
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia seis de outubro 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. 29, 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. Na ausência do 

Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, o Presidente solicitou ao Nobre 

Vereador José Pereira da Silva Neto para auxiliar nos trabalhos da Mesa Diretiva. 

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

Ordinária do dia 21 de setembro de 2015. 2. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 28 setembro de 2015. 3. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Extraordinária do dia 02 outubro de 2015. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

requer dispensa da leitura das Atas, uma vez que as mesmas se encontram na Secretaria 

a disposição de todos os Vereadores. O senhor Presidente acatando o Requerimento do 

Nobre Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. Terminado o Expediente, passa-



 

se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE 

ARÁUJO 1. Indicação nº 278/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

providências necessárias solicitando a implantação de um cursinho pré- vestibular em 

nosso Município. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 2. Indicação nº 279/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, o conhecimento das seguintes solicitações de iluminação públicas 

pendentes nos seguintes Bairros e Ruas: Estrada Granja Fundão, Estrada Municipal do 

Barbosa, Bairro Vertentes, Bairro Castelano, Bairro do Casqueiro e Green Park, Rua 

Antonio Barbosa de Melo Sobrinho, Jardim Alvorada C, Chácara São Luiz e Estrada do 

Kobayashi e Bairro do Sogo e Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

CARLOS DE ARÁUJO 3. Indicação nº 280/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

tome providências necessárias para realização de Cursos de Relações Humanas 

direcionado aos servidores da Rede Pública. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 4. Indicação nº 281/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a manutenção do parquinho e campinho do Nirvana próximo a Igreja 

Cristo Rei. 5. Indicação nº 282/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

operação tapa buracos no Bairro do Yoneda. Nas seguintes Ruas: Rua Maria Gema de 

Melo; Rua 31 de Março; Rua Nilo Peçanha e Rua Arthur Bernardes. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 6. Indicação nº 283/2015, 

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

ao Órgão Competente para que possa iluminar a Rua Sete de Abril, localizada no Bairro 

Jardim Yoneda. Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM 

DELIBERAÇÂO: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. – Projeto de Lei Nº 033/2015; Dispõe sobre a criação do Programa de 

Educação e Esporte de Ensino Fundamental, Olimpíadas da criança e do adolescente, no 

âmbito da municipalidade, e fixa outras providências municipais e dá outras 



 

providências. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO E VALDIVINO FERREIRA 

DOS SANTOS 2. – Projeto de Lei Nº 034/2015; Dispõe sobre denominação do Posto 

de Saúde e dá outras providências. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se a 

ORDEM DO DIA – O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita que seja 

consignada sua presença. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 

1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 102/2015 - Requer ao Exmo. 

Deputado Estadual Sr. Hélio Nishimoto, visando alocar recursos no valor aproximado 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para aquisição de dois veículos a serem utilizados 

no Projeto Núcleo de Assistência a Saúde da Família (NASF). APROVADO. 2. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 103/2015 - Requer ao Exmo. Deputado 

Estadual Sr. Coronel Telhada visando alocar recursos no valor de aproximado de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), para aquisição de aparelhos a ser utilizados na Academia 

ao Ar Livre. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI 

ASSIS DE SIQUEIRA 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

104/2015 - Requer ao Exmo. Deputado Estadual André do Prado, para que interceda 

junto aos Órgãos Competentes para a Implantação de um Centro de Zoonose. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 105/2015 - Requer 

ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o Departamento de Obras e 

Planejamento de celeridade ao recurso estadual de R$ 150.000,00, conquistado por este 

vereador, para a implantação de três praças públicas a serem construídas no Bairro 

Vertentes, Jardim dos Eucaliptos e Vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 5. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 106/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que de celeridade as obras de asfaltamento da Rua 25 de Março, ressaltando 

que o recurso já esta disponível para a Administração dar agilidade a todo o processo de 

documentação e para a aprovação e futura licitação. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 6. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 107/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 



 

para providenciar junto ao Setor Competente do Município coberturas nos portões das 

entradas da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 7. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 108/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo verifique a possibilidade de que os 

professores de rede pública tenham o direito a alimentar-se da merenda escolar, como 

faziam anteriormente. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “gostaria de 

parabenizar. É claro que tem que haver uma consulta jurídica”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, só vou aproveitar o ensejo na palavra do Vereador 

