
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia quatorze de setembro 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 Segundo 

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

“quórum” legal. O Nobre Vereador Jorge Mishima justificou a ausência do Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos, que se encontrava a caminho. Feita esta, cotejando-

se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 25, 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 oito 

de setembro 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 

em votação a ata. Aprovado. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita permissão para 

se retirar da sessão por ter assuntos a tratar no gabinete. 2. Leitura do Ofício n° 103/15 - 

SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim - *Contratos nº. 065/2015 e 066/2015 *Termo 



 

Aditivo nº 01 contrato 042/15 ; 02 contrato 077/13; 01 contrato 109/14; 02 convênio 

004/15  *Leis n°s 1733, 1734 e 1735/2015 *Decretos n°s 3080, 3081 e 3082/2015 

*Portarias n°s 341 ao 378/2015. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO      

1. Indicação nº 263/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser feito a contratação de 

um Coordenador de Alunos para a EMEF Helena Ricci Barbosa. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARÁUJO 2. Indicação nº 264/2015, solicita ao 

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

Competente para campanha antidrogas nas escolas do Município de Biritiba Mirim. 3. 

Indicação nº 265/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias 

para proceder com urgência à troca de lâmpadas queimadas no escadão do Bairro Vista 

Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 4. 

Indicação nº 266/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que junto a Empresa de Energia EEDP Bandeirantes, seja feita a troca de poste-chapa n° 

2260, localizado na Rua das Orquídeas com esquina com a Rua das Margaridas, no 

Bairro Pomar do Carmo. 5. Indicação nº 267/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

possa realizar estudos visando instalar iluminação pública em toda extensão da Estrada 

Municipal Kobayashi tendo início na ACDB. 6. Indicação nº 268/2015, solicita ao 

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

Competente para que possa realizar estudos visando instalar iluminação pública em toda 

a extensão da Rua João Makiyama tendo início no pesqueiro Fazendinha. Terminado as 

Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto de Lei Nº 

031/2015; Dispõe sobre a realização de exames de prevenção e diagnóstico de 

obesidade infantil e tratamento, de doenças relacionadas em crianças do ensino 

fundamental, e dá outras providências. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se 

a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. 



 

– Em única discussão e votação Requerimento N° 096/2015 - Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para providenciar junto ao Setor Competente do 

Município realizar podas nas árvores em frente ao Hirayama Veículos e Auto Peças 

TKS, ambas na Av. Ferdinando Jungers. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

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

Requerimento N° 097/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que passe a máquina 

motoniveladora na Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro Cruz das Almas. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 098/2015 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja oficiada a Empresa 

Telefônica/VIVO para que tome as devidas providências quanto à falta de sinal de 

celular, na Estrada do Casqueiro. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 099/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que seja oficiada a Empresa EDP Bandeirantes para que tome as devidas 

providências pela falta de energia elétrica, na Estrada do Casqueiro. APROVADO. 5. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 100/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome providências ao Departamento de 

Assistência Social apresente uma solução para tratamento e cadastramento dos 

moradores de rua em sua maioria, alcoólatras e dependentes químicos. Pede- se ainda 

colocar uma grade móvel removível e ainda que a assistente social que se possível 

alugue uma casa para albergá-los durante a noite e servir sopa, além de 

acompanhamento médico, psicológico e amparo de higiene. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita a palavra, gostaria apenas de tecer um comentário. Eu 

pedi a uma assistente social que vai em campo agora, pelo menos em caráter de 

urgência, eu não sei se o pessoal tem reparado em como está a praça, em como está o 

palco. Há uma verdadeira cena de degradação, a gente para o carro e o pessoal vem 

pedir dinheiro para a gente, nada contra, muito pelo contrário, é uma questão de a gente 

cuidar porque são pessoas daqui de Biritiba, tem família, a gente não pode virar as 

costas, mas tem acontecido cenas deploráveis. Eu tenho um comércio lá, eles abordam 



 

todo mundo quando o pessoal vai pagar o estacionamento para pedir dinheiro, mostram 

a genital, fazem suas necessidades, dormem no palco em condições horríveis, já morreu 

gente lá no palco. A gente sabe que a praça é o cartão postal da cidade, então eu venho 

pedir para a assistente social que está lá no CRAS, no escritório, para tome uma atitude.  

Até porque a gente sabe que se tem um Vereador aqui, José Pereira e outro que já 

pediram também, o pedido do José Pereira sobre um albergue, mas enquanto não vem 

que aluguem uma casa para poder abrigá-los durante a noite como tem lá em Mogi, tem 

lá uma casa que eles vão à noite, tomam um banho, têm dignidade, e outra, que 

assistente social vá a campo, saia do escritório e venha resolver estes problemas, não só 

problema de cesta básica. Eu acredito que tem que ser feito isso porque está horrível, o 

pessoal que vem para a cidade não pára da praça, segunda-feira a gente recebe mais de 

mil pessoas que são tratadas pelo Centro Espírita, e não só eles, que impressão que dá. 

