
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia três de novembro 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. 33, 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 Valdivino Ferreira dos Santos justificou a ausência da Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira, que se encontrava a caminho. Passando para 

EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 

vinte e seis de outubro 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.  2. Leitura do Ofício n° 122/15 - SMA – 

Da Prefeitura de Biritiba Mirim - *Contratos nºs. 071,074, e 075/2015 *Termo 

Aditivo nºs. 05 convênio 024/10, n° 01 contrato 121/14, n° 01 contrato 047/15, n° 01 



 

contrato 044/15, n° 04 contrato 079/13, n° 02 contrato 109/14 *Decreto nºs. 3093/2015 

*Lei Complementar nº. 171/2015 *Portarias nºs. 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 

434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 

452, 453 e 454/2015. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARÁUJO 1. Indicação nº 

301/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente que estude a implantação de lombada na Rua 

Euclides da Cunha próximo ao n° 173, Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. Indicação 

nº 302/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, solicitar a 

Secretária de Obras e Serviço Competente a limpeza da Rua Joaquim Leite de Miranda 

e Sebastião Garcia de Miranda, Jardim Alvorada B e C e retirada de entulhos e limpeza 

no bosque onde pertence nesta mesma rua e coloque placas de proibido jogar lixo e 

entulho. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 

3. Indicação nº 303/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, 

solicitando para que seja contatada com o comando do Destacamento da Polícia Militar 

de nosso Município, visando planejar policiamento com mais frequência no Bairro do 

Vale Verde. Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO 1. – Projeto de Lei Nº 039/2015; Dispõe sobre denominação 

de próprio público e dá outras providências. O Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou que o Projeto de Lei N.º 039/2015 fosse colocado na Ordem do 

Dia. Aprovado. Terminado os Projetos em deliberação, o senhor Presidente fez uma 

pausa para avaliarem e discutirem o Projeto de Lei n.º 039/2015. Retomada a Sessão, o 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada 

nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. Passa-se a 

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

Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº 039/2015; Dispõe sobre denominação 

de próprio público e dá outras providências. APROVADO. 2. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 123/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 



 

Junior, para providenciar junto ao Setor Competente do Município, colocar pedras na 

Estrada Miguel Chelucci, em frente à propriedade do Sr. Miyuki Makiyama, próximo da 

interligação com a Rua Lauro Albano. APROVADO. 3. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 124/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para providenciar junto ao Setor Competente do Município, cascalhar (colocar 

entulho) na Rua José Maciel, Bairro Jardim dos Eucaliptos, próximo a Rua Abnésio 

Avelino Marques. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 4. – Em única discussão e votação 

Moção de Apelo N° 035/2015 – Ao Exmo Sr. Deputado Estadual André do Prado, para 

que some esforços na Assembleia Legislativa para a criação e aprovação de um Projeto 

de Lei que possibilite o desembarque de pessoas idosas e do sexo feminino em qualquer 

local onde seja permitido o estacionamento, no trajeto regular da respectiva linha, 

mesmo que nele não haja ponto de parada regulamentada, após as 22 horas. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA  5. – Em única discussão e votação Moção de Aplauso N° 036/2015 – 

Aos Conselheiros Tutelares que desenvolvem um excelente trabalho, e que deixam o 

cargo ainda esse ano, são eles: Ana Luiza Figueredo, Rafael Guerra, Eliane Mendes 

Faria, Patrícia Aparecida Queiroz Novais. APROVADO. 6. – Em única discussão e 

votação Moção de Aplauso N° 037/2015 – Aos Conselheiros Tutelares que a partir de 

2016 terão a oportunidade de desenvolver um trabalho, pois foram eleitos, são eles: 

Roque Bolanho, Eliete Renda, Glauce Juliana Barbosa, Juliana Regina de Oliveira, 

Ednéia Meireles. APROVADO. 7. – Em única discussão e votação Moção de Aplauso 

N° 038/2015 – A todos os Idosos do nosso Município pelo mês de outubro que é 

conhecido por ser o Mês do Idoso, em nome da Dona Bia do Instituto Reviver que tem 

desenvolvido um trabalho espetacular com a Terceira Idade.  APROVADO. Não 

havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente convidou a senhora Bia, 

do Instituto Reviver, para fazer uso da tribuna e falar em nome do Instituo e idosos do 

município, “boa noite, bom, cuidar do Reviver, para mim, é como cuidar de filhos. Foi a 

minha paixão, é minha paixão, é a realização de toda uma vida. Nós estamos desde de 

dois mil e um, e a gente vem conseguindo ampliar um pouquinho a cada ano, com muita 



 

dificuldade. Agora estamos com esta grande vitória que é o prédio, construído e pago. 