Jorge Mishima. A nossa TV Câmara, já têm funcionários aqui na internet, já 

reclamando também que não só os professores, viu Ziza, e também todos os demais 

funcionários, que levam marmita. Só para deixar registrado aqui que a Sessão está 

sendo bem assistida. Com a palavra, Senhor Presidente, está certo, todos tem um papel 

fundamental na educação, seja tanto professor quanto funcionário que prepara a 

merenda, quanto aquele que faz a limpeza. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 8. – Em única discussão e 

votação Moção de Apelo N° 026/2015 – Senhor Carlos Alberto Taino Junior e a 

Secretaria Municipal da Educação, para que ambos tomem as devidas providências em 

relação a EMEF Edite Conceição de Jesus, no Bairro Cruz das Almas, que não possui 

diversos itens necessários para um bom desempenho dos professores e funcionários, 

além de atrapalhar o aprendizado dos alunos. Os itens que a escola necessita no 

momento são: Mobiliário Geral; Parque; Espaço Físico; Bebedouro; Cobertura para o 

parque e portão; Telefone Fixo e Internet; Geladeira; Ventiladores para o refeitório e 

secretaria; Identificação para a escola; Almoxarifado. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 9. – Em única discussão e 

votação Moção de Aplausos N° 027/2015 – A todos os alunos que participaram da 

Campanha do Agasalho. APROVADO.  10. – Em única discussão e votação Moção 

de Aplausos N° 028/2015 – A todos os alunos que participaram da Campanha do 

Agasalho. APROVADO. 11. – Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 

029/2015 – Ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja feito o recapeamento 



 

da Rua 09 de julho, no Bairro Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 12. – Em única 

discussão e votação Moção de Apelo N° 030/2015 – Ao Excelentíssimo Governador 

Geraldo Alckmin para que verifique o andamento da implantação da rotatória na 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura (SP-88). APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 13. – Em única 

discussão e votação Projeto de Lei Nº 021/2015; Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 

de lâmpadas LED na iluminação de prédios públicos, e dá outras providências. 

APROVADO. 14. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 026/2015; 

Dispõe sobre a proibição do uso de alimentos que contenham gordura trans na merenda 

escolar do Município de Biritiba Mirim, 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, “cumprimento a 

Mesa Diretiva, Presidente Fábio, o Primeiro Secretário Marcelo, hoje presente da Mesa, 

José Pereira da Silva Neto, demais Vereadores e todos os presentes. Agradeço aos 

Nobres Pares pela aprovação da Moção de Aplauso aos alunos que participaram na 

Campanha do Agasalho, participando na confecção de desenhos e redação. Esta 

homenagem aos alunos que participaram é muito simples, mas é feita com muito 

carinho. É um reconhecimento do trabalho de toda a equipe escolar, e quando eu falo 

toda a equipe, inclui o diretor, coordenador, professor, e demais funcionários, o esforço 

também da família por incentivarem os seus filhos a participarem. Parabéns a vocês 

alunos que estão aqui nesta noite, representando a sua escola, saibam que o estudo 

abrirá o caminho para um futuro melhor, e ser estudante é ter motivação de sobra, e 

requer um mundo melhor nas suas mãos, nas mãos de vocês. Eu peço autorização, 

Senhor Presidente, aos Nobres Vereadores Carlão, Walter Machado e José Lares para 

que eu possa usar o tempo deles”. Os Nobres Vereadores concederam ao pedido. “Eu 

peço ao Nobre Vereador que eu possa fazer a entrega do certificado”. O Senhor 

Presidente concedeu ao pedido. Foram entregues os certificados. Com a palavra, Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “parabenizar as crianças que estão aqui pelo 



 

trabalho que foi feito na Campanha do Agasalho, e gostaria só de informar que neste 

exato momento o TCE está julgando uma ação de impugnação da Dilma e do Temer. 

