
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia nove 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. 34, 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 três de novembro 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. 

Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº 304/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo juntamente com o 

Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais, providencie a 



 

manutenção da Rua João Pereira Sobrinho ao lado da Rua da Feira, com o serviço de 

asfalto em toda a sua extensão, serviço de tapa buraco. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 2. Indicação nº 305/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, junto ao Departamento Competente do Município, 

para efetuar o serviço de limpeza nas laterais da Rua 25 de janeiro, Bairro Jardim 

Lorena. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 3. Indicação 

nº 306/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para o estudo da implantação de lombada e 

operação tapa buraco na Rua Arthur Bernardo número 316, Bairro Vista Alegre deste 

Município.  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS  

4. Indicação nº 307/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para o estudo sobre a possibilidade da 

instalação de lombada em frente à escola João Cardoso na Avenida Ferdinando Jungers. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 5. 

Indicação nº 308/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa realizar estudos visando 

pavimentar a Rua João Pinto dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos 

aproximadamente 180(cento e oitenta) metros de rua. 6. Indicação nº 309/2015, solicita 

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

Órgão Competente para que possa realizar estudos visando pavimentar a Rua Luiz Viera 

antiga Rua P, Bairro Jardim dos Eucaliptos, aproximadamente 200(duzentos) metros de 

rua. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS 7. Indicação nº 310/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que providencie iluminação em toda a extensão da Estrada de Casagrande e 

principalmente nos pontos de ônibus. 8. Indicação nº 311/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que providencie iluminação nas seguintes 

Ruas do Bairro Jardim dos Eucaliptos. Rua Abnésio da Costa; Rua Geraldo da 

Conceição; Rua José Paulo Martins; Rua Vânia Stefan. Terminado as Indicações, passa-

se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO E VALDIVINO 



 

FERREIRA DOS SANTOS 1. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

034/2015; Dispõe sobre denominação do Posto de Saúde e dá outras providências. O 

Nobre Vereador Jorge Mishima solicita a palavra, “eu gostaria de parabenizar aos 

Nobres Pares, por essa justa homenagem à Dona, mais conhecida como Dita Parteira, e 

eu fui autor, na época, de dar esse título a Dona Dita, Benedita Gomes, e agora fico 

emocionado em lembrar naqueles tempos, que eu ouvi falar muito, porque eu cheguei 

em mil novecentos e sessenta e quatro em Biritiba Mirim, e ela, realmente, era a parteira 

do nosso município. Então eu quero, mais uma vez, parabenizar ao Nobre Vereador 

Fábio, ao Nobre Vereador Ziza, e ao Valdivino. Parabéns”. APROVADO. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO 2. – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 

038/2015; Altera dispositivos da Lei n° 1.381, de 05 de março de 2.007, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Saúde, e dá outras providências.  RETIRADO DE 

PAUTA pelo Senhor Presidente, para que as Comissões possam analisar o Projeto de 

Lei. Não havendo mais material da Ordem do Dia, 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, Presidente Fábio Faquim, Primeiro Secretário 

Marcelo, Segundo Secretário Valdivino, e aos demais Nobres Vereadores. Quero aqui 

nesta noite, agradecer aos meus alunos que estão aqui, enchendo o plenário com a 

presença de vocês, que estão participando de um trabalho de filosofia. Saibam que esta 

Casa de Leis estará sempre aberta para vocês. Quero também parabenizar em nome da 

Lorena, também minha aluna, toda a família de dona Benedita Maria de Conceição, 

saibam que é uma merecida homenagem, que dispões sobre o Projeto de Lei n.º 

34/2015, a denominação do posto de saúde do Castellano, pois foi uma pessoa que 

muito fez aos munícipes da nossa cidade. Parabéns a toda família por esta homenagem. 

Parabéns aos Vereadores pela criação do projeto de lei. Faço uso da tribuna também 

nesta noite, para agradecer com todo carinho que eu tenho recebido de meus amigos 

Tucanos, Jorge Mishima, o senhor Lourival, todos os filiados do partido PSDB, à Ana 

Bolanho, e principalmente ao senhor Cury. Quero que fique registrados os meus 

agradecimentos ao senhor Cury, pela recepção e carinho com que eles tem me tratado. 