Essa semana consegui pagar os trinta mil que estava faltando, então a gente está muito 

feliz. Eu tenho que agradecer imensamente ao nosso Senhor Prefeito, aos Senhores 

Vereadores, e a toda população de Biritiba, e mais algumas pessoas que nos ajudaram, 

como o Pró-Vida e outras entidades. Se não fossem vocês, a gente não teria conseguido 

chegar onde chegamos. E hoje, isso é uma realidade, hoje a nossa luta agora é ampliar 

os projetos, ampliar, aumentar a verba, como eles disseram, fazer viagens. Esse ano nós 

não fizemos viagens porque foi reduzido a nossa verba. Então, o que nós temos agora, é 

brigar, lutar, para que ampliem a nossa verba, para que a gente possa de fato dar 

qualidade de vida aos nossos idosos. Hoje eu atendo noventa num projeto, e cento e 

vinte no outro. Eu estou atendendo noventa, mas quero voltar a atender os cento e 

cinqüenta que eu atendi no ano passado. E também a outra luta, então existe em Biritiba 

muitos, muitos, e muitos idosos que ainda não são atendidos pelo Reviver. Não que a 

gente não queira, não que não tenha espaço, mas não temos verba. Infelizmente sem 

dinheiro é complicado. Nós temos alguns sócios, alguns amigos, que participam com 

uma quantia de dez, quinze reais, outros dão um pouco mais, e a gente agradece muito 

porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, de fato. Isso tem nos ajudado 

muito, muito, muito, então eu agradeço a todos vocês, por toda colaboração, de todo 

esse tempo, de todos esses anos, desde dois mil e um, quantos Vereadores já passaram 

por aqui, Prefeitos também, e a gente vem conseguindo credibilidade e confiança para 

que tudo vá em frente. Então, pedindo a Deus para que nos ampare sempre, que nos 

louve sempre, que cuide sempre da gente, para que a gente possa estar aqui com saúde e 

boa vontade. E eu peço a Deus que cuide de todos vocês para que a gente possa mais e 

mais pode trabalhar para essa faixa etária que é um pouco esquecida, um pouco deixada 

de lado. Então eu agradeço a todos vocês, todo esse espaço e essa homenagem, que é 

merecida a todos os idosos de Biritiba. Então obrigada”. O Senhor Presidente solicitou   

ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores 

inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo 

Freitas, “quero cumprimentar a Mesa Diretiva, em nome do Presidente Fábio, Primeiro 

Secretário Marcelo, Segundo Secretário Valdivino, demais Nobres Vereadores, e a 



 

todos os presentes. Em relação a Moção de Aplauso n.º 038/2015, eu quero parabenizar 

a dona Bia, por todo trabalho realizado a frente do Instituto Reviver. Se hoje o Instituto 

vive, é devido a participação e a presença de todos os idosos que freqüentam este 

Instituto, tá. E, todas essas atividades que são realizadas lá, lógico que vem em busca da 

qualidade de vida de todos idosos, então assim, eu espero, dona Bia, e acredito que o 

baile em homenagem ao mês dos idosos vai ser um sucesso viu, e eu já reservei a minha 

mesa. Parabéns viu dona Bia, e a todos os idosos que freqüentam este Instituto. Em 

relação a Moção n.º 36/2015, quero agradecer os Conselheiros que estão encerrando 

suas atividades no Conselho Tutelar, da cidade, a Ana, o Rafael, a Eliane, a Patrícia, 

tenho o conhecimento de todo trabalho por eles realizado. E quero também, agora, em 

relação à Moção de Aplauso n.º 037/2015, dar as boas vindas e desejar a vocês novos 

Conselheiros, o Roque, a Eliete, a Glauci, a Juliana, Edineia, um belíssimo trabalho, 

porque sabemos que a tarefa é muito difícil, mas também sei da capacidade de cada um 

de vocês. Obrigada”. 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, “com a 

permissão do nosso Presidente, eu gostaria, em breves palavras, gostaria de parabenizar 

inicialmente a dona Bia, pelo excelente trabalho referente ao Reviver. É uma conquista 

que parecia que era inalcançável. Na verdade ela é uma batalhadora juntamente com o 

senhor Wilson, e o senhor o Ernani, me desculpe outras pessoas que tem colaborado 

com o Reviver, mas a dona Bia realmente com esse seu espírito de juventude, essa garra 

que ela tem, conseguiu muitas coisas para o Reviver. E eu já estou na idade de 

freqüentar o clube da dona Bia, eu e o Nobre Vereador Lourival, brevemente estaremos 

batendo à porta do Reviver para somar essa conquista a senhora. Muito obrigado”. Com 

a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “agradeço e dispenso a palavra”. 

Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “boa noite a todos. 

Boa noite Presidente, Valdivino, Nobres Par, a todos que aqui estão presentes, muito 

carinho de vê-los todos aqui, aos que acompanham a gente também pela Sessão online. 

