
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2015. 
 

Às vinte horas do dia oito 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 Jorge Mishima justifica a ausência do Nobre Vereador Bispo de Matos, que se 

encontra a caminho. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 15, 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 01 de junho de 2015. Terminado o 

Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO E JORGE MISHIMA 1. Indicação nº 

175/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias para 

implantar um posto de saúde da família, no Bairro Nirvana. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 176/2015, solicita ao 

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

Competente para que faça a instalação dos braços e bicos de luz na Rua Jabuticabeira, 

no Bairro do Pomar do Carmo na altura do n° 60. 3. Indicação nº 177/2015, solicita ao 

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

Competente para que faça a limpeza do bueiro da Rua Nove de Julho, Bairro Vista 

Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA SANTOS 

4. Indicação nº 178/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que providencia iluminação nos arredores do Posto de Saúde, no Bairro Jardim Takebe.  

5. Indicação nº 179/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que providencie abrigos para os pontos de ônibus, no Bairro Jardim dos Eucaliptos.    

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

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

Requerimento N° 060/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Bezerra Junior, 

Digníssimo Deputado Estadual, para que possa contemplar o Instituto Reviver de 

Biritiba Mirim, com uma academia para idosos. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 061/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 



 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita uma 

analise sobre a veracidade do cancelamento da linha escolar do Castelano até a Escola 

Estadual Professor Adhemar Bolina. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 3. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 062/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, providenciar junto 

ao Setor Competente do Município a limpeza da Praça Cormentino do Prado, bem como 

podar as árvores e providenciar com a máxima urgência possível iluminação. 

APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 063/2015 - 

Requer ao Exmo. Senhor André do Prado, Digníssimo Deputado Estadual, possa 

contemplar através com a pavimentação da Estrada Velha Biritiba – Mogi das Cruzes, 

com o trecho aproximado de 1200 metros. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES JORGE MISHIMA E ADRIANA RUFO FREITAS 5. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 064/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, providenciar junto ao Departamento de Obras do Município para 

passar a máquina motoniveladora em toda a extensão da Estrada do Kobayashi. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO 6. –Em única discussão e votação a Moção de Repúdio Nº 012/2015;  

Companhia Paulista de Força e Luz - Referente aos absurdos aumentos recentes nas 

contas de energia elétrica de todo o país. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 

solicita a palavra, devido a necessidade, a gravidade, da situação, eu gostaria de solicitar 

a todos Nobres Pares, para que assinassem em conjunto esse Moção de Repúdio.  O 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a palavra, antes de discussão 

e votação, eu gostaria de solidarizar, dar os parabéns para o Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, pois realmente ele está correto. A gente tem pagado aumentos 

absurdos e o pessoal das companhias não tem investido em parte de energia, obrigando 

a gente a fazer economia e sobretaxando. Para você ter uma ideia, no mês retrasado 

pagamos em torno de quatrocentos reais, entramos na linha vermelha, este mês veio 

uma cota de seiscentos reais, uma multa que atingimos, e a gente não vê esse dinheiro, 

tanto seja na parte elétrica ou em outros bens sendo investido, nada para acabar com as 

crises elétricas que se advém. A tendência é, eles não investem, e as detentoras do uso 

da energia tem apenas visado mais o lucro, a gente não vê tanto investimento assim. 

Então gostaria de dar os parabéns e se me permitir, assinar junto com Vossa Excelência.     

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 7. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 012/2015; 

Dispõe sobre a isenção de pagamentos de taxa de inscrição em concursos públicos 

realizados em âmbito Municipal.  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 

Vereador José Pereira da Silva Neto, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre 

Vereador Jorge Mishima, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, boa noite Excelência, Nobres Vereadores, Pares, todos que 

estão aqui hoje no plenário, gostaria de pedir apenas uma autorização para Vossa 

Excelência, e a união dos demais Vereadores, para ajudar a elaborar e para usar como 

espaço a Câmara, aquilo que foi comentado com a Diretora, Presidente, e os demais 

Vereadores, acho que estava também a Adriana, a respeito da gente tentar elaborar um 

ofício para as escolas públicas que estão formando os alunos que vão para a faculdade, 