 

Quero dizer também que foi um prazer estar na presença do Deputado Bruno Covas, 

que me recebeu, dizendo que posso contar com seu apoio. Na última quinta-feira 

também estive acompanhada pela Ana Bolanho, estive no Palácio, na presença do 

Governador Geraldo Alckimin, onde fui muito bem recebida e fiquei muito feliz pois o 

Governador declarou seu apoio a minha pré-candidatura, muito obrigada”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “agradeço e dispenso”. Com a 

palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Senhor Fábio 

Faquim de Oliveira, onde cumprimento os Nobres Pares, bem como cumprimento os 

senhores e senhoras presentes. Gostaria de cumprimentar os familiares da senhora 

Benedita Maria da Conceição, conhecida como Benedita Gomes, à qual muito me 

honra, em participar deste Projeto de Lei n.º 034/2015, passando a denominação do 

posto de saúde do bairro Castellano, com o nome da senhora Benedita Maria da 

Conceição, a qual sou eternamente grato, pois, fui agraciado por nosso Senhor Jesus 

Cristo, em vir a mundo, conduzido pelas mãos da senhora, diante de tudo, só me resta 

dizer, muito obrigado senhor Benedita Gomes”. 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 

Fábio Faquim, Nobre Valdivino, Nobres Pares, e a todos que nos acompanham 

assistindo a sessão pela internet, através da Sessão online. Gostaria de agradecer em 

primeiro lugar também, agora, a Deus, por mais um dia em nossa vida. E agradecer hoje 

parabenizando o Presidente Fábio Faquim de Oliveira, e os Nobres Pares, Ziza, José 

Pereira da Silva Neto, e o Vereador Valdivino, os quais fizeram esta justa homenagem 

para nossa querida e conhecida madrinha Gomes. Mais do que justo e merecido, a 

minha mãe, que está aqui presente, gostaria de parabenizar e agradecer, mulher mais 

importante da minha vida, viu dona Gema, e a senhora fez questão de sair de casa hoje e 

vir aqui quando ficou sabendo da homenagem para a dona Maria Gomes, que a senhora 

teve quatro filhos por ela paridos né. E a gente sabe sobre a história que com a madrinha 

Gomes não tinha tempo ruim mesmo, como foi citado. Era uma pessoa que se 

precisasse dela, ela largava a comida, largava o que fosse e ia atender. Era em Casa 

Grande, né mãe, e ela conseguiu conceder aos jovens alunos que estão aqui presentes no 



 

qual eu cumprimento, aos primeiros biritibanos, que hoje até não existem mais, porque 

não nasce mais em Biritiba, os biritibanos de fato que vieram a Biritiba através da mão 

da nossa madrinha Gomes. Então tenho quatro irmãos que nasceram em Biritiba, 

através das mãos dela, e é um trabalho que, onde ela está, pode ter certeza de que várias 

e várias etapas de credo religioso aqui, a quem conhece, espiritismo e outros assim, sabe 

que ela está concedida por muito tempo. E outra coisa que eu gostaria de só citar, é aos 

alunos do José Carlos Prestes, onde também estão aqui presentes, a presença, que se 

torne um hábito, e que vocês saibam que essa Câmara é festiva, se hoje a imagem dos 

políticos estão desgastadas, não são por essa Câmara, nem pelo Prefeito, e que também 

vocês tem que fazerem vez na política, pois amanhã serão vocês que irão cuidar da 

gente. Boa noite, sem mais”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos 

Santos, “Senhor Presidente, cumprimento o Marcelo, Nobres Vereadores, aos munícipes 

aqui presentes, e aos munícipes que nos assistem neste momento através da sessão 

online. Eu quero aqui agradecer ao Presidente da Câmara e ao Vereador Ziza, que me 

orientou, me convidou, para participar deste Projeto de Lei, o qual a gente denominou o 

posto de saúde da dona Benedita Gomes. A gente conversando aqui na Câmara, na sala 

de reunião, o Presidente falou que uma pessoa que merecia o nome para doar na saúde, 

e eu lembrei o Presidente e ao Ziza que nós tínhamos um posto de saúde que estava 

sendo construído no Castellano. Nessa reunião a gente decidiu fazer esse Projeto de Lei. 

Quero parabenizar a família que está aqui presente. Eu cheguei em Biritiba em oitenta e 

sete, conversei pouco com a dona Benedita Gomes, mas a sua meta, o seu elogio, o seu 

nome foi bem falado na cidade, e a qual eu tive prazer em conhecer nas festas do doce. 