Está faltando dois votos para ser julgado e já está quatro a um, a favor da ação de 

cassação da Dilma e do Temer. Deverá sair até a madrugada o restante dos votos. Isso 

poderá iniciar o processo de cassação junto ao Tribunal Federal. Era isso, constado que 

o pessoal está mandando aqui as informações que está passando na TV Justiça neste 

momento”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo 

Senhor Presidente, Fábio Faquim de Oliveira, onde cumprimento os Nobres Pares e 

bem como cumprimento os senhores e senhoras, e autoridades presentes. A finalidade 

do Requerimento é verificar a possibilidade de que os professores da rede pública 

tenham o direito de alimentar-se da merenda escolar, como faziam anteriormente. Na 

data de trinta de setembro de dois mil e quinze, entrei em contato com a senhora Marta 

Aparecida Ferreira dos Santos, Secretaria da Educação, argumentando a possibilidade 

de um estudo quanto ao impacto orçamentário, pois no dia vinte e dois de julho e dois 

mil e quinze, quarta-feira, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou 

a proposta PL 457/15, do Deputado Doutor Jorge Silva, PROS-ES, que estende o 

diretinho à merenda escolar a todos os profissionais de educação da rede pública de 

ensino básico. Então é a todos esta condição de educação que foi aprovada pelos 

Deputados. A proposta tem caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de 

Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Hoje, o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, é voltado exclusivamente para alunos da 

educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de 

jovens e adultos. O texto garante alimentação ao profissional em educação em atividade, 

durante o período letivo, nas creches, pré-escoas e escolas da educação básica pública, 

bem como nas escolas filantrópicas e comunitárias conveniadas com entes federados. É 

preciso criar meios para que os profissionais da rede escolar possam se alimentar 

adequadamente durante a jornada estendida de trabalho. E quanto ao fato ocorrido 

referente à merenda escolar em nosso município, informo que deixei claro na filmagem 

que os funcionários que ali estavam, senhor Lucas Galvão Diogo, estagiário, Benedito 

José de Oliveira, ajudante geral, Tiago Moreira de Souza, ajudante geral, Josemir 



 

Ferreira da Silva, ajudante geral, Daniel Torquato, motorista, simplesmente estavam 

cumprindo ordens, não sendo responsável pelo descarregamento em data de dezesseis 

do seis de dois mil e quinze e data de vinte e quatro do seis de dois mil e quinze, sendo 

que se algum dos funcionários se sentiram constrangidos, publicamente lhes peço 

desculpas, porém não posso deixar de fiscalizar e dar satisfação a população, pois em 

dois de outubro de dois mil e quinze, desloquei-me à Secretaria do Estado da Educação, 

Coordenadoria de Infra-Estrutura e Serviços Escolares CISE, Departamento de 

Alimentação e Assistência ao Aluno, onde pessoalmente conversei com a senhora 

Geórgia Castilho Russo Tavares, Diretora do Departamento, e protocolei Ofício N.º 

024/2015, esclarecendo os fatos ocorridos. Esclarecendo ainda que fui informado pela 

mesma, que há mais uma remessa, em torno de quinze toneladas, a ser encaminhada ao 

nosso município, e que fora encaminhado documento a senhora Sueli Etsuko Hirata, 

nutricionista, responsável pelo Programa, e que esta no aguardo do retorno do 

documento já encaminhado ao nosso município. Diante do exposto, agradeço a todos e 

me comprometo em dar continuidade a fiscalização em nosso município, obrigado”. 

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

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “Excelentíssimo Presidente desta Casa, grande 

líder Fábio Faquim, membros da Mesa Diretiva, senhores Vereadores, senhoras e 

senhores presentes, boa noite a todos. Primeiramente quero parabenizar ao Prefeito 

Inho, pela iniciativa de dar uma oportunidade, digamos assim, ao nosso grande amigo 

André Leme. Sabemos que não foi partidário do nosso Prefeito, mas a competência do 

André falou mais alto, então quero parabenizar o Senhor Prefeito e dizer que o André 

tem desenvolvido um trabalho excepcional em frente à chefia de Governo, 

diferentemente da outra Secretária que estava lá munida de boa índole, mas sem a 

devida competência. Quero parabenizar o nosso grande Vice-Prefeito, Presidente do 

nosso partido Tucano, o senhor Cury, por ter alinhado a conversa para que pudéssemos 

contar com mais um elemento na família Tucano, seja bem vinda a nossa querida 

Adriana Rufo, que veio de um partido, sabemos, de suma importância para o Governo 

Federal que é o PR, mas nós abraçamos com muita felicidade a Vossa Excelência. A 

Vossa Excelência é uma das líderes dessa Câmara, juntamente com o nosso querido 



 

Fábio Faquim e Marcelo, e outros Vereadores que compõe o nosso Legislativo. 