Gostaria de, nesse momento, agradecer primeiro os Vereadores que aprovaram o Projeto 



 

de Lei que denomina o Campo Society do Nirvana, que é do senhor Luis Português, 

como ele era mais conhecido, que também é pai do Alexandre, que trabalha na área da 

saúde, senhor Luis Português, quem conheceu ele, e eu na época que era corretor de 

imóveis, no Nirvana antigamente você nem conseguia chegar lá direito, porque a estrada 

era precária, às vezes a gente tinha que voltar no meio do caminho. Ele foi um 

batalhador, pelas coisas do bairro, pelas conquistas, ele falava, conhecia ele bem, então 

a gente sabe da importância, e veio essa oportunidade, gostaria de coração de agradecer 

vocês por terem votado com unanimidade, e aqueles que conviveram mais ainda com 

ele. Eu acredito ser bem merecido. Referente à Moção de Aplauso n.º 36 e 37, que se 

refere àqueles que estão saindo do Conselho Tutelar e aos que estão assumindo, é uma 

responsabilidade muito grande, então queria parabenizar o Presidente pela Moção, viu 

Fábio, porque criança, quem se propõe a cuidar do Conselho Tutelar é um trabalho 

árduo que às vezes, às vezes não, com certeza é uma das missões mais difíceis que a 

gente encontra na sociedade. E também à Moção 038/2015, parabenizar mais uma vez o 

Senhor, viu Fábio, a dona Beatriz, mais conhecida como dona Bia, bem como todos 

aqueles que já fizeram parte com ela da diretoria, do Reviver, desde dois mil e um que 

também lá estão presentes, meu pai também que passou por lá, a minha mãe também, a 

gente sabe da seriedade da senhora, viu dona Bia, a gente gostaria de fazer a 

homenagem como fizemos ao senhor Luis, em vida da pessoa, a senhora com certeza 

mereceria a homenagem de um prédio já em vida, para a gente não ter que vir depois, a 

obra que a senhora faz frente ao Reviver junto com os demais participantes também, 

senhor Wilson, senhor Valdimir, a turma que freqüenta também, e também na frente da 

Associação de bairros da Vertente, não sabendo que era só uma coisa, a senhora vai e 

pega outra, então dona Bia, eu como participante do bairro, quero dizer para a senhora 

que estamos na luta da cidade e também do bairro, e agradecer esse empenho, porque 

senhora abre mão de muita coisa para cuidar de gente que nem a gente, eu já estou 

ficando com idade, já estou ficando um pouco chato também, modo de falar, chato 

também, porque estou envelhecendo com a minha esposa, e agente sabe que a paciência 

de quem tem experiência é uma disciplina, então a senhor está de parabéns, de coração, 

eu assim, valorizo muito o trabalho da senhora porque não é fácil, porém é da maior 



 

recompensa a senhora fazer isso por quem é de idade, e merece com toda a certeza a 

educação e o carinho por todos que criaram né. Tem um ditado que fala muito rápido e 

claro, um pai e uma mãe criam dez filhos, dez filhos não cuidam de um pai e de uma 

mãe. A senhora está de parabéns, viu dona Bia, fique com Deus. Até mais”. Com a 

palavra, Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “agradeço e dispenso”. Não havendo 

mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “boa noite a todos os 

presentes novamente, a todos aqueles que nos assistem através da Sessão Online, tive a 

iniciativa de apresentar a Moção de Aplauso de nº 036 e 037, até porque eu sou 

participante indiretamente, talvez, do Conselho Tutelar. No ano passado eu pude 

entregar aos Conselheiros Tutelares uma Spin novinha, e eu pude entregar também aos 

Conselheiros Tutelares, cinco computadores, impressora, geladeira, bebedouro e tudo 

isso foi uma conquista e uma iniciativa minha, onde o trabalho dependeu somente da 

minha pessoa. E graças a Deus, aquilo que dependeu de mim, na busca se materializou, 

deu certo, hoje os Conselheiros Tutelares tem uma Spin novinha para rodar, para fazer o 

seu trabalho, para apurar denúncias, para apurar fatos, para investigar, para realizar, em 

fim, o seu trabalho. Então eu muito me orgulho de ter contribuído junto ao Conselho 

Tutelar de Biritiba Mirim, e se depender de mim, no que eu puder fazer dentro do meu 

mandato legislativo, pode ter certeza de que eu vou contribuir muito com os 

Conselheiros e com o trabalho. Eu fiz a Moção também porque, para você é dar o seu 

nome, e você entrar num processo democrático, a pessoa tem que ser muito corajosa. É 

como você sair e disputar um pleito como Vereador, ou como Prefeito da Cidade, 

porque você pode ter tanto mil votos, como você pode ter dez votos. Você pode ser 

tanto eleito, como não. E eu quero parabenizar todos os Conselheiros Tutelares que 

colocaram o seu nome a disposição para este trabalho, para desempenhar essa função e 

dizer, vocês são realmente corajosos, vocês são valentes, vocês não temerem a abertura 

das urnas e o que poderia ser definido naquele momento. Mas eu quero parabenizar a 