Então parabéns, e que Deus abençoe esse posto de saúde que está vindo por aí, que vai 

salvar muita criança, muita família, igual a dona Benedita salvou muitas crianças na 

nossa cidade. Também quero parabenizar o Vereador Lourival, Jorge Mishima, do 

PSDB, ao Cury, por ter conseguido a Vereadora em seu partido, e eu fui eleito na 

coligação desse partido por dois mandatos, em dois mil e oito, eu entrei na coligação, e 

agora dois mil e doze, graças a Deus fui um dos mais votados nesta coligação, o qual eu 

não vou fazer parte mais na próxima gestão, porque nós temos um projeto à frente para 

se trabalhar. Mas parabéns, e que Deus abençoe a todos. Quero também agradecer o 



 

Deputado Federal Márcio Alvino, o qual estive em Brasília, em treze de outubro, 

conversei com o Márcio dia quatorze, solicitando a emenda para o nosso município para 

o esporte né, porque através do Vereador Lourival ter conseguido iluminação no campo 

de futebol do Barro Preto, foi citada aqui nessa sessão, então coisa boa que acontecer 

em outra cidade, a gente quer que traga à nossa cidade também. Solicitei ao Deputado, 

para que mandasse uma verba para que a gente pudesse iluminar os Campos Society, 

inclusive um do meu bairro, o Jardim dos Eucaliptos, e aqui, o Nobre Deputado já 

mandou resposta em Ofício n.º 08/2015, que esta necessidade vai ser cumprida em dois 

mil e dezesseis. Já é uma esperança né, já é uma esperança porque nós sabemos que a 

verba federal é demorada, mesmo quando a cidade é beneficiada, leva tempo. Eu lembro 

que eu pedi uma verba federal para o Deputado Vaz de Lima, em dois mil e doze, ela foi 

contemplada agora para a Rua Vinte e Cinco de Janeiro, depois que foi contemplada e já 

começou a obra, já foi pago a primeira parte, mas a verba está emperrada para terminar 

a obra. Então, mas, veio. Então eu acredito que o nosso Deputado, com o amor que ele 

tem pela cidade de Biritiba Mirim, o Márcio Alvino vai conseguir essa verba para 

iluminação de vários campos, não só do meu bairro, mas de vários bairros os quais 

necessitam”. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos solicitou uma parte, “é uma 

importância a gente ter o compromisso, realmente, com o Deputado, e o Deputado com 

a gente, e realmente ficamos muito felizes, e também o pessoal do bairro que temos 

compromisso, do Deputado assumir uma responsabilidade e ele cumprir. Graças a Deus 

o Deputado Márcio Alvino se responsabilizou a esse compromisso, e graças a Deus está 

lá contemplado, o campo iluminado, o bairro só tem a ganhar, e realmente a gente fica 

muito feliz por isso. Muito obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos, “então, parabéns e espero que nossa cidade também seja 

contemplada com a fé em Deus, tenho esperança nisso porque a esperança é a última 

que morre né. E enquanto a gente estiver no poder, a gente tem que brigar pelos 

munícipes, e é isso que eu tenho feito. Muito obrigado, e até a próxima sessão”. Não 

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

novamente. Eu quero parabenizar a todos os familiares aqui presentes da dona Benedita 

Maria da Conceição, conhecida como Benedita Gomes, a Dita Gomes, a Ditinha 



 

Gomes, e era uma intenção do meu coração, já há muito tempo, fazer uma homenagem 

à dona Benedita Gomes. Como professor de História, eu procurei vasculhar e ver quem 

dentro do município realmente merecia essa homenagem. Na época, nós queríamos dar 

a homenagem a dona Benedita Gomes no Centro de Referência da Mulher, e eu 

perguntamos na época para minha sogra, a dona Auzira Esther e para a mãe dela, dona 

Eleni, a dona Eleni era muito tempo com a drogaria Santa Rita, em Biritiba Mirim, e a 

dona Eleni participou de alguns trabalhos de parto que a dona Benedita realizou aqui no 

município, e a dona Eleni falou, “olha Fábio, se tem alguém que merece uma 

homenagem, é a dona Dita Gomes, porque ela foi uma grande parteira aqui no 

município de Biritiba Mirim, e trouxe a luz diversas crianças nesta cidade”, testemunha 

viva é a dona Gema, né dona Gema, que de seus seis filhos, quatro nasceram na mãe da 

Benedita Gomes. A iniciativa era de dar o nome da dona Benedita Gomes no Centro de 