Competência que eu não preciso falar do Nobre Vereador Lourival, Valdivino, Donizeti, 

que tem uma extensa ficha em prol da comunidade de Biritiba Mirim. Eu digo mais, a 

família da Adriana é uma família unida, tem um ditado que diz, diante de uma família 

unida, todo leão vira formiga”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a 

palavra, “só para concluir a fala do Jorge, é na verdade a respeito do André, nós 

solicitamos ao Fábio Faquim e a intervenção do Marcelo, e eles é que realmente foram 

os indicadores do André para participarem do Governo, e eles sabedores da 

competência, que até então desconhecíamos desta competência, então eu gostaria até de 

louvar o Presidente da Câmara porque foi um trabalho do Fábio”.  O Nobre Vereador 

Jorge Mishima solicita a palavra, “realmente foi o Vereador Fábio Faquim juntamente 

com o Marcelo, que solicitou ao Prefeito, pois jogavam ele de uma Secretaria para 

outra”. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “Senhor Presidente, 

líder da Mesa, uma boa noite, e boa noite a todos presentes, e aos meus colegas. Nesse 

momento eu não poderia deixar de relatar uns fatos que a gente vê, que realmente há 

muitos anos, isto há doze, quatorze anos de um trabalho que conquistamos essa semana, 

agradecendo nosso Deputado Marcio Alvino. Eu só tenho a agradecer nosso Deputado, 

porque são doze anos de cobrança e doze anos de compromisso que eu tive nesse bairro, 

e graças a Deus sábado eu tive essa conquista, agradecendo realmente o nosso Deputado 

Marcio Alvino. O bairro do Barro Preto, que se chama bairro do Barro Preto tem um 

campo que a turma é apegada a Igreja e só serve para festividade, como vai ter agora na 

sexta, sábado, domingo e de segunda-feira, e que está de parabéns e vontade de 

agradecer ao Deputado e esse Vereador, a respeito do esforço que tivemos para concluir 

essa cobrança que sérios o que, iluminar este campo, e graças a Deus solicitei ao nosso 

Deputado, e ele mediu esforços não, ele mandou uma equipe de nove homens estudar 

sexta-feira, chegaram as nove da manhã e as três da tarde estava o campo iluminado. 

Senhor Edézio também no acompanhou, e o pessoal está de parabéns, e esse Vereador 

traz esta mensagem para o nosso Deputado, de agradecimento da população de lá do 

Barro Preto, só quero agradecer, muito obrigado Marcio Alvino, muito obrigado e muito 

obrigado. É mais uma conquista que realmente este Vereador tem cumprido, por doze 



 

anos que veio essas cobranças e foi realizado, muito obrigado”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Boa noite a todos, boa noite Presidente 

Fábio Faquim, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, Ziza, e a todos os outros 

membros os quais eu cumprimento, quero agradecer mais um dia a Deus, por ele 

conceder estarmos aqui de novo, sem Ele nós são somos nada. Gostaria em primeiro 

lugar, agradecer a todos os Nobres Vereadores pela aprovação dos dois Projetos de Lei, 

que a gente colocou aqui, que é o Projeto de Lei de substituição ao uso de lâmpadas 

comuns por lâmpadas LEDS, pelo Parecer que a nossa querida Procuradora colocou que 

ia gerar custo, mas a lâmpada LED tem apenas um custo inicial, e depois com o tempo, 

quatro a cinco anos, a gente economiza muito, e se pagar a economia e a durabilidade da 

lâmpada de LED, ela é enorme, então nos prédios públicos como demais cidades vem 

adaptando isso daí, achando por bem estar implantando esta Lei. A outra Lei, que nossa, 

estou feliz demais por vocês terem aprovados, mesmo com o parecer da Procuradoria 

recomendando cautela por gerar custos, mas a gente entende também, como eu estava 

comentando com os Nobres Vereadores, o Ziza, o Fábio, e os demais Vereadores, a 

Adriana, o Jorge, o Carlos, a todos que estavam na reunião naquele dia, que a 

transferência de gordura trans, a eliminação, ela pode gerar um pouco mais de custo no 

começo, só que ela vai economizar muito mais na pasta da saúde, para cada um real 

gasto em investimento da alimentação, a gente vai economizar dez reais. Isso eu falo 

