
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015. 

 

Às vinte horas do dia vinte e nove 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. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 18, 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. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou 

permissão para se retirar da Sessão para poder concluir trabalhos em seu gabinete. 

Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 

Ordinária do dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze. 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.  2. Leitura do Ofício n° 078/2015 - 

SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim – *Contratos n° 044, 045, 046, 047, 049, 050, 

051, 052, 053 e 054/2015. *Termo Aditivo n° 003 contrato 076/2014, * Termo 



 

Aditivo n° 003 contrato 119/2012 *Decretos n° 3064, 3068, 3069 e 3070/2015 * Leis 

n° 1727 e 1728/2015 * Portarias n° 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 e 233/2015. 3. Leitura do Comunicado do Ministério 

da Educação n.º CM154467/2015. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. 

Indicação nº 201/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas providências 

necessárias para a operação tapa buraco na Rua Rui Barbosa, Bairro Vila Operária 

próxima às casas do CDHU. 2. Indicação nº 202/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que sejam tomadas providências necessárias para a operação tapa buraco na Rua João 

Pereira Sobrinho, Bairro Centro, próxima a feira em toda sua extensão. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Indicação nº 203/2015, 

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

ao Órgão Competente, visando colocar uma placa com o nome da Creche Otávio Garcia 

ficando visível para os Munícipes. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 4. Indicação nº 204/2015, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo veja a possibilidade de 

atender os pleitos mencionados abaixo: - Construção de um Mini Campo na área de 

domínio público que fica entre a Rua Floriano Peixoto e Rodovia Alfredo Rolim altura 

do numero 366, Bairro Vista Alegre. - Instalação de 01 Academia ao Ar Livre também 

no espaço supracitado do mesmo Bairro. AUTORIA DO NOBRE WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA 5. Indicação nº 205/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que possa ser colocados pontos de iluminação na Estrada Servidão Tanaka e que seja 

feito o corte da touceira de bambu que se encontra no local, no Bairro Jardim Yoneda, 

próximo ao Setor de Obras da Prefeitura. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita a 

palavra para que fique consignado que o Nobre Vereador Valdivino Ferreira está a 

caminho à Sessão, porém talvez não haja tempo hábil para chegar. O Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira solicita que seja consignada sua presença. Terminado as 



 

Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Nº 019/2015; Dispõe sobre a instituição do 

Plano Municipal de Educação do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requer que esse Projeto seja colocado na 

Ordem do dia. O senhor Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. Aprovado.  O Nobre Vereador Jorge Mishima questiona se há um 

parecer jurídico, e o senhor Presidente confirma. Terminado os Projetos em deliberação, 

o senhor Presidente faz uma pausa para poderem avaliar e discutir o Projeto de Lei n.º 

019/2015. Retomada a Sessão, o Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro 

Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 1. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 019/2015; 

Dispõe sobre a instituição do Plano Municipal de Educação do Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências. APROVADO. O Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo requer que seja enviado uma proposta de honraria. Com a palavra, senhor 

Presidente, proposta de honraria recebida. O artigo trezentos e quarenta e dois do 

regimento interno diz o seguinte, recebida a proposição, o Presidente da Câmara 

constituirá Comissão Especial composta por seis membros, dentre eles o seu autor que 

sobre a matéria emitirá parecer dentre quinze dias. Já incluído o autor, Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, vamos incluir também mais cinco membros, então 

nessa Comissão Especial, gostaria que fizesse parte o Nobre Vereador Carlos de Araújo, 

o Nobre Vereador Walter Machado, Donizeti Assis de Siqueira, o Nobre Vereador Jorge 

Mishima, e o Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 075/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que possa dar andamento junto ao Setor Competente que se fizer necessário a 

solicitação da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Vertentes do Biritiba – 

Ama Vertentes sobre a concessão de “Direito Real de Uso” de área localizada no Bairro 

Vertentes, nas esquinas das Ruas Paraitinga e Tiête, antigas Ruas Quatro e Dezoito, para 

a instalação da sede social desta Associação de Bairro. APROVADO. AUTORIA DO 



 

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

Requerimento N° 076/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

providenciar junto ao Setor de Obras do Município para efetuar reparos “buracos no 

asfalto” na Rua Geraldo da Conceição, altura do n° 05, Bairro Jardim dos Eucaliptos, 

solicita ainda ao Departamento de Obras retirarem entulhos existentes no beco que 

interliga a Rua José Sérvulo da Costa à Rua Geraldo da Conceição. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 077/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

que seja feita a troca de lâmpadas da Rua Antônio José da Silva, no Bairro Alvorada A, 

e também nos informe quem é a pessoa ou setor responsável pela iluminação da nossa 

Cidade. 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. Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto. 

