ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE
2015.
Às vinte horas do dia vinte e 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. A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas justificou a ausência do
Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, que se encontrava em São Paulo e devido à
chuva iria se atrasar. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes,
apostas às fls. 32, 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 19 de outubro 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. O senhor Presidente acatando o
Requerimento do Nobre Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. 2. Leitura do
Ofício N° 044/2015/BP – Do Biritiba Prev – Encaminha Balancete Financeiro da
Receita e Despesas referente aos meses de Agosto e Setembro de 2015. 3. Leitura do

Ofício n° 119/15 - SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim – *Contratos nºs. 072 e
073/2015 *Termo Aditivo nºs 03 contrato 079/13, n° 01 contrato 116/14, n° 01
contrato 129/14, n° 02 contrato 124/14, 03 contrato 124/14, 04 contrato 124/14
*Decretos nºs 3088, 3089 e 3091/2015 *Portarias nºs 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 146, 147, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 e 430/2015. Terminado o
Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
CARLOS DE ARAÚJO 1. Indicação nº 298/2015, 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 1° de
Setembro, no Bairro Jardim Yoneda em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 2. Indicação nº 299/2015, solicita ao
Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão
Competente, a pedido dos moradores locais, para que seja implantados redutores de
velocidade tipo lombada na Rua Floriano Peixoto, Bairro Vista Alegre. AUTORIA DA
NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 3. Indicação nº 300/2015,
solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto
ao Órgão Competente para que seja feito o levantamento de lâmpadas queimadas, e as
mesmas sejam trocadas na Estrada Municipal no Nirvana próximo a Igreja Cristo Rei,
pois é um local perigoso de noite e a iluminação e indispensável. Terminado as
Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE VEREADORA
ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Em única discussão e votação Requerimento N°
121/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo
interceda junto a Secretaria de Saúde para que sejam feitas as inscrições para o curso de
capacitação para os agentes de saúde, pois a ONG UNACAAN entrou em contato
informando que as inscrições terão vagas limitadas. APROVADO. AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. – Em única discussão e
votação Requerimento N° 122/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino
Junior, para que viabilize junto ao Governo do Estado a liberação de recursos
financeiros para a pavimentação de 100 (cem) metros da Rua José Antonio de Assis até
a Casa do Idoso, no Bairro Jardim Alvorada B. APROVADO. AUTORIA DO

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 3. – Em única discussão e
votação Moção de Aplausos N° 034/2015 – Aos Alunos e Profissionais da Educação
Especial Exclusiva, pela iniciativa do Projeto “Peixe Oto e o Rio Tietê”, realizados com
alunos da Educação Especial EMEF João Cardoso de Siqueira Primo, sendo o mesmo
contemplado pelo grupo Rotary de Mogi das Cruzes – Norte, a autora do livro Márcia
Tigges que da o nome ao projeto. APROVADO. Não havendo mais material para a
Ordem do Dia, o Senhor Presidente convidou o senhor João Idalino, “Senhor João é o
pai da Luzia, senhor João é um poeta, ele escreve poemas, música também, e o senhor
João quer ler um poema hoje aqui nessa sessão, e ele vai fazer uso da tribuna”. Com a
palavra, senhor João Idalino, “boa noite a todos, eu vou recitar essa mensagem ao
Senhor Divino Espírito Santo, oferecendo a todos, Faquinho, Vereador. Eu tenho um
pouco de dificuldade para ler, e depois de amanhã vou fazer cirurgia de uma das minhas
vistas, e a hora que eu recuperar vou fazer da outra também, então vou ver se consigo
falar sem ler porque estou com dificuldades”. “Senhor Divino Espírito Santo, encha
nosso cérebro de sabedoria, os ilumine com a Vossa Luz, que ela seja sempre a nossa
guia. A nossa esperança, que Jesus nos ensine praticar caridade e o bem todos os dias,
amar ao próximo sem preconceito, evangelizar sem demagogia. Eu não ofereço para os
irmãos, algo que não serve para mim, espero que o amor se prevaleça, e que seus
pensamentos também sejam assim. Jesus precisou dos doze apóstolos, e eu preciso de
vocês e alguns podem precisar de mim, unidos com o amor em Deus vamos vencer e a
nossa paz nunca vai ter fim. O Senhor Deus é o nosso Pai, o Senhor Jesus é nosso
Irmão, vamos seguir com sua doutrina e cumprir com a nossa missão. Irmãos que
perdoam serão perdoados, e receberão de Deus a salvação. Se nós não convivermos com
o pecado, Jesus vem morar em nosso coração. Não foram os fiéis que acreditaram em
Jesus que ofereceram a coroa de espinho em lugar de flor, o que nós plantarmos, nós
vamos colher, assim diz a palavra do Senhor. Não foi Jesus quem fez a guerra, nem a
fome, nem a dor. Quando veio conviver conosco, nos deu exemplo da paz e do amor.
Amar o próximo e não desprezar, é o exemplo de Jesus que nunca desprezou ninguém.
É preciso cumprir com os mandamentos para nós sermos filhos de Deus também. Então
vamos ser irmãos de Jesus, pois para nós ele só faz o bem. O Jesus que nós esperamos