com autoridade por ter, mais uma vez vou ter que fazer uma propaganda pessoal de uma 

pessoa, hoje foi o último dia que eu tive no médico em Arujá, no doutor Caruso, eu até 

apelidei essa lei, Lei Caruso, e após noventa dias consegui entrar numa reeducação 

alimentar, hoje muitas pessoas ouviram de outras pessoas que eu estava doente, estava 

antes, hoje estou mais saudável do que nunca, emagreci quinze quilos, ele me ensinou, 

tirei a maioria dos alimentos com gordura trans, açúcar, sal, e ele me ensinou que a vida 

da gente a gente tem que começar a aprender desde pequeno a comer, porque a gente se 

envenena todo dia com refrigerante, é gostoso, mas a gente se envenena. Então hoje, a 

partir de noventa dias, eu e minha esposa, que emagreceu onze quilos, eu quero 

parabenizar o doutor Caruso por entrar na minha vida, por indicação do Prefeito 

Municipal que viu que eu estava com a barriga bem abaloada, enorme, estava feio, 



 

estava doente, tomava remédio de pressão, hoje eu estou livre de tudo isso, mais 

saudável e feliz, com qualidade de vida. Então eu gostaria que vocês que entenderam 

isso daí, respeito demais a nossa Procuradora Jurídica, e eu tenho certeza que no futuro 

os nossos filhos vão agradecer a alimentação mais saudável, vai dar mais qualidade de 

vida para eles também, como para a gente. E eu gostaria também de parabenizar a todas 

as indicações que foram feitas, algumas especiais aqui, por exemplo, a Lei que o nosso 

Presidente Fábio Faquim, o Valdivino e o José Pereira da Silva apresentaram com a 

denominação, vou falar assim porque foi assim que conhecemos, Madrinha Gomes, 

como Benedita Gomes, como o nome do Posto de Saúde ia ser construído lá no 

Castellano. Eu gostaria de comentar, para quem não conhece, agora já não faz mais 

parte da gente aqui, todas as pessoas que são biritibanas, que não ganharam Título de 

Honraria, e que não nasceram por mão de outra parteira, a maioria nasceu pelas mãos da 

Madrinha Gomes, que ela foi a primeira e uma das únicas parteiras a parirem aqui em 

Biritiba. Agora eu vejo, todos aqui a maioria, apesar de biritibanos, não são natos. Tem 

seus registros feitos, a maioria em Mogi das Cruzes ou Salesópolis. Aqueles que 

nasceram, como eu tenho dois ou três irmãos meus que mora em Casa Grande, 

nasceram através das mãos da Madrinha Gomes, a mãe do Sílvio, nosso amigo e ex-

funcionário público que também está aqui, então é um honra muito apropriada, vocês, 

viu Vereadores, que assinaram, viu Valdivino, vocês estão de parabéns. Gostaria 

também de estender os agradecimentos ao nosso Vereador, que é mais, como eu posso 

falar, está que nem a CBN Jorge, está notícia em tempo real, que é o Doni, ele está aí e 

em cima da hora ele já solta ali as notícias dele, está antenado, nosso Vereador, é um 

Vereador high-teck, e agradecer você pela luta do Centro de Zoonose, é uma luta que eu 

gostaria de assinar com você também, e parabenizar porque a gente tem mesmo que 

cuidar dos nossos animais para evitar também a transmissão dessas doenças, que são 

pleitos de amigos nossos, e sabemos das necessidades de todos os cachorros e gatos que 

estão hoje na rua aqui, coisa que a gente não vê em outros municípios, não temos mais a 

famigerada carrocinha. Então eu quero parabenizar o Doni, assim como quero 

parabenizar de novo a nossa Vereadora Adriana pela honraria dos Títulos, estendendo 

os parabéns aos alunos que participaram da Campanha do Agasalho, aos pais que 



 

incentivaram e também aos professores e diretores, bem como a Presidente do Fundo 

Social que de abril até o mês passado se empenhou muito nessa campanha, e foi um 

sucesso. Então gostaria de parabenizar vocês e também dizer que, ao Jorge Mishima 

que, essa sua indicação N.º 102/2015 é uma indicação que faz muito sentido, no que eu 

puder ajudar eu gostaria muito que o Hélio atendesse o seu pedido, nosso Deputado 