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

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, Excelentíssimo senhor Presidente desta Casa, 

Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, Nobres Secretários, senhores Vereadores 

desta Casa, senhoras e senhores, boa noite. A princípio quero parabenizar a Vossa 

Excelência por estar conduzindo com dignidade os trabalhos desta Casa, representando 

os Vereadores, não só nesta Casa, mas nos eventos que Vossa Excelência foi convidada.   

Parabéns, nossos parabéns, reiterando mais uma vez, por essa postura que já era de 

conhecimento quando Vossa Excelência foi o meu Primeiro Secretário, e confirmou 

como Presidente um excelente presidente. Nós estamos entrando em um recesso, e neste 

primeiro semestre Vossa Excelência conduziu magnificamente esta Casa. Muito 

obrigado. Eu quero agradecer também aos Vereadores que sempre são solícitos aos 

nossos requerimentos, aprovando nossos requerimentos, nossas homenagens. Nossos 

agradecimentos. Quero dizer a todos vocês que no meu vigésimo segundo ano de 

Vereador, esta Casa, senhor Presidente, realmente são Vereadores que honram os votos 

que tiveram. Parabéns, e eu me sinto orgulhoso de pertencer a esta classe de Vereadores 



 

deste ano. Quero aqui, senhor Presidente, aproveitar também que está passando online, 

agradecer ao nosso Prefeito Municipal. Eu, na campanha política, disse que gostaria, e 

que Deus me desse oportunidade, para ser Vereador juntamente com nosso querido 

Inho. O Inho desenvolveu um papel importante no desenvolvimento do nosso 

município. Esses sete anos, seis anos e meio a frente do nosso Executivo, ele tem feito 

um trabalho magnífico. Eu votei em quase todos os Prefeitos desse município, talvez 

não em Zezé e nem em Joaquim Bandeira porque minha idade não permitia ainda. O 

voto era aos dezoito anos. De lá para cá, todos os nossos Prefeitos foram excelentes 

prefeitos, com uma visão muito boa, mas talvez não tivessem os recursos disponíveis 

para as emendas parlamentares que o nosso Prefeito tem conseguido. Eu só tenho a 

agradecer ao nosso Prefeito. Também agradecer, senhor Presidente, a Primeira Dama 

que tem feito um trabalho excepcional frente ao fundo social. Ao nosso Vice-Prefeito 

Cury, que é muito atencioso com a gente, e tem feito também um trabalho espetacular. 

Eu gostaria ainda de agradecer, já disse isso pessoalmente, estive presente na sexta 

Conferência da Saúde promovido pela Secretaria da Saúde, na qual eu elogio a Valéria 

do Prado. É uma pessoa que está à frente da Secretaria da Saúde com muita dignidade e 

com muita responsabilidade. Ao nosso Diretor da Saúde, Pablo, questionado às vezes, 

mas a mim tem feito um trabalho excepcional, então, os nossos agradecimentos 

também. É claro, talvez não esteja aqui incluso no meu discurso, senhor Presidente, mas 

eu gostaria de fazer uma crítica ao nosso Executivo Municipal. A nossa Secretaria de 

Obras está deixando a desejar, infelizmente. É claro que, tendo vários Secretários, 

alguns deixam a desejar, e a nossa Secretária Elizabeth realmente deixa a desejar. Já 

disse isso pessoalmente a ela e disse ao nosso Prefeito também. Então deixo aqui o meu 

recado, o meu protesto, não sei se por incapacidade ou por força de vontade, mas 

realmente ela está deixando a desejar. E por fim gostaria de agradecer também aos 

funcionários da saúde, que com poucos recursos oriundos da arrecadação do município, 

e oriundos também da esfera Estadual e Municipal, tem feito um excelente trabalho. 