Referência da Mulher, mas a Nobre Vereadora Adriana tomou iniciativa, na época, e 

deu o nome da sua sogra, da Maria Freitas, uma justa homenagem também. Mas eu 

estava aguardando a oportunidade de trazer a memória o nome da dona Benedita 

Gomes, e a oportunidade foi agora. Nessa construção da Unidade Básica de Saúde, ali 

do Castellano. Eu quero parabenizar a todos vocês, familiares, a todos vocês que saíram 

de seus lares para trazer a memória o nome de uma pessoa tão importante aqui na nossa 

cidade. Eu quero saldar as filhas da homenageada, dona Carmelita Rodrigues Alves, a 

dona Terezinha Pinto de Jesus. A dona Carmelita é a mãe do Humberto, do Hipólito, do 

Hiltinho, e o Hiltinho é um grande amigo que eu já conheço a muito tempo, o grande 

centroavante que Biritiba Mirim teve, viu Marcelo, foi o Hiltinho, realmente matador, 

artilheiro, teria ali um futuro promissor, o Hipólito também batia uma bolinha, mas o 

Hiltinho com certeza era o matador da família. Eu quero saldar aqui também todos os 

netos, netas, a Sonia, Humberto, Hipólito, a Carmela, Rosimeire, o Hiltinho, as bisnetas 

a Nicole, a Lorena, e sua nora também, a dona Leonor. Eu sei que a dona Benedita 

Gomes é uma pessoa que tem um papel muito especial dentro da família, e até hoje ela 

está na memória família, mas hoje eu sinto alegria junto ao Vereador José Pereira da 

Silva Neto, junto ao Vereador Valdivino, de marcar o nome da dona Benedita Gomes na 

memória da cidade de Biritiba Mirim, e é uma justa homenagem e eu não tenho 



 

nenhuma dúvida disso, e o meu coração se enche de alegria de realmente poder 

homenagear uma pessoa que fez e que faz parte da história de Biritiba Mirim. Quero 

saldar também aqui os alunos, da escola estadual José Carlos Prestes, é um prazer poder 

recebê-los aqui, venham outras vezes, é muito importante os jovens participarem da 

política, ter uma consciência política e uma participação política no cenário político em 

que nós estamos vivendo hoje. A verdade é que a política está desgastada, a imagem da 

política não está nada bem, mas eu entendo também que gente boa e gente ruim têm em 

todo lugar, e na política tem muitas pessoas boas, com boas motivações, com boas 

intenções de realizar um grande trabalho em reconhecimento do povo que ali o elegeu. 

Quero saldar a professora Elisangela de filosofia, o Vinícius, a Natália, o Jonata, o 

Jonathan, Matheus, a Danieli, a Ellen, Daniel Camargo, Adriano, João Vitor, Gustavo 

José e Gustavo Mendes, sejam bem vindos, todos você, voltem outras vezes. Quero 

saldar também aqueles que nos assistem através da Sessão online. Se o munícipe não 

pode vir até esta Casa de Leis, a Casa de Leis vai até a casa do munícipe, para que ele 

possa interagir junto com aos Vereadores, dos trabalhos que são realizados aqui neste 

lugar. Quero saldar também ao Deputado Estadual André do Prado, e o Deputado 

Federal Márcio Alvino, como o próprio Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos do 

PSDB, ele reconhece o trabalho do Deputado André, reconhece o trabalho do Deputado 

Márcio Alvino, do Partido da República, do PR, que realmente são grandes parceiros, 

amigos da cidade de Biritiba Mirim, participantes, realizam um trabalho incansável, e 

no momento que a cidade precisa eles estão presentes para representar. Eu quero 

agradecer novamente a presença de todos, e no encerramento da sessão eu quero 

convidar os jovens do Carlos Prestes, e em especial a todos os familiares da dona 

Benedita Gomes para que possam fazer uma foto aqui junto com todos os Vereadores. 

Convido também, a todos os Nobres Vereadores, e dizer que nesta quarta-feira, às 

dezenove horas, no Centro de Convenções, nós teremos ali a homenagem onde estará 

sendo feita a entrega do Título de Cidadão Biritibano ao Presidente do Tribunal de 

Justiça José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Parabéns ao Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, autor dessa propositura, 

iniciativa dele, uma pessoa muito importante dentro do nosso cenário estadual, que vale 



 

a pena realmente nós homenageá-los”. 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, 09  de novembro de 2015.  

   

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

 

      MARCELO BATISTA DE                                           VALDIVINO FERREIRA                

            MIRANDA MELO                                                           DOS SANTOS 

                   1º Secretário                                                                   2ª Secretário 
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