
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 

2016. 

 

Às vinte horas do dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 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, o Senhor Vereador 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, convidou o Vereador FÁBIO FAQUIM 

DE OLIVEIRA e o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 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. 44, 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 10 fevereiro de 2016. 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. O Nobre 

Vereador Jorge Mishima solicitou autorização para se ausentar da Sessão Ordinário. 

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

VEREADOR JORGE MISHIMA 1. Indicação nº 031/2016, solicita ao Senhor 

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



 

de Obras do Município, para que o mesmo passe a máquina motoniveladora e cascalhe a 

Estrada Municipal Vicente Castellano. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicitou que fosse acrescentada a Indicação n.º 36/2016 para ser lida. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. Indicação nº 032/2016, 

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

ao Órgão Competente, para que seja intensificado o trabalho nos bairros sobre a dengue.  

3. Indicação nº 033/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feita a operação tapa 

buracos na Avenida Nove de Julho no bairro Jardim Yoneda. 4. Indicação n.º 034/2016, 

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

ao Órgão Competente, para que seja feita a troca de lâmpadas e a extensão de 

iluminação pública na rua Rodrigues Alves, cruzamento com a rua  Arthur Bernardes, 

no bairro Vista Alegre. 5. Indicação nº 035/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que 

seja feita a colocação de lixeiras nos pontos de ônibus, praças, avenidas e outros locais 

de grande circulação de pessoas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 6. Indicação nº 036/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que 

possa realizar a roçada e limpeza no acostamento da Estrada Municipal Fukiko 

Kobayashi, iniciando no Biritiba Mirim F.C., até a entrada do bairro Nova Biritiba. 

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

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto 

de Lei Nº 001/2016; Dispõe sobre denominação de Via pública e dá outras 

providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 2. – Projeto de Lei Nº 002/2016; Dispõe sobre denominação de 

Via pública e dá outras providências. Terminado os Projetos em deliberação, passa-se a 

ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 009/2016 - Requer 

ao Exmo. Senhor Deputado Estadual André do Prado, ao Exmo. Senhor Deputado 

Federal Márcio Alvino, e ao Secretário de Turismo do Estado de São Paulo Senhor 



 

Roberto de Lucena, para que os mesmos possam trabalhar em conjunto de forma a 

beneficiar a cidade de Biritiba Mirim com uma emenda parlamentar no valor de 

R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), para investimentos em placas de 

sinalizações de pontos turísticos, espaços públicos, prédios públicos, ruas e avenidas de 

nossa cidade. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

010/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

nos informe qual a real situação quanto ao fornecimento de alimentos à APAE de 

Biritiba Mirim. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

011/2016 – Requer a Secretaria da Educação de Biritiba Mirim, em contato com a Sra. 

Elaine Cristina Pedro Siqueira, Diretora da Educação, para que informe o motivo pela 

qual não há professor para atender alunos especiais na EMEF Regina Célia. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 4. – 

Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 010/2016 – ao Ilustríssimo Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, que vise o recapeamento asfáltico na Avenida 

Venceslau Bras em toda sua extensão. APROVADO. AUTORIA DO PODER 

LEGISLATIVO 5. – Em primeira discussão e votação Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica Nº 040/2016 – Dispõe sobre a alteração da Emenda a Lei Orgânica do 

Município Nº 027/2015, de 02 de outubro de 2015. APROVADO. Não havendo mais 

material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou que 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 Donizeti Assis de Siqueira, 

“agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Boa 

noite Senhor Presidente, Nobres Pares e a todos os presentes, a todos aqueles que nos 

assistem através da sessão online. Como eu sou alto eu tenho que levantar Vereador Zé, 

o microfone. Fazia tempo que eu não fazia uso da tribuna, eu gostaria nessa noite, 

primeiramente de parabenizar o Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, pelas 

grandes conquistas que ele trouxe para a cidade. Eu costumo falar aonde eu vou, que o 

Prefeito Inho, Vereador Marcelo, é um dos maiores captadores de recursos que já 



 

passaram aqui pela cidade de Biritiba Mirim. Só que no meio de tantas obras que foram 

realizadas, algumas deixaram de ser feitas, não é verdade. Uma delas é referente a um 

requerimento que eu apresentei, para que o Deputado André do Prado junto com o 

Deputado Márcio Alvino, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado de São 

Paulo, possa beneficiar nossa cidade com uma emenda parlamentar, para que a gente 

possa fazer, Vereador Carlão, a implantação de placas indicativas aqui na cidade. Por 

que? Infelizmente, a gente chega, Vereador Waltinho, na cidade de Biritiba Mirim, e a 

gente não tem placas indicativas nenhuma. Nós entramos na cidade e não sabemos onde 