Hélio Nishimoto  Pois a gente sabe o trabalho que os Agentes de Saúde fazem na rua. E 

às vezes eles nem tem condições de levar material junto ao carro, e vão para cada bairro 

muito longe. Os agentes de saúde, bem como outras categorias de funcionários públicos, 

fazem um serviço essencial, eles estão na ponta da relação com os cidadãos de Biritiba, 

eles conhecem o problema, relataram para a gente, e gostaria de estender também o meu 

apoio e dizer que mais uma vez é um orgulho trabalhar com esta Casa, parabenizar o 

Ziza pelas atitudes que ele toma, a gente diz que a gente está aqui não só para 

prevaricar, para cuidar, e realmente a gente tem que só apenas, novamente eu reforço o 

zelo, como aconteceu uma vez com o pessoal daquela escola naval, não sei se vocês se 

lembram, que os proprietários foram acusados de alguma coisa com as crianças e 

alunos, depois foi provado que aquilo foi criado por pais que estavam inadimplentes 

com o colégio. Então eu gostaria que de ressaltar seriedade, e a coragem que o nosso 

Vereador tem com seu cargo, viu Ziza, e falar que denominado as pessoas às vezes a 

gente pode fazer aquilo que a gente fala, estamos aqui para apurar e só com o zelo de 

não criar máculas que depois não conseguiremos resgatar mais. No mais, muito 

obrigado”. O Nobre Vereador, Donizeti Assis de Siqueira solicita a palavra, “só para dar 

o crédito ao Vereador da época, na verdade já foi feita a legislação autorizando a criação 

da Zoonose, que o autor foi o doutor Rubens, Rubão Denstista, na época. Eu só estou 

pedindo ao Deputado para que ele interceda com verbas para a implantação da Zoonose. 

Mas a criação legal já existe”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, “só um último comentário, o que eu gostaria de ressaltar também  aqui é 

que todos os Vereadores estão tendo Fábio, é a consciência dos atos de cada um, sem 

querer se apropriar ou se arvorar dos Projetos dos outros, lembrando sempre que a gente 

sabe que você batalhou lá pela conquista da vinte e cinco de março, o Ziza tem uma luta 

incessante pelo albergue, pelo velório municipal, o Jorge, o Carlão, o Zé Lares, cada um 



 

tem seus pleitos, o Valdivino, o Walter, o Doni, enfim, Lourival, Adriana, todos tem 

seus pleitos e esses reforços que vocês tem pedido Doni, isso daí essa Câmara tem 

trabalhado muito. Eu não sou Vereador de primeiro mandato, vocês mesmos falaram, 

como o Jorge sempre ressalta, eu tenho orgulho de estar aqui com vocês, gostaria de 

parabenizar também o Fábio pela defesa de todos os Vereadores aqui perante as 

pessoas, às vezes tão julgando a gente como se julgam um todo, assim como o Doni 

colocou que a Presidente está sofrendo um processo de apreciação de impeachment, nós 

não fazemos parte disso, nós estamos na realidade do nosso município, então gostaria de 

falar que eu tenho honra de estar com vocês Vereadores aqui, e com os funcionários da 

Câmara, que tem trabalhado muito. Parabéns”. Com a palavra, Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos, Senhor Presidente, a Mesa Composta, Nobre 

Vereadores, público presente, e aos internautas que nos assistem, venho a essa tribuna, 

Presidente, apenas para parabenizar os Nobres Pares pelo trabalho que esta Casa tem 

feito, e também agradecer pelo apoio a Moção de Apelo que eu fiz ao qual aquela EMEI 

Judith que está em termo de abandono, pela fiscalização que tem sido feita essa semana, 

gostaria que os Nobres Pares se visitassem também e as crianças estão sofrendo muito 

com a estrutura da escola que não comporta o número de alunos que existe pela 

condições de trabalho, quero parabenizar o Vereador Marcelo pelas palavras, que expos 

aqui através do nosso Projeto de Lei que dizemos par a Madre, parabéns pelas palavras, 

Adriana Rufo também, parabenizar aos alunos que receberam esse diploma, e 

parabenizar também o Nobre Vereador Ziza, o qual se retratou perante aquele episodio 

que aconteceu, apesar de não citar o nome da minha esposa, o qual citou por duas vezes 

na outra Sessão, mas quero relatar que cada um tem o direito de preservar seu direito de 

imagem, parabéns pelo retratamento, mas que fica em ATA o qual minha esposa não foi 

citada. Muito obrigado”. Com a palavra, Senhor Presidente, “boa noite a todos, eu 

gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Carlos de Araújo pela Indicação N.º 