Então eu pedi, já falei com o Prefeito, ele autorizou, mas eu estou pedindo como caso de 

urgência. Até o Nobre Vereador conseguir a emenda do albergue, que a gente sabe que 

é sua essa luta, Nobre, mas eu não posso esperar e deixar do jeito que está. Está horrível 

ali, a gente tem que cuidar deles também, é responsabilidade nossa, são pessoas 

bacanas, pessoas que tiveram um passado, conheço pessoas que estão ali, alguns querem 

até ser internados, mas realmente está declarada a cena que está a praça, a gente quer 

tentar trazer a praça para a família para a família poder descansar, ou para falar a 

verdade, acabo de trabalhar ali na imobiliária, quero sumir da praça para não ficar vendo 

o que tenho visto ultimamente. Então, gostaria até que vocês assinassem a presente e me 

ajudassem na aprovação do mesmo. Muito obrigado. O Nobre Vereador José Pereira da 

Silva Neto solicita uma parte, eu gostaria de informar inclusive que desde o ano passado 

estou no aguardo do Prefeito Municipal, o qual ficou de encaminhar o setor competente 

para fazer a análise e a possibilidade. E seria um motivo até bom para estar reforçando, 

inclusive, para se houver alguma viabilidade ou uma verba para que possa estar 

construindo este albergue e de uma certa forma já agilizar este problema também. E 

parabéns pela iniciativa. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 6. – Em única discussão e votação 

Moção de Apelo N° 020/2015 – Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e a EMTU para 



 

que tome as devidas providências em relação às vans que realizam transporte 

intermunicipal, pois as mesma não estão aceitando transporte os usuários do Passe 

Livre. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 7. 

– Em única discussão e votação Moção de Aplausos N° 021/2015 – Digníssimo 

Deputado Estadual Sr. Luiz Carlos Gondim, pela iniciativa de criar a Frente Parlamentar 

em defesa dos pequenos e médios agricultores da região do alto tietê sobre a crise 

hídrica. APROVADO. 8. – Em única discussão e votação Moção de Agradecimento 

N° 022/2015 – Digníssimo Deputado Estadual Sr. André do Prado, pela aprovação do 

Projeto de Lei –Dispõe sobre a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto 

Tietê Cabeceiras – (APRM-ATC), a nova legislação conhecida como Lei Específica do 

Alto Tietê Cabeceiras. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA, LOURIVAL BISPO DE MATOS, JOSÉ RODRIGUES 

LARES E JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 9. – Em única discussão e votação 

Moção de Agradecimento N° 023/2015 – Digníssimo Deputado Estadual Sr. Luiz 

Carlos Gondim, pela aprovação do Projeto de Lei –Dispõe sobre a Área de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras – (APRM-ATC), a nova 

legislação conhecida como Lei Específica do Alto Tietê Cabeceiras. APROVADO. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 10. – Em única discussão e votação Projeto 

de Lei Nº 025/2015; Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n° 12.696, de 25 de julho 

de 2.012 no âmbito do Município de Biritiba Mirim e alterações Lei Municipal n° 

1.688, de 15 de outubro de 2.013 que altera a Lei Municipal n° 863, de 13 de março de 

1.997, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, e dá outras providências. 

APROVADO. 11. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Complementar Nº 

023/2015; Dispõe sobre a criação de cargo na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal e dá outras providências. APROVADO. Não havendo mais material para a 

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, agradeço e dispenso. Com a palavra, Nobre 



 

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

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

de Miranda Melo, Presidente, se o senhor me permitir, gostaria de falar daqui. Boa noite 

Excelentíssimo Presidente, Senhores Nobres Pares da Câmara, a todos que estão aqui, 

os que estão em casa nos assistindo através da sessão online, gostaria que, na sessão 

hoje, parabenizar pela gratidão, mais uma vez, do Nobre Vereador Jorge Mishima que 

lutou com os Deputados, ao José Lares e ao Ziza também com o Luiz Carlos Gondim  

por ele ter criado essa frente parlamentar da crise hídrica. E falar a respeito do 

desempenho do Deputado André do Prado para aprovação da lei específica Tietê 

Cabeceiras, porque ele usou isso daí como molde de campanha, e foi apenas a primeira 

eleição dele como deputado, uma lei que desde que me conheço como corretor de 

imóveis a gente espera aqui, sabe, o pessoal sofre em Biritiba, não pode construir nada. 

Está aqui a esposa do nosso querido Valdemiro, que é o topografo, o coitado vai medir 

um terreno e tem medo de medir um terreno porque daqui a pouco a polícia ambiental já 

chega. Então, as pessoas não têm ideia. Na minha opinião, o pouco que eu conheço do 

legislativo, para mim é a lei mais importante que foi aprovada nos últimos tempos. 