é a Prefeitura Municipal, nós entramos na cidade e não sabemos onde é o Centro de 

Convenções, nós entramos na cidade e não sabemos onde é a Biblioteca Municipal, nós 

entramos na cidade e nós não sabemos onde é o Vale Encantado, nós entramos na 

cidade e nós não sabemos onde é a Pedra do Sapo, onde é a Pedra do Garrafão, nós 

entramos na cidade e não sabemos onde é a Cachoeira em Casa Grande, onde é Haras 

Marcon. Então, eu acredito que esse pequeno detalhe faz uma diferença muito grande na 

cidade, até porque facilita e muito as pessoas que adentram na cidade de Biritiba Mirim, 

para que elas possam se direcionar para esses locais. Sejam espaços públicos, sejam 

prédios públicos, sejam pontos turísticos, seja o que for. Uma cidade que pleiteia, ou 

tem interesse que seja transformado em uma Estância Turística, ela tem que ser uma 

cidade bem sinalizada. Biritiba tem um potencial enorme para se tornar uma Estância 

Turística em Biritiba Mirim, mas para isso nós temos que atender alguns requisitos 

muito importantes para que nós tenhamos condições de sermos uma cidade em 

potencial  turístico aqui em Biritiba Mirim. E para isso nós temos que trabalhar para que 

administração pública, ou através de uma Emenda Parlamentar, a gente tenha condições 

de dar a oportunidade da cidade, Vereador Ziza, se tornar uma Estância Turística, que 

eu tenho certeza que potencial turístico tem. O que precisa é atendermos às 

necessidades. Quero agradecer, Senhor Presidente, a oportunidade, aos Nobres Pares, a 

todos aqueles que estão presentes e a todos que nos assistem pela Sessão Online. Boa 

noite a todos”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, 

“Excelentíssimo Senhor Presidente Valdivino Ferreira dos Santos, onde cumprimento 

os Nobres Pares, cumprimento os senhores e senhoras presentes. O que me traz a 



 

presença desta Casa Legislativa é para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo nos informe qual a 

real situação quanto ao fornecimento de alimentos à APAE de Biritiba Mirim, pois 

sabemos que o auxílio que era dado pela Prefeitura fora cortado. Solicitando ainda 

informação, se há algum plano emergencial para que as crianças especiais não fiquem 

sem alimentação. Certo de poder contar com o senso de responsabilidade de Vossa 

Senhoria, agradeço antecipadamente. Não bastando o fato quanto à alimentação das 

crianças da APAE, solicitei junto a esta Casa Legislativa, para que requeira junto à 

Secretaria da Educação de Biritiba Mirim, em contato com a Senhor Elaine Cristina 

Pedro Siqueira, Secretária da Educação, para que nos informe o motivo pela qual não há 

professor para atender alunos especiais na EMEF Regina Célia. Tal solicitação se faz 

necessária, pois na data de hoje, este Vereador fora solicitado através da Senhora 

Silvana, a qual me relatou que levou seu filho Bruno Jose Cardoso, estudante do quarto 

ano, e que ao entrar na escola, informaram-lhe que teria que retornar para sua residência 

com seu filho, pois não seria possível a permanência do mesmo sem professor 

especializado. Diante dos fatos, a população de Biritiba Mirim merece pelo menos uma 

satisfação do que de fato esta ocorrendo. Todavia esclareço que por volta das quinze e 

trinta horas, este Vereador que se encontrava em reunião das Comissões, para tratarmos 

da atualização do Estatuto do Magistério, onde se encontrava presente a Senhora Elaine 

Cristina Pedro Siqueira, Secretária da Educação, indaguei a mesma a respeito dos 

alunos, sendo informado que estava sendo providenciado com empresa especializada a 

contratação de cuidadores para estas crianças especiais. Nada mais tendo a explanar, 

agradeço a todos os presentes, obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival 

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

Batista de Miranda Melo, “Gostaria de pedir ao Senhor Presidente autorização para falar 

do meu assento. Só gostaria de agradecer a Deus por mais uma noite aqui, agradecer os 

colegas nos trabalhos, e nessa questão, parabenizar o Vereador Fábio pelo pedido, se eu 

não me engano, Fábio, também tem algum Vereador que pediu um tempo atrás uma 

parceria, acho que foi a Adriana né, eu gostaria de pedir aqui a solicitação para verificar, 

se caso não conseguisse a emenda, a gente vê o dispositivo legal se de repente 



 

antigamente, eu não sei em qual gestão de prefeito, se o Valdivino, ou o Lourival, ou 