280/2015, que solicita ao Senhor Prefeito que tome as providências necessárias para a 

realização de curso de relações humanas direcionadas aos servidores da rede pública, só 

para comunicar ao Nobre Vereador que nessa sexta-feira agora, dia nove de outubro, 

nós teremos aqui na Câmara uma palestra motivacional, pessoal e profissional, que eu 



 

tomei a iniciativa de realizar. Então essa palestra ela será comunicada a todos os 

gabinetes aqui da Câmara e também estendida a Prefeitura Municipal e a todos os 

demais departamentos públicos e privados também, ao comércio da nossa cidade. Eu 

acredito que é uma indicação de extrema importância, porque existe um desgaste natural 

ao longo do tempo, as pessoas começam bem, mas no meio do tempo ou no meio dos 

anos existe aquele desgaste natural, como comprar um carro com boleto de sessenta 

prestações, não é verdade, você começa bem, chega no meio você está desgastado com 

aquilo, já não agüenta mais, você precisa de um gás novo, de uma motivação nova, e eu 

já gostaria de comunicar todos os Nobres Vereadores, dia nove de outubro, às quatorze 

e trinta, aqui na Câmara Municipal, no plenário, nós teremos uma palestra motivacional, 

pessoal, profissional. Comuniquem aos assessores, comuniquem aos amigos, aos 

comerciantes,  aos funcionários, a rede pública de saúde, enfim, a todos para que 

possam estar aqui presentes. Quero parabenizar também o Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos, parabéns Nobre Vereador, pelo empenho, pela força, pela dedicação, se 

existe algo que traz uma satisfação enorme, é você ver as coisas se materializarem, as 

coisas acontecerem, e eu fico feliz por isso, porque no ano passado eu entreguei ao 

Conselho Tutelar um carro, eu entreguei ao Conselho Tutelar a Spin novinha que eles 

estão rodando ai para fiscalizar e realizar suas atribuições. Entreguei também ao 

Conselho Tutelar cinco computadores, uma geladeira, um bebedouro, uma impressora, 

todo o material de escritório foi entregue aos Conselheiros Tutelares. Eu entreguei 

também, no ano passado, uma ambulância novinha que foi enviada pelo Deputado 

Carlos Bezerra Junior, um grande amigo, companheiro, pastor também, da comunidade 

da Graça, e que já me conhecia a muito tempo e não teve problema nenhum em mandar 

essa ambulância. E eu fico feliz também porque através aqui do requerimento que eu 

apresentei nesta noite, Requerimento n.º 105/2015, eu quero agradecer também ao 

Deputado Carlos Bezerra Junior, que enviou ao meu pedido mais cento e cinqüenta mil 

reais para a construção de três praças públicas aqui na cidade. Então existe uma 

satisfação muito grande, Nobre Vereador, quando as coisas se materializam, quando as 

coisas acontecem, quando o nosso trabalho, realmente, ele dá frutos e se realiza, como o 

Jorge Mishima citou, o André Secretário de Governo e Planejamento já está com a 



 

planta para a construção dessas praças que já estará este ano tendo início, no bairro das 

Vertentes, no bairro do Vista Alegre e por alguns ajustes, ainda estamos acertando o 

bairro do Jardim dos Eucaliptos. Quero agradecer também ao Deputado Federal Marcio 

Alvino que tem contribuído muito comigo, no fomento da cultura, tem sido um parceiro 

em relação a projetos culturais aqui na cidade,  junto a Fábrica de Cultura, que este mês 

estará desenvolvendo projetos como Cinema Itinerante, e outros projetos mais, 

estendendo também ao Vale Encantado do senhor Carlos Pimenta. Agradecer também 

ao Deputado Estadual André do Prado, onde protocolei no gabinete dele um ofício 

solicitando providências em relação aos grandes problemas da telefonia móvel aqui, 