Aos funcionários Fátima Araújo, Vera Ferreira, Greyce Siqueira, Amanda Sant’Anna, 

Laís de Oliveira Sant’Anna, Luciana Luiza, ao Rainho, nosso amigo, Marcelo, Giba, 

Cabelo, Marcião, Nelson, Alexandre, e meu querido primo que também agora está lá, o 



 

Mamoru, a Rosa Maria, a Maria Sant’Anna, a Maria Rodrigues, pessoas comprometidas 

com a saúde do nosso município. E por fim senhor Presidente, eu quero agradecer a 

presença do meu assessor, que não é meu assessor, é meu irmão. Ele faz parte da minha 

família hoje. Rapaz excepcional, comprometido também com esse Vereador e 

comprometido com a população de Biritiba. Muito obrigado a todos. Com a palavra, 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, obrigado e dispenso. Não havendo 

mais oradores inscritos, com a palavra, senhor Presidente, eu gostaria também de 

agradecer, para mim é uma honra poder trabalhar e fazer parte dessa Legislatura, junto 

com os Nobres Vereadores. Quero parabenizar o Nobre Vereador Jorge Mishima pelas 

palavras, sempre eloqüente, colocando muito bem as palavras, fazendo os seus 

agradecimentos. Gostaria também de saudar e parabenizar a todos que acompanham a 

Sessão, a todos os presentes, a todos que acompanham a Sessão Online, e dizer que a 

Câmara Municipal entrará em recesso nos trabalhos de Sessão Ordinária, e ela retornará 

os trabalhos no dia três de agosto de dois mil e quinze. Então esse é o comunicado, 

quero agradecer a presença de todos, ao Pastor Sérvulo também, representando a 

Secretaria de Educação, muito presente em toda elaboração do Plano Municipal de 

Educação, parabéns Pastor Sérvulo, representou muito bem a Secretaria de Educação. A 

todos que fizeram parte também, o Conselho     Municipal de Educação, Diretores, 

Professores, e a todos os Vereadores que participaram também na elaboração desse 

Plano Municipal de Educação, que é de extrema importância para nosso município. 

Então parabéns a todos, quero reforçar as palavras do Nobre Vereador Jorge Mishima, e 

dizer realmente que o Prefeito Municipal, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho, tem feito 

um excelente trabalho aqui na cidade de Biritiba Mirim. Eu digo isso porque o Prefeito 

é um dos maiores captadores de recursos que o município já teve. É o Prefeito que mais 

buscou recursos para a cidade de Biritiba Mirim, e eu creio que isso tem que ser levado 

em conta em respeito à pessoa e ao trabalho que ele desenvolve aqui no município. E eu 

quero parabenizar a todos os Vereadores por esse primeiro semestre que nós estivemos 

juntos, por todos os trabalhos realizados, requerimentos, indicações, moções, projeto de 

leis, é uma Câmara, realmente, como disse o Nobre Vereador, muito atuante de 

Vereadores presentes, e eu fico muito feliz por isso. Eu não sei como foram as 



 

Legislaturas passadas, mas acredito essa Legislatura tem sido uma excelente 

Legislatura. Parabéns a todos, parabéns a todos os assessores, que também respondem 

por seus Vereadores, fazem um excelente trabalho na rua, dentro do gabinete. A todos 

os funcionários da Câmara, Vanderli, Madalena, Camila, Luiza, Senhor Lineu, o 

Edézio, o Assessor de Imprensa, e a todos os demais, os ajudantes gerais, a todos que 

contribuíram para que até esse primeiro semestre, encerrando, nós pudéssemos 

caminhar realizando um bom trabalho. As divergências ocorrem, acontecem, mas 

natural, não é verdade. Eu sou São Paulino, meu time perdeu de quatro ontem, Marcelo 

é Palmeirense, mas nós caminhamos juntos, mesmo nas nossas diferenças, é natural, faz 

parte o processo democrático e deve ser respeitado, não é Vereador Walter Machado. 

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, 29 

de junho de 2015.  

 

   

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 
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