 



 

Estrada de Santa Catarina sentido Bar do Bagú. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 04. Indicação nº 166/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que providencie o serviço de 

recapeamento e ou tapa buraco na Rua 31 de Março, Bairro Jardim Yoneda.  05. 

Indicação nº 167/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que providencie junto ao Setor Competente a colocação de cascalho ou brita na Estrada 

do Saito. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 06. 

Indicação nº 168/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito um estudo sobre 

a possibilidade de uma área de lazer para as crianças e adolescentes e uma academia 

para os idosos, onde já existe um local disponível na Rua Sérvulo da Costa, no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. 07. Indicação nº 169/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja passada a máquina motoniveladora e seja feito o cascalhamento da Rua Orlando 

Ordizonne ao lado da Escola Helena Ricci.  08. Indicação nº 170/2015, solicita ao 

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

Órgão Competente para que possa atender as solicitações dos moradores do Bairro 

Alvorada C, instalação de uma academia de idoso, uma área de lazer para as crianças e 

adolescentes, limpeza de uma valeta na Rua Sebastião Garcia até a Rua Joaquim Leite, 

troca de lâmpadas queimadas, colocação de duas traves com rede e manutenção do 

campinho na Rua Sebastião Garcia. 09. Indicação nº 171/2015, solicita ao Senhor 

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

Competente para que possa ser realizada nas seguintes Ruas a operação tapa buracos, 

reiterando as indicações n° 019/2015; 055/2015; 057/2015, 058/2015, 107/2015. 

Estrada do Kobayashi; Rua Prudente de Morais, no Bairro Vista Alegre;Anita Garibaldi, 

no Bairro Cruz das Almas; Neuza de Fátima de Souza, no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos;31 de Março, no Bairro Jardim Yoneda; Avenida São Judas Tadeu, no Bairro 

Nova Biritiba; Rua Sebastião Garcia, no Bairro Alvorada. 10. Indicação nº 172/2015, 

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

junto ao Órgão Competente para que seja feita a instalação e reparos na iluminação 

pública nos seguintes endereços reiterando as indicações:- 005/2015 Rodoviária, 

Centro; - 056/2015 Viela ao lado do Reviver, Alvorada C;- 127/2015 Rua Nakasako, 

perto do pesqueiro fazendinha; - 156/2015 Rua Princesa Leopoldina, na Vila Operária. 

11. Indicação nº 173/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feito um estudo sobre 

a possiblidade de uma área de lazer para as crianças e adolescente e uma academia para 

idosos, nos seguintes Bairros Nirvana, Castelano, Pomar do Carmo, Nova Biritiba, 

Hiroy, Yoneda, Vista Alegre, Vila Santo Antônio, Vila Operária, Terceira, Rio Acima, 

Sogo, Casqueiro. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 12. Indicação nº 174/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo encaminhe um funcionário da frente de 

trabalho do Município para prestar serviço junto ao Destacamento da Policia Militar.   

Terminado as Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA - AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 052/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Deputado Federal Marcio 



 

Alvino, para que o mesmo solicite a implantação de uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), através da adequação de uma estrutura já existente do Pronto 

Atendimento Municipal Irio Taino, junto ao Ministério da Saúde em nosso Município. 

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 053/2015 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto à 

Secretaria de Saúde de Biritiba Mirim, para que nos informe o porquê da falta de 

medicamentos na Unidade de Saúde. Solicito que nos informe quais os medicamentos 

que não serão mais fornecidos pela Prefeitura Municipal. APROVADO. AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES WALTER MACHADO DE ALMEIDA E JORGE 

MISHIMA 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 054/2015 - Requer 

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

Secretaria de Obras do Município visando efetuar reparos nos Guard Rail das pontes 

sobre o Rio Tietê que interliga a SP 88 ao Bairro do Rio Acima, como também sobre o 

Córrego do Santo próximo a Associação Cultural Desportiva de Biritiba Mirim 

(ACDBM). APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 055/2015 - 

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

ao Deputado Estadual André do Prado para que seja feita a canalização dos córregos 

que cortam o Município. - Córrego do Itaim, tem início próximo ao Bairro da Vertentes, 

segue para Jair Leme e deságua no Rio Tietê.  - Córrego do Santo, tem início no Centro 

próximo ao Biritiba Futebol Clube, passa pelo caquizeiro e deságua no Tietê. 