para nos salvar, nasceu sob o poder do Espírito Santo e Espírito Santo, amém”. “Muito
obrigado, que Deus e o Senhor Divino Espírito Santo proteja a todos, muito obrigado
pela oportunidade, Deus abençoe a todos”. Com a palavra, Senhor Presidente, “obrigado
senhor João, a gente que agradece esse poema lindo que o senhor preparou. Com certeza
trouxe já uma edificação muito grande para nossas vidas esta noite”. O Senhor
Presidente solicitou 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, “quero cumprimentar a Mesa, em nome do Presidente da Casa
Fábio Faquim, Primeiro Secretario Marcelo, Segundo Secretário Valdivino, demais
Nobres Vereadores. Senhor João, com certeza o senhor emocionou a todos nós aqui
nesta noite. Lindo poema, o senhor está de parabéns! Quero esta noite parabenizar os
treze alunos que durante três meses se dedicaram na realização do “Projeto Peixe Ôto e
o Rio Tietê”, que, pois, esse Projeto tinha como objetivo desenvolver o raciocínio, a
imaginação, a criatividade, e outras habilidades. Parabenizo toda a equipe da educação
especial que abraçou o Projeto, que com certeza foram recompensados pelo belo
resultado. Parabenizo também vocês pais, que acreditaram no potencial de seus filhos.
O sucesso do Projeto é dedicado a todos vocês alunos que participaram do projeto. Boa
noite”. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “agradeço e
dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “eu agradeço e
dispenso, só gostaria de parabenizar o senhor João pelo exemplo de vida”. Com a
palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “boa noite Presidente, boa
noite a todos, Nobres Pares, a todos que nos acompanham pela Sessão online, gostaria
de ser o mais breve aqui, viu Presidente, apenas para homenagear a vossa Moção de
Aplauso, muito merecida aos alunos, profissionais da educação especial. Gostaria de
cumprimentar os professores, trabalhadores da equipe, e falar que a Sueli estava
contando para mim, em particular, como é que foi o Projeto, não tive condições de
acompanhar, que houve dança, que a professora, nossa querida Roberta, se apresentou,
dançou bem. Gostaria de aproveitar aqui e mandar abraço para meu amigo Madureira,
que também ajudou no Projeto, e que Madureira também contribui muito à nossa
cultura desde os tempos da BBM, do nosso amigo Edézio que teve aqui em Biritiba, e a

nossa professora Roberta, ontem, surpreendeu. Sabia que ela era especial por trabalhar
com alunos especiais, mas ontem ela teve a oportunidade de mostrar a capacidade dela
como dançarina, fiquei de boca aberta, está de parabéns, viu Roberta, como o senhor
João Idalino, conhecia só de negócios na imobiliária, e provou ser um artista que encheu
o coração da gente com uma mensagem profunda e muito propícia para a gente que vive
num ambiente hostil da política, pessoas que a gente lida a aqui, as vezes uma
mensagem como essa, senhor João Idalino, serve para refrescar os corações, abrandar os
ânimos, apaziguar aquelas pessoas, então gostaria de falar, assim como o senhor, o
senhor Nei, que também já foi Vereador desta Nobre Casa em outra legislatura, ele
também fez uma canção para Biritiba Mirim, a qual eu gostaria, que eu já pedi para ele,
inclusive, e depois dessa demonstração desse valor do senhor, da Roberta como
dançarina, que a gente tem muito artista aqui, Madureira do Sistema Cultural também,
se o senhor pudesse trazer mais um trabalho para a gente fazer também uma Moção, não
só eu, todos os Vereadores, os quais convido para assinarem juntos, para o senhor e para
o senhor Nei, porque ele tem uma letra de música que é para a cidade Biritiba Mirim,
sertaneja, que deixou a gente muito emocionado ontem, que eu pude ouvir através do
Madureira que ajudou e nos deu uma força. Professora Roberta, a todos os alunos,
parabéns, Fábio, parabéns pela sua Moção de Aplausos do Peixe Oto, que eu já assisti e
era muito legal, a todos os alunos que participaram. Boa noite, obrigado e fiquem com
Deus”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “agradeço e
dispenso”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente,
“para encerrarmos essa sessão, eu quero parabenizar a todos os educadores, aos pais,
aos alunos especiais, no mês passado eu realmente fui comovido pelo que eu assisti, os
alunos ali no João Cardoso, através do Madureira, viu Madureira, quero parabenizar
você que me comunicou acerca do Projeto e dizer que foi um prazer estar ali, viu
Madureira, eu pude ver os alunos especiais realizando duas danças com a Roberta,
professora muito animada, Roberta muito emotiva, com uma simpatia ali enorme, e
todos os alunos especiais envolvidos e mostrando uma coordenação motora excelente!
Olha, eu quero dizer que vocês estão de parabéns alunos, os pais também. Pais, vocês
tem filhos realmente especiais no melhor e bom sentido da palavra, são realmente