Agradecer aos Deputados que também fizeram junto a essa frente aqui do Tietê, Luiz 

Carlos Gondim, Estevam Galvão, Marcos Damásio, pelo empenho que eles tiveram 

juntamente com o Deputado André do Prado, e dizer que ele realmente, quando o 

Governador mandou para lá muitos disseram que não seria aprovado essa lei, mas que 

foi. A dimensão é um salto do povo biritibano. Eu me empenhei em ler esse Projeto de 

Lei que é o n.º 980/2015, foi aprovado, agora vai para a sanção do Governador, é um 

salto de qualidade para a nossa cidade, para regulamentar os loteamentos da nossa 

cidade, para permitir regulamentar, vai dar condições de abrir, no caso, projetos da 

Minha Casa e Minha Vida, condomínios com escritura, então vai dar dignidade para as 

pessoas. Vai ter condições de regulamentar até, as pessoas que são funcionários 

públicos, porque há uma grande dificuldade Fábio, eles não conseguem financiamento 

para comprar uma casa aqui em Biritiba. Muitos professores, funcionários públicos que 

moram em Mogi ou então pagam aluguel, é um tiro no pé, de repente hoje eu tenho uma 

carteira de mais de duzentos inquilinos, fora também tem mais várias imobiliárias como 



 

a do próprio marido da Adriana, do Gilson, que tem uma seleta carteira e é um absurdo 

o aluguel que se pratica nessa cidade, eu tenho até inquilino meu aqui, mas só que a 

gente é administrador, então é um tiro no pé. Porém a gente pode trabalhar na venda, 

viu Jorge, dos imóveis que serão regularizados, para dar dignidade, também, as sanções 

vão ser mais justas, a gente não é contra o meio ambiente à prevenção e trabalhado o 

que é justo, mas o que é justo. E na questão da frente parlamentar da crise hídrica, o 

Deputado Gondim tem sido muito feliz, e eu queria comunicar só o Jorge para não 

parecer oportunista, Presidente, o senhor que fez essa moção juntamente com os demais, 

eu estou com uma audiência marcada com Fernando Capez que se empenhou demais 

em acelerar a votação dessa legislação do Fernando Capez junto com os Vereadores do 

qual eu também farei um ofício, não estou querendo ser oportunista, na quinta-feira que 

vem estarei lá e convido a quem puder ir comigo também, que o faça, para sem ser essa 

na próxima, uma audiência com o Fernando Capez, e onde passarei nos gabinetes dos 

Deputados, deixar um ofício de agradecimento. Para mim, eu não tenho dúvida, é um 

marco divisor da cidade de Biritiba, turismo, vai regulamentar tudo gente, eu acredito 

que agora a gente vai poder cobrar. Porque é o seguinte, quem mora bem, a pessoa que 

tem esgoto, tem correio, tem dignidade, ela fica menos doente, é menos ônus para a 

cidade. Então, nossa, para mim isso daí é um salto de qualidade, é a melhor lei que 

poderia ter vindo para nós hoje. Agradeço de coração ao Deputado André do Prado pelo 

empenho que ele teve, quando a gente ia marcar reunião para ele Fábio, a luta que ele 

fez, ele falou “não, essa lei eu vou aprovar, eu vou ajudar”, e agarrou, e não foi só ele, 

agradeço a todos os Parlamentares que estão lá na Assembléia, principalmente os do 

Alto Tietê, Gondim, Estevam, mas principalmente eu agradeço mais o André porque no 

primeiro mandato dele que ele começou a aprovar isso daí, sendo que os outros tinham 

oportunidade de mexer, mas como era uma lei muito mais exigia uma oxigenação muito 

grande. Jorge, eu quero só agradecer e parabenizar você. O Nobre Vereador Jorge 

Mishima solicita uma parte, nós esquecemos também de, claro, citar o nome do Prefeito 

Municipal que também batalhou neste sentido, mas a pessoa mais importante desse 

contexto todo chama-se Rafael. Benedito Rafael. Porque ele como representante do Alto 

Tietê da Cabeceira batalhou muito, mesmo porque o Município de Salesópolis jamais 



 

prejudicaria, então a iniciativa, nós participamos do convite do Deputado Cunha que 

realmente foi a frente, que batalhou muito, eu acho que devemos muito a ele, mas nós 

não devemos esquecer o Rafael. E você citou muito bem, sem a aprovação dos 

Deputados essa lei também não teria sido aprovada. Com a palavra, Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, na verdade eu finalmente ia citar aqui, mas como eu 

ia citar o Prefeito de Biritiba, aos Vereadores de Biritiba, aos Vereadores de Salesópolis 

também, e todos que tenham consciência, porque Mogi o que pega a Lei de Mananciais 