Vivo, Tim, Claro, enfim, ele como faz parte da  CPI, da Comissão Parlamentar de 

Investigação das telecomunicações na Assembléia, ele já está tomando as providências 

necessárias, junto  as Comissões para que tenha resultado aqui na nossa cidade. Eu 

quero também parabenizar a Nobre Vereadora pela iniciativa, junto aos alunos, pais, 

que ainda estão aqui aguardando o término da Sessão, e dizer que nós estivemos no mês 

passado, esta Câmara, eu, o Vereador Marcelo, o Lourival, o Jorge Mishima, Carlos de 

Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, Walter, Valdivino, e também o Zé Lares, 

participando deste momento, junto ao Presidente do Fundo Social, a Roberto Taino, 

então além de parabenizar os senhores pais e alunos, eu também quero estender os meus 

parabéns a Roberto Taino que tem realizado um excelente trabalho a frente do fundo de 

solidariedade, e também aos pais, que fora dos muros das escolas também contribuíram 

e se disponibilizaram em levar ali também roupas, agasalhos, de forma a suprir a 

necessidade do próximo, foi um momento ali no Centro Pastoral maravilhoso, um 

momento ímpar, um marco, onde também pudemos jantar com os pais, os diretores, 

professores, então parabéns a todos novamente, eu deixo aqui a minha gratidão a todos 

vocês. Eu quero comunicar aos Nobres Vereadores, anotem, na sexta-feira, às quinze 

horas da tarde, nós teremos a reunião das Comissões. Eu vou alterar, para a próxima 

quarta-feira, a reunião, sem ser essa quarta, a próxima, a reunião das Comissões para a 

gente discutir os Projetos de lei n.º 027, 028, 029, 031. Próxima quarta-feira sem ser 

esta, as quinze horas, depois a Secretaria estará comunicando a todos. Gostaria de 

parabenizar também para encerrar, o Deputado Estadual André do Prado, que junto a 



 

Assembleia Legislativa pleiteou e trabalhou de uma forma árdua, a questão da 

aprovação junto ao Governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckimin, para que 

fosse sancionado a Lei Específica, quero parabenizar a todos os demais Vereadores que 

participaram, Prefeito Rafael, Prefeito Inho, os Vereadores de Salesópolis, e eu tenho a 

certeza que a sanção, a aprovação dessa lei vai ser um marco, um divisor de águas aqui 

na cidade de Biritiba Mirim, Salesópolis, Mogi das Cruzes, e todas as cidades que até 

então estavam sobre essa lei de proteção aos mananciais”. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, “eu gostaria só que na Moção de Apelo das Rotatórias, 

gostaria de denominar que são as Rotatórias do Nova Biritiba, que nós já pedimos aqui 

por vários Vereadores, e a do Pomar do Carmo, que se eu não me engano, ontem ou 

hoje se foi mais uma vida, que é um dos componentes da família Franco, através de um 

acidente. E já esta aprovada, o Prefeito Municipal, então gostaria de fazer este apelo e 

pedir a assinatura de todos já que foi aprovada para que chegue com mais força até o 

Governador Alckimin, então só gostaria de nominar a rotatória da Nova Biritiba, que 

também já se foram bastante vidas, acidentes, e agora a do Pomar do Carmo também, as 

duas que faltam para complementar essa extensão, Presidente”. Com a palavra, Senhor 

Presidente, “encerrando, eu gostaria de comunicar os Nobres Vereadores, a próxima 

Sessão será realizada na terça-feira, às vinte horas, segunda-feira é feriado, não venham 

na Casa de Leis segunda-feira, venham na terça-feira. Eu quero dizer que estarei 

fazendo uma Moção de Aplausos aos candidatos eleitos do Conselho Tutelar, e também 

parabenizar aqueles que estarão entregando os cargos. Quero que nessa Moção de 

Aplausos todos os Nobres Vereadores participem comigo, que assinem também, porque 

é um reconhecimento de todos nós pelo processo democrático que foi realizado ali no 

Centro de Convenções, onde os cinco candidatos foram eleitos. Então estarei fazendo a 

Moção de Aplausos e eu peço que todos assinem juntos comigo essa Moção. Não 

havendo mais nada a ser tratado, quero agradecer a presença de todos os pais, de todos 

os que estão conosco, tendo paciência ao ouvir todos os Vereadores aqui, praticamente 

fazendo uso da palavra, a todos aqueles que nos assistem através da Sessão Online 

também”. Não havendo mais oradores inscritos e 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, 06 de outubro de 2015.  

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 
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