meninos, meninas, alunos que dão orgulho de estar lá e prestigiar o trabalho que eles
desenvolveram por estar ali também com a professora Luzineide, aonde ela me mostrou
todos os trabalhos pedagógicos, né Luzineide, que foi desenvolvido ali pelos alunos,
uma coordenação motora na pintura ótima, excelente, eu vi cada pintura ali que eu
fiquei surpreendido, até questionei a Luzineide, falei Luzineide foram realmente os
alunos que fizeram essa pintura, ela falou foi Fábio, eles estão desenvolvendo
realmente, desenvolveram o Projeto de uma forma maravilhosa, de uma forma especial
mesmo, eu quero dizer que todos vocês estão de parabéns. Parabenizar também aqui a
Dulcineia, Dulci, parabéns viu, coordenadora, coordenando esse trabalho, esse Projeto,
junto com toda a equipe, quero fazer menção aqui também da diretora do João Cardoso,
a diretora Sueli que não pode estar aqui, e as demais professoras que eu estou vendo que
estão lá no final, escondidinhas, Queijinho, né Queijinho, e a Elisangela também, os
parabéns para vocês, que indiretamente também estão envolvidas neste Projeto, então,
vocês realmente são merecidos e vocês se destacaram, e eu não podia deixar de fazer
esta homenagem para cada um de vocês, professores, coordenadores, diretores, alunos,
pais, enfim, a todos vocês, os meus parabéns, também por essa parceria com o Rotary, e
parabenizar também a autora do livro, a Márcia Tigges que dá nome também ao Projeto.
Sucesso, e que no próximo ano aconteça novamente, e eu tenha oportunidade de estar o
privilégio de acompanhar isso daí que foi algo que tornou meu dia, um dia muito mais
alegre, um dia muito mais abençoado, e eu louvo a Deus por tudo isso, e eu louvo a
Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite, que Deus abençoe a
todos, e senhor João, sucesso para o senhor, o senhor é um poeta, o senhor é um
filósofo, o senhor é um músico, e nós queremos agradecer ao senhor por esta poesia,
que com certeza trouxe uma edificação aqui enorme para nossas vidas, e deixou nosso
ambiente da sessão muito mais agradável, muito mais leve, que Deus abençoe sua vida.
E a Luzia, nossa querida Luzia, que Deus te abençoe Luzia. Eu gostaria de convidar os
professores, os coordenadores, os pais, os alunos também, para nós estarmos todos aqui
a frente, Madureira, para nós tirarmos uma foto e marcarmos este momento. Eu só
gostaria de dar o último recado, e dizer aos Nobres Pares que nós teremos a reunião das
Comissões no dia vinte e nove do dez, às quatorze horas, anotem, é muito importante

que os senhores estejam aqui, nós vamos estar analisando projetos de autoria do
Legislativo e projetos de autoria do Executivo, e é muito importante que todos que
fazem parte da Comissão possam estar aqui. E também convidar a Câmara Municipal,
quero ler da íntegra, de Biritiba Mirim, convido a sociedade civil e autoridades
municipais a participarem da Audiência Pública na Câmara Municipal de Biritiba
Mirim, situada a Rua João José Guimarães, cento e vinte e cinco, dia vinte e nove de
outubro de dois mil e quinze, quinta-feira, às quinze horas, para discussão do Projeto de
Lei N.º 035/2015, que estima a receita e fixa as despesas do município de Biritiba
Mirim, para o exercício de dois mil e dezesseis e dá outras providências. Estão todos
convidados a estarem conosco. 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, 26 de outubro de 2015.

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara
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