
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 

2015. 

 

Às vinte horas do dia trinta 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 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 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. 39, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 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 23 

de novembro 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 LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 1. Indicação nº 331/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, para que seja substituída a 



 

escada da entrada principal da EMEI Ferdinando Jungers por uma rampa de acesso. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 2. Indicação nº 332/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, solicitando a instalação de 2 

(dois) redutores de velocidade do tipo lombada na Rua Campos Sales, no Bairro Jardim 

Yoneda. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 3. 

Indicação nº 333/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao Órgão Competente, para que tome providências necessárias para 

a implantação de Horta nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 4. Indicação nº 334/2015, 

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

Competente para que seja feita a construção e instalação de bicicletários. 5. Indicação nº 

335/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Setor Competente para que seja feita a instalação de iluminação pública na Rua 

do Comércio (conhecida com beco).  Terminado as Indicações, passa-se aos 

PROJETOS EM DELIBERAÇÂO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. – Projeto de Lei Nº 042/2015; 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias de disponibilizar biombos e 

tapumes junto aos terminais de caixas bancários e instituições financeiras que sejam 

permitidos saques. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a palavra, “ eu 

só gostaria de parabenizá-lo, primeiramente, pelo projeto. E isso vem a reforçar, 

inclusive a lei que já foi aprovada, de autoria desse Nobre Vereador, quanto ao 

monitoramento nas áreas bancárias, casas lotéricas, e correio, onde essas filmagens 

permanecem dois meses à disposição, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, 

justamente para identificação da “saidinha do banco”, ou de roubos que possam 

ocorrer”. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo agradeceu. Terminado os 

Projetos em Deliberação, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 131/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que todos os bairros possam 



 

ser contemplados com uma área de lazer (campo de futebol) como foi construído no 

Bairro do Nirvana. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 132/2015 - Requer 

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

Sr.Tenente Coronel Eduardo Rangel, Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar 

Metropolitana (BPM/M), visando coibir pichações que tem ocorrido nas Escolas do 

Município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

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

Apelo N° 039/2015 – Ao Excelentíssimo Sr. Geraldo Alckmin Governador do Estado 

de São Paulo para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Estrada de 

Rodagem para viabilizar a implantação da rotatória no Bairro do Pomar do Carmo. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 4. – Em única discussão e votação Moção de Pesar N° 040/2015 – Pelo 

Falecimento do Senhor Henrique de Almeida Totte. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

solicitou a palavra, “eu gostaria de agradecer, parabenizar principalmente, o digníssimo 

Presidente desta Casa, e entrar com esta Moção de Pesar, em homenagem ao nosso 

grande líder, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Henrique de Almeida Totte. Eu o 

conheci, Senhor Presidente, na década de setenta e quatro, setenta e cinco, então fazem 

quarenta e poucos anos. E quem não sabe, os vereadores, o ex-presidente, Henrique de 

Almeida Totte, tinha uma dissertação incrível. Tinha uma facilidade para dissertar, fazer 

um ofício, que Vossa Excelência nem imagina, uma grande perda, este nosso líder, que 

também pertenceu ao nosso partido, PSDB. Henrique de Almeida Totte deixa um 

legado em termos políticos, e como um grande homem que Biritiba já teve. Muito 

obrigado”. A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas solicitou a palavra, “como o Nobre 

Vereador Jorge acabou de dizer, foi realmente uma grande perda. Eu tive a 

oportunidade e prazer de trabalhar com o senhor Henrique Totte, aprendi muito com ele 

durante o tempo que ele trabalhou junto ao Prefeito Benedito Freitas, eu tive, realmente, 

a grande honra, então meus sentimentos em nome da Magali e a toda família. Muito 

obrigada”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “só para 

deixar registrado também, o Henirque Totte é meu amigo, e realmente é uma grande 



 

pessoa, um grande político, naquele de apaziguador. Ele foi chefe de gabinete na gestão 

do Benedito Freitas, e naquela época nós corremos muito pelo PSDB em função do 

Mario Covas, e o PSDB estava estruturando naquela época, e o Henrique Totte sempre 

esteve junto com a gente. Foi uma grande perda para nós, amigos, e com certeza aos 

familiares”. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos solicitou a palavra, “realmente 

nos deixa muita saudade, até pelos trabalhos prestados ao nosso município, tanto que ele 

tem, tinha cooperado a respeito do nosso município, sendo chefe de gabinete do senhor 

finado Benedito Freitas, e também com o senhor Roberto Pereira da Silva, e sendo o 

Presidente do nosso partido PSDB, então realmente a gente tinha uma amizade muito 

importante e nos deixa muita saudade, sei que para os familiares também. Mas Deus 

dará o conforto para todos vocês. Muito obrigado”. APROVADO. Não havendo mais 

material para a Ordem do Dia 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, “agradeço e dispenso”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, “agradeço”. 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”. Não havendo mais oradores 

inscritos, com a palavra Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “gostaria 

apenas de agradecer a todos, ia falar que o Fábio hoje me pediu para que eu o 

substituísse nos trabalhos, pediu para o Carlos Vice-presidente, e o Carlos passou a 

palavra para mim. Muito improviso até, a gente não está acostumado, sem a pauta 

justamente preparada. Mas dizer hoje, a todos que estão na tribuna, os que estão em 

casa, que realmente, o Henrique Totte, ele... eu tenho minha imobiliária ali na Rua 

Henrique Peres que eu sempre confundi com o nome, e eu já achei que merecia ser 

Henrique Totte, porque antigamente a Magali morava ali, e eu sempre brincava ali, e 

senhor Henrique lá morou. Ele foi a primeira pessoa a enxergar bem ou mal, mas como 

político ele era muito bem, tanto é que ele falou para mim: “Marcelo você tem jeito para 

política, você está se saindo bem”. Se ele está arrependido agora, futuro vai dizer. Mas 

senhor Henrique era uma pessoa, como o Doni falou, o Jorge enalteceu, a Adriana 

também aqui, todos que o conheceram, ele era um político apaziguador, de trazer o 



 

contrário. Eu lembro-me porque éramos de famílias contrárias do Benedito Freitas, e ele 

como chefe do gabinete aconchegava a gente e acolhia, viu Doni, sempre trazendo para 

gente um conforto e uma palavra, então, foi ele quem realmente começou a batalhar 

nesse sentido para a gente, e a gente começou a ver a política com outros olhos. Então 

eu quero dizer a família que ele vai deixar saudades, Magali, e pode ter certeza que a 

Câmara irá homenageá-lo, ao nosso Presidente, ao Henrique Totte, com um prédio 

público, com o nome de uma rua importante, pois ele merece, ele mereceu, e ainda 

encontrei com ele no mercado, lá em Mogi das Cruzes, no Alabarce, estava de carro, 

ache que ele não estava né, chamei “Senhor Henrique”, lembrou bem de mim, 

conversou, então é uma perda. Realmente, hoje sentimos falta de líderes como ele, da 

conciliação. Que Deus o tenha em bom lugar, que possa confortar a família, e agradecer 

a presença de todos”. 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, 30 de novembro de 2015.  

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

Presidente 

 

                   JOSE PEREIRA DA                               VALDIVINO FERREIRA                 

                         SILVA NETO                                               DOS SANTOS 

                          1º Secretário                                                     2ª Secretário 
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