Juliana, que está aqui, parabéns viu Juliana, tenho certeza de que você vai fazer um 

excelente trabalho. Quero parabenizar também aqui a Glauce, que estava aqui conosco, 

porque o papel do Conselheiro Tutelar é de extrema responsabilidade, e eu marquei 

aqui, é de zelar, é de promover, é de orientar, encaminhar, tomar providências, em 



 

situações de vulnerabilidade pessoal e social das crianças e adolescentes, como 

abandono, negligência, exploração, violência, crueldade e discriminação. Então vocês 

terão uma responsabilidade muito grande, e irão se deparar com algumas situações 

terríveis, constrangedoras. Mas que Deus capacite, que Deus oriente, que Deus dê 

sabedoria e graça para que vocês possam desenvolver um excelente papel a frente do 

Conselho Tutelar, e eu sei que vocês farão isso, junto com o Roque, junto com a Eliete, 

junto com a Edineia também. Quero parabenizar aqui a dona Bia, parabéns dona Bia, a 

senhora é uma guerreira, a senhora é uma mulher valente, a senhora é uma mulher que 

não teme a tempestade, nem o mar bravio, nem o dia mau, a senhora é uma pessoa que 

sempre está disposta. Arregaça as mangas e vai para a luta, e se o Instituto Reviver está 

onde está, com esse reconhecimento, com essa credibilidade, com essa confiança do 

povo, é porque a senhora, o senhor Hernani, desempenharam um excelente papel a 

frente do Reviver. Eu posso dizer isso, e dizer com prioridade, com autoridade, porque a 

dona Bia e o senhor Hernani são muito zelosos, no que diz respeito a toda 

documentação do Instituto, é utilidade pública municipal, é utilidade pública estadual, é 

utilidade pública federal, e graças a Deus, dona Bia, o seu esforço foi reconhecido e os 

idosos de nossa cidade, do nosso município, tem o privilégio de serem atendidos, de 

terem uma melhor qualidade de vida, de terem uma atenção dada, graças a esse 

trabalho, então essa Moção de Aplausos é porque realmente a senhora merece essa 

honra, merece esse mérito, e tenho certeza que muitas coisas ainda estão por vir, e Deus 

ainda vai satisfazer e muitos, os desenhos do coração da senhora e o Instituto Reviver, 

essa ONG, vai se ampliar ainda mais e vai atender essas cento e cinqüenta pessoas que a 

senhora tanto deseja. Quero parabenizar todos os idosos, da melhor idade, que estão 

aqui, senhores e senhoras, que vocês se mantenham nessa condição, buscando qualidade 

de vida, buscando benefícios para vocês, e que vocês possam viver muito, porque vocês 

são a nossa referência aqui na cidade, a senhora com seus cabelos brancos devido a uma 

experiência de vida, a uma maturidade muito grande. O Sábio Salomão disse assim, 

andas com o sábio e serás mais sábio ainda, os sábios são vocês, idosos da melhor idade 

que estão aqui, e eu, como ainda novo, não cheguei na idade do Vereador Jorge, do 

Lourival, que estão quase batendo a porta, mas eu muito ainda tenho a aprender com os 



 

senhores e com as senhoras, que Deus abençoe. Quero agradecer a atenção e por terem 

atendido o convite a estarem aqui nesta Casa de Leis, a homenagem nesta noite é para 

vocês. Eu gostaria, agora, de dar um comunicado aos Nobres Vereadores e dizer, 

senhores Vereadores, temos Projetos de Lei para discutir nesta Casa, projetos do 

Legislativo e projetos do Executivo. Eu conto com a presença dos senhores Vereadores 

para que a gente possa dar andamento aos Projetos de Lei n.º 034, 038, 036, 033, 037 e 

mais dois projetos que estão aguardando o parecer das Comissões, então eu peço a 

colaboração de todos os senhores. A presença dos Vereadores tem sido insuficiente, 

alguns Vereadores tem comparecido as Comissões, mas é necessários que todos estejam 

para discutir o assunto, para discutir o projeto. Então, eu gostaria de fazer aqui o meu 

apelo, como Presidente da Casa, a todos os senhores que fazem parte das Comissões, 

para que possam estar presentes nesta Casa de Leis, nesta quinta-feira, às quinze horas, 

para que nós possamos aqui despachar e dar um parecer favorável, desfavorável, a todos 

os projetos de lei que estão em nossa responsabilidade. Não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Quero 

também parabenizar e saudar o Márcio do Jornal Povão de Salesópolis, Márcio 

obrigado pela presença”. 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, 03  de novembro de 2015.  
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