 

para a gente trazer profissionais aqui, fazer uma espécie de orientação, um fórum de 

debate de profissões, cursos públicos para outubro, para poder, tanto para debate quanto 

para curso técnico também, porque eu mesmo quando não tive essa orientação, assim 

que eu saí da escola eu fui fazer curso de Senai, de eletricista, fiquei um ano e meio lá, 

período integral, foi excelente, mas, me formou, mas não troquei uma lâmpada, por que, 

porque eu não tive uma orientação de como era a profissão, fui parar em outra, então 

gostaria, como passei isso na situação, Presidente, se o Senhor autorizar de a gente usar 

o espaço da Câmara, e convidar aqui pessoas que prestaram concurso público, e se 

deram bem aqui em Biritiba, que saíram da escola, outros profissionais de outras áreas, 

hoje há cursos novos para a gente tentar elaborar um ofício e mandar para as escolas 

públicas da cidade, bem como quem está saindo do ensino básico também. Gostaria de 

contar com o apoio dos Nobres Vereadores para elaborar este ofício e todos assinassem 

juntos. Obrigado, sem mais. Com a palavra, Senhor Presidente, ao Nobre Vereador 

Marcelo, dando a resposta ao seu pedido, quero dizer que a Casa ela está realmente 

disponível, para fóruns, para discussões, para debates, para palestras, e isso se estende 

para todos os Nobres Vereadores, e pode contar com a nossa participação. Acredito que 

tudo aquilo que acrescenta, tudo aquilo que soma, tudo aquilo que traz conhecimento, 

tudo aquilo que gera benefícios, principalmente na área da educação, de capacitação, 

essa Casa de Leis está aí disponível para isso, e se estende a todos os Vereadores, a 

todos que quiserem gerar ou criar fóruns, algumas questões de debates, é interessante 

realmente trazer para esta Casa de Leis, para que tantos os Vereadores possam estar 

participando, como todos os Munícipes, os Secretários também, enfim, todos aqueles 

que tem interesse, a Casa está disponível para isso. Com a palavra Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, Presidente, só uma parte, se o Senhor me permite, 

desculpa, só gostaria assim se o Senhor pudesse elaborar uma reunião para que a gente 

pudesse dar ideia juntos, de como proceder isso daí um dia, uma reunião informal para 

acertar, assim, quero que a gente faça junto isso daí, para poder sair da melhor maneira. 

Tem por exemplo o Zé Lares, o Ziza que são de profissões diferentes, o Walter, o Jorge, 

o Carlos, a Adriana que é professora, Valdivino, então todos tem, para a gente tentar 

elaborar juntos como proceder isso daí. Então é preciso mesmo unir as ideias, se o 

Senhor pudesse marcar uma reunião informal assim, gostaria se o Senhor pudesse. Com 

a palavra, Senhor Presidente, ok Nobre Vereador, vamos marcar, se todos os Vereadores 

tiverem disponibilidade durante a semana, a gente vê um horário bom para todos, para a 

gente discutir essas questões. Vai ser interessante, e quanto mais situações a gente puder 

trazer para esta Casa de Leis, mais transparência a gente vai dar também de todos os 

trabalhos. É eu quero estar dando aqui alguns comunicados, o Prefeito Municipal 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, comunicou que no dia quinze de junho de dois mil 

e quinze, segunda-feira, às nove horas da manhã, será o lançamento da pedra 

fundamental da creche do Jardim dos Eucaliptos, na Rua João Servulo da Costa, ele 

pediu para que fosse estendido esse comunicado a toda a Casa, eu acredito ainda que 

estará enviando o convite formal para esta Casa de Leis, mas que já fique feito o 

comunicado. Outro comunicado é um ofício que foi encaminhado à Presidência da 

Casa, que eu estendo a todos os Vereadores, Ofício N° 158/2015, da Secretaria 

Municipal da Educação, assunto, convite para discussão das estratégias referentes ao 

Plano Municipal de Educação. Ilustríssimo Senhor Fábio Faquim de Oliveira, 

Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, pelo presente cumprimentando-o 



 

cordialmente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o objetivo de 

convidá-lo para a Discussão das estratégias referente ao Plano Municipal de Educação 

2015/2025. Será realizado dia nove de junho de dois mil e quinze, amanhã, às treze e 

trinta, nos Centros de Convenções. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade 

para externar votos de elevada estima, em consideração, atenciosamente, Servulo José 

Moreira da Costa, Chefe de Sessão de Ensino. O convite está feito então a todos os 

Nobres Vereadores, quem tiver disponibilidade, amanhã as treze e trinta, no Centro de 

Convenções. 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, 08 de junho de 2015.  

   

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 

 

      MARCELO BATISTA DE                                           VALDIVINO FERREIRA                

            MIRANDA MELO                                                           DOS SANTOS 

                   1º Secretário                                                                   2ª Secretário 
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