
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do vinte e 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. 38, 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 16 novembro 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. Terminado o 

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

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 1. Indicação nº 327/2015, para que o 

Departamento de Trânsito do Município determine o estacionamento de veículos em 

apenas um lado da via, situado na Avenida Maria José de Siqueira, preferencialmente da 



 

Assibraf até próximo a Delegacia de Polícia Civil. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 328/2015, solicita ao 

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

Secretaria de Obras, pois alguns ofícios que foram encaminhadas não tiveram resposta, 

pois para que alguns projetos (denominação de rua) sejam desenvolvidos necessitamos 

da certidão que deveria ser enviada pela mesma, pois não tivemos retorno. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 3. Indicação nº 329/2015, solicita 

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

Órgão Competente para que tome providências necessárias visando à implantação de 

iluminação pública, na Travessa da Estrada José Menino, Km 12, Estrada Santa 

Catarina em toda sua extensão. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA E CARLOS DE ARAÚJO 4. Indicação nº 330/2015, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, determinar ao Setor 

Competente para que seja feita a manutenção do campinho da Vila Santo Antonio. 

Terminado as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO – 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto 

de Lei Nº 040/2015; Dispõe sobre à implantação do “ Programa Médico nas Creches” 

do Município e dá outras providências. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 2. – 

Projeto de Lei Complementar Nº 041/2015; Dispõe sobre a reorganização, 

reestruturação, alteração de cargos, de denominação, fixa atribuições, funções, 

requisitos de investidura, vencimentos e cria a Controladoria Geral do Munícipio e 

cargos específicos, na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras 

providências. Terminado os Projetos de deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA –

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 127/2015 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Deputado Federal Bruno 

Covas, para a criação do Projeto Inclusão Digital para a melhor idade, para o Instituto 

Reviver, que já disponibiliza o espaço físico, mas necessita de computadores. O Nobre 

Vereador Jorge Mishima solicita a palavra, “antes de Vossa Excelência colocar em 

votação o Requerimento da Nobre Vereadora, gostaria de parabenizar mais uma vez a 



 

Nobre Vereadora por essa iniciativa. Muito obrigado. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 128/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e encaminhado ao Setor Competente da Municipalidade, providências de 

iluminação, jardinagem e pintura nas praças de nossa Cidade. O Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto solicita a palavra, “só gostaria, se fosse possível começar pela 

minha, se não, não sobra material”. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita a palavra, “gostaria, se o senhor pudesse, um apelo também, começar pelo 

da praça, que tá terrível com o pessoal lá, e o cartão postal a gente sabe que de uma 

cidade é a praça e a igreja né, a igreja está numa reforma grande, então precisamos 

também fazer um empenho para que seja a praça São Benedito a primeira praça, onde 

nós também trabalhos”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA, FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E  

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 3. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 129/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que se prorrogue o contrato das Agentes de Saúde do Nosso Município, tendo em 

vista que o mesmo se encerra no mês de abril de 2016 e solicitamos que se estenda até o 

mês de dezembro. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

130/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite a 

Secretaria Municipal de Esportes, a manutenção de todos os espaços de lazer e 

atividades físicas e esportivas no Município, em seus respectivos bairros. 

APROVADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 5. – Em única discussão e 

votação Projeto de Lei Nº 035/2015; Estima a Receita e Fixa a Despesas do Município 

de Biritiba Mirim para o Exercício de 2.016, e dá outras providências. APROVADO. 

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, 

“agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Carlos de Araújo, “agradeço e 

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



 

dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, “agradeço e 

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

dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Boa 

noite a todos, queria agradecer a Deus primeiro, aos Nobres Pares, Presidente da 

Câmara, gostaria apenas em primeiro lugar, aqui, agradecer ao Vereador Donizeti Assis 

de Siqueira por ter me lembrado para pleitear a prorrogação do prazo dos agentes de 

saúde. É uma luta muito digna do senhor ter me incluído, viu Donizeti, pode ter certeza 

que você pode contar comigo para a gente tentar prorrogar mais esse período dos 

agentes”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou uma parte, “Vossa 

Excelência lembra que nós fizemos uma reunião com eles, montamos aquele projeto de 

efetivação, que até hoje o Dr. Marcos não respondeu”. Com a palavra, Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, “então, eu gostaria de agradecer o senhor, que em 

plenário por ter me incluído por causa daquela reunião mesmo, viu Nobre Vereador. 

Pois o trabalho dos agentes de saúde é excelente no nosso município, vão de casa em 

casa e são pessoas de ponta. Gostaria também de parabenizar aos Nobres Pares pelos 

projetos, principalmente pelo projeto do Executivo também, onde ele envia aqui o 

projeto de lei, referente aos cargos de indicação e comissionados, pedindo para que seja 

feito através de concurso, só obtendo cargos no caso de secretaria e diretores na gestão 

pública. A gente sabe que a política hoje mudou, e está um pouco complicado 

justamente por esse sistema de política que está, quando a gente vai, a gente se 

candidata, a gente é obrigado a fazer alianças, prometer cargos, loteamentos de cargos, e 

quando a gente chega lá, a gente tem que abraçar a gestão com que a gente combinou, e 

fez compromisso. Porém, a gente deve ser e assim, eu penso como político, no pouco 

tempo que eu tenho, a gente deve privilegiar os funcionários públicos concursado, trazer 

as pessoas de confiança para o primeiro escalão, realmente onde decidem, inclusive até 

parentes, sou contra esse fato de nepotismo, pois se você confia na pessoa ela pode ser 

seu parente, para deixar, existe a lei para punir. Então, se você tem um parente 

competente em determinada área, acho que nesse caso a secretaria e diretoria você deve 

sim, é cargo de confiança. E nos outros cargos, há muito cargo de confiança, a gente 

deveria de aprimorar, concurso técnico, o concurso, os funcionários públicos terem 



 

benefícios, fazer o treinamento, capacitação, e acabar com este problema, pois todos os 

Prefeitos que entram depois, eles são obrigados a cumprir os compromissos que tiveram 

para a aliança, para pode governar, e fazer a gestão com o que tem, e nem sempre tem a 

competência naquela pasta A ou B ou C, porém ele tem que manter por causa do 

compromisso com a pessoa lá. Então acredito que esse modelo de gestão vai ser bom 

para todos os candidatos a Prefeito também, nas próximas eleições, aqueles que tem 

propostas para a cidade realmente, e conseguir fazer uma gestão do próprio punho, 

achando o que é certo, e não fazer a gestão só com base em compromisso. Eu que acho 

que o compromisso tem que ser feito nas duas áreas, que são diretoria e secretaria, 

porém o restante a gente tem que dar valor para quem está lá, passou por concurso, 

melhorar, capacitar, e dar essa sequência. Então gostaria de parabenizar o Executivo por 

esse projeto aí que a gente acredita que isso é o mais correto na política. Muito 

obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, “agradeço e 

dispenso”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “só 

um comunicado, na Paróquia de Santa Luzia, no dia quatro a treze de dezembro de dois 

mil e quinze, haverá festa em louvor à Santa Luzia. Na Paróquia Santa Luzia, situada a 

Avenida Jair Leme, número trinta, Jardim Yoneda, Biritiba Mirim”. 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, 23 de novembro de 

2015.  

   

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 
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