APROVADO. 5. – Em única discussão e votação Requerimento N° 056/2015 - 

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

ao Órgão Competente para que se faça a implantação de dois pontos de ônibus na 

Estrada Alfredo Rolim de Moura, entrada do Bairro Alvorada C, reiterando os pedidos 

feitos pela indicação 021/2013 e o requerimento 098/2014. APROVADO. 6. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 057/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

que seja feito um estudo sobre a possibilidade de implantação de cabines nos pontos de 

ônibus da Cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA 7. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

058/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente visando à construção de um ponto de ônibus para 

os Munícipes do Bairro Castelano.  APROVADO. 8. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 059/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Marcio Alvino, Digníssimo 

Deputado Federal para que interceda junto aos Órgãos Federal Competentes visando 

emenda parlamentar de recursos financeiros à APAE de Biritiba Mirim. O Nobre 

Vereador José Pereira da Silva solicita a palavra, gostaria de complementar, pois estive  

a pouco tempo atrás com a assessora do Deputado Gondim, na APAE, na qual, por falta 

de documentos da entidade, não foi emitida ainda uma emenda do Deputado Gondim a 

mesma, e inclusive foi orientada para que assim que for providenciado os documentos, 

para que possa ser feita a Inscrição Estadual, o Deputado Gondim também estará 

mandando uma emenda para para a APAE. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO E FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 9. – Em única discussão e 



 

votação a Moção de Apelo N° 011/2015, Ao Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, para solicitar a Vossa Excelência que 

atenda as reivindicações dos Professores da Rede Estadual de Ensino, para que 

normalize as aulas. A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas solicita a palavra, eu 

gostaria de agradecer a Moção de Apelo aos Vereadores, e realmente nós, professores 

da Rede Estadual, estamos em Greve, reivindicando algumas melhorias, por este motivo 

agradeço a Moção de Apelo. 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 

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

Pereira da Silva Neto, Excelentíssimo Presidente Fábio Faquim, Nobres Pares, onde 

cumprimento os senhores e senhoras presentes, pois referente a falta de medicamento , é 

muito preocupante, pois são necessidades básicas para a população, tanto na área da 

saúde, educação, a segurança, que sempre há a necessidade de medicamentos. Pois 

como justificar a falta de medicamentos, pois o município recentemente presenteou a 

população com uma festa, pelo seu aniversário, não bastando, os professores estão 

lutando por uma reparação de perdas salariais, o qual tivemos inclusive a Audiência 

Pública na data de hoje. Como justificar então a convocação dos candidatos do concurso 

público da PM de Biritiba Mirim, de um de dois mil e quatorze, elaborado pela Conrio, 

pois o Executivo nem mesmo está conseguindo manter o básico para a população, 

quanto ao medicamento em nossa cidade, motivo pelo qual deixo claro minha 

indignação pelos fatos descritos. Obrigado. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, agradeço e dispenso. Com a palavra, Senhor Presidente, gostaria, antes 

de encerrar, de parabenizar o Nobre Vereador Jorge Mishima, representando aqui a 

colônia japonesa de Biritiba Mirim, pelo quadragésimo Undokai, que foi realizado 

agora no dia trinta e um de maio, aqui no Kaikan, onde estivemos juntos ali, e podemos 

também participar de algumas programações esportivas juntos também, então foi um 

momento muito interessante, eu parabenizo porque eu tenho uma satisfação enorme de 

estar ali neste evento Unkokai, desde pequeno eu sempre participei, sempre fui levado 

pelos meus pais, e há muito tempo não participava. Então foi uma alegria muito grande 

estar ali com o Nobre Vereador, e com todos os representantes, Sr. Mitio, Presidente da 

Associação. Então peço que o Nobre Vereador Jorge Mishima leve novamente meus 

parabéns, a todos os representantes ali da Colônia Japonesa. Só gostaria de dar um aviso 

a todos, que nós não teremos expediente na Casa nos dias 04 e 05 de junho de 2015.  

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, 01 de junho de 2015.  

   

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 



 

      MARCELO BATISTA DE                                        JOSÉ PEREIRA DA SILVA                

            MIRANDA MELO                                                                  NETO 

                   1º Secretário                                                                   2ª Secretário 
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