é muito pouco, onde atinge mesmo é aqui, é a nossa cidade, nossa cidade é uma terra 

que, poxa, por Deus, aqui e Salesópolis. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicita uma 

parte, não sendo tão contundente, mas a Câmara de Salesópolis realmente não se 

manifestou tanto viu Vereador. Mas nossa edilidade Biritiba está de parabéns, 

Salesópolis não se movimentou, foi oportunista num momento que já havia uma reunião 

no Alvor falaram até em fechar a barragem que é um absurdo, não existe isso. Na 

verdade isso são adendos que eu gostaria deixar. Muito obrigado. Com a palavra, Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, eu gostaria só de encerrar falando que essa 

lei estava programada mês passado, eu estive com o André do Prado e com o presidente 

do CDHU, e estive lá e comentei com o Zé Lares e com o Ziza também onde a gente 

teve a garantia já de um CDHU para trazer moradias para cá, sabe Adriana, pessoal vai 

ter dignidade, vai poder morar, comprar sua casa aqui, e não é aqueles parques do 

CDHU  que não tem infra-estrutura, é uma coisa muito bonita, sabe Jorge, que a gente 

está conseguindo através do Inho e do André do Prado, então dá gosto você trabalhar 

para o parlamentar, que quando ele vir pedir o voto você faz uma reunião, ele fala 

aquilo para o povo e cumpre. Eu tenho gosto de estar na política por causa de vocês 

aqui, Vereadores deste mandato, com o Prefeito Inho, e porque não do André do Prado 

43:13 e do Marcio. O André do Prado tem sido um exemplo, o gabinete dele, quem vai 

lá, pode ter, concorda comigo, é trinta pessoas toda hora lá, ele atende, ele é um cara de 

coração, ele é um político que não se cansa, então para mim é um motivo de muito 

orgulho. Todas as reuniões que eu fiz com os agricultores e todas as casas que eu falei 

dessa lei específica, para mim da muito orgulho. É um sonho meu, e eu estou fazendo 

parte disso, todo mundo sabe o porquê, eu também sou corretor de imóveis, tenho o 



 

sonho de vender imóveis, terei oportunidade de vender, mas é uma coisa que vai 

movimentar toda a cidade, depósito de materiais, engenheiros, agrimensores, então é um 

campo para todo mundo, e a tão sonhada moradia. O pessoal vai poder sair do aluguel, 

ter suas casas, e eu agradeço, vamos lutar agora por esse Projeto de Casa vindas do 

CDHU, e eu acredito que a boa política esta aí, e isso também fez, não tenho dúvida 

disso que a hora que começou a afunilar, Jorge, os outros se empenhassem mais 

também, pegou o calor da coisa, mas não tenha dúvida, não vou falar aqui que não foi o 

Rafael de Salesópolis, que é o principal que participou do CONDEMAT, sempre esteve 

à frente. Mas a corrida mesmo a gente tem que dar louro para quem mantém e lutou e 

brigou bastante. Eu dou principalmente pelo André que abraçou isso daí e movimentou. 

E a respaldo dos colegas do Alto Tietê, o qual eu vou fazer questão de entregar o ofício, 

uma lembrança, eu com alguns agricultores, então eu só não quero ser oportunista Jorge, 

porque esse negócio da crise hídrica eu estive com Ichiro Miyoshi alguns agricultores 

do Remédio, eles já pediram para a gente ir lá fazer porque eles precisam dessa 

aprovação para poder no banco fazer financiamento. Realmente hoje eles falaram 

comigo. E eu gostaria, para não a parecer oportunista, convidar os demais Vereadores, 

para a gente agradecer os Deputados pessoalmente, levar uma lembrança e porque não a 

gratidão. Não quero ser o único a ir lá agradecer, se vocês quiserem ir comigo a gente 

faz um comboio com prazer e irei agradecer porque é uma vitória da cidade, é uma 

vitória que vai marcar nossa história também como Vereador. Tem coisa que não dá 

para retirar, virou lei, agora a gente vai poder trabalhar. Me sinto já de missão cumprida 

e muito grato por ter votado no André do Prado. Boa noite. Com a palavra, Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, agradeço e dispenso. Com a palavra, Senhor 

Presidente, Nobre Vereadores, no dia dezesseis do nove de dois mil e quinze, às quinze 

horas, nós teremos a reunião das Comissões para discutir os Projetos de Lei n.º 026, 

027, 028, 029 e 030 e também a proposta de emenda a Lei Orgânica n.º 039/2015. Não 

havendo mais nada a ser tratado, se 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, 14 de setembro de 2015.  

 



 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 

 

      MARCELO BATISTA DE                                           VALDIVINO FERREIRA                
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