um dos Vereadores antigos podem falar, que teve os comércios que adotaram as placas 

de delineação de rua, patrocinando, que realmente a gente precisa, nós que estamos 

agora laureando as pessoas, viu Fábio, a alteração de nome, sabe, dando uma 

padronização e vê se a gente consegue todo comércio patrocinar, porque realmente é 

ruim, as vezes a gente, aconteceu até um caso engraçado o nosso Vice-Prefeito esteve 

outro dia na reunião, que as ruas são muito parecidas, ele perguntou para um morador 

que rua que é essa, porque ele estava procurando uma rua, aí o morador falou para ele 

você é Vice-Prefeito e o senhor não sabe. Imagina eu! Hoje aconteceu comigo, me 

confundi com uma rua também, então a denominação da placa é uma coisa muito 

importante para as ruas, e a gente gostaria de, viu Fábio, se você não conseguir com os 

Deputados solicitados, depois a gente vê o dispositivo legal para que esse pedido em 

parceria com o comerciante, porque todo comerciante que deixar sua propaganda 

grafada e o nome da rua, que é ruim mesmo aqui, são ruas muito similares que estão 

mudando de nome, houve bastante alteração de nomes com esta legislatura.Então eu 

gostaria de parabenizar e agradecer no mais”. O Nobre Vereador Fábio Faquim de 

Oliveira solicita uma parte da palavra, “na verdade esse trabalho de placas indicativas 

de nomes de ruas, realmente, é algo que dá para fazer em parceria com o comércio 

local, mas além disso vai aquelas placas  indicativas de pontos turísticos e de prédios 

públicos também. Essas placas são aquelas em cima das avenidas, que elas vêm junto 

com os postes e com as hastes que as fixam nas avenidas. Então, uma placa dessa, ela 

gira em torno de dois mil a dois mil e quinhentos reais. Então essas placas, realmente, 

através dos pontos turísticos, espaços públicos, prédios públicos, elas devem vir através 

de emenda, ou eu tenho certeza de que o Deputado André do Prado, nosso deputado do 

PR, tem condições de ajudar nesse sentido”. O Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto solicita uma parte da palavra, “Gostaria de parabenizar a todos pela indicação do 

Fábio, é uma coisa, realmente há uma necessidade de um valor excessivo para a entrega 

desse trabalho, mas eu gostaria também de parabenizar o Marcelo pela situação de 

indicação de placas, não só pelas placas de rua, como na ocasião foi feito também nas 

praças, colocado os bancos com o patrocínio dos comerciantes. Acho que todo o 



 

benefício ao município é louvável, então parabéns aos dois. E creio também que é 

essencial esse apoio se houver o apoio dos comerciantes, para que possamos assim, o 

quanto antes, sinalizar toda a cidade.  Parabéns aos dois”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Até porque, Senhor Presidente, a gente 

não tem aqui o Posto Ipiranga aqui para a turma perguntar onde é que tá sendo as ruas 

aí”. Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Senhor Presidente, esse 

apontamento do Vereador José Pereira da Silva Neto, foi interessante, porque o nome 

dos comércios nos bancos da praça, hoje nós não temos nem condição para isso porque 

os bancos não possuem encosto. Isso daí é algo bem antigo, eu lembro quando em mil 

novecentos e oitenta e nove, que meu pai lá na casa Oliveira, ele acabou financiando um 

dos bancos também, inclusive o banco dele estava até aqui no batalhão. Mas hoje, boa 

sugestão, apontamento antigo, mas válido”. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, “Não seria banco antigo, seria atualizado. Acho que a própria 

empresa está se atualizando. E eu acho que eles tem condições de estar colocando 

bancos atualizados, com condições, para satisfazer a população”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Nobre Vereador, que empresa que faria isso? 

Porque nós estamos falando de placas indicativas, de placas, apontamentos turísticas, 

nomes de ruas, avenidas, espaços públicos e logradouros públicos. Não falamos de 

placas indicativas em bancos de praças públicas”. Com a palavra, José Pereira da Silva 

Neto, “Falei em ligação com Vossa Excelência contra bancos, hoje tem vários bancos 

atualizados, se for bancos de madeira, tem vários tipos de empreendimentos que podem 

ser implantados na cidade”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, 

Senhor Presidente, “Quero agradecer a presença de todos os munícipes, através da 

minha esposa Luciléia, agradeço todos os presentes, quero parabenizar aqui o Nobre 

Vereador Faquim e o Marcelo né, que o projeto é bom e a discussão também, porque 

nós estamos numa democracia, ao Ziza, e quero também agradecer a Deus por mais uma 

sessão.Muito obrigado a todos”. 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, 15 de fevereiro de 2016. 
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