
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. 

 

Às vinte horas do dia sete de março 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 os Vereadores FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA e MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º 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. 47, 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 29 

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. 2. Leitura do Ofício N° 015/2016 – Do Biritiba Prev – Encaminha 

Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de janeiro de 2016. 3. 

Leitura do Ofício Nº 064/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os 

Atos Administrativos; *Contratos Nº 012 ao 014/2016; *Termo Aditivo Nº 01 contrato 

100/14; *Decretos Nº 3078/2015, 3129 e 3132/2016; *Portarias Nº 052 ao 056, 060 ao 

098/2016. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº 



 

060/2016, reiterando a Indicação de 06 de abril de 2015, Indicação de 20 de julho de 

2015 e Indicação de 09 de novembro de 2015 e Indicação de 01 de fevereiro de 2016, 

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

com o Departamento Municipal de Obras 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 sua extensão e serviço de tapa buraco. 2. Indicação nº 061/2016, 

reiterando a Indicação de 02 de agosto de 2013, Indicação de 10 de agosto de 2015 e 

Indicação de 01 de fevereiro de 2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo juntamente com o Departamento Municipal de Obras 

Serviços e Bens Municipais, que utilize de um espaço na Praça São Benedito, para que 

possa ser instalado um bicicletário. O Senhor Presidente informou ao Nobre Vereador 

Fábio Faquim de Oliveira, que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Márcio 

Alvino, através de Ofício n.º 579/2016, enviou resposta ao Ofício n.º 047/2015 – 

Requerimento n.º 009/2016. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

informou sobre a presença do ex-vereador “Rubão Dentista”. O Senhor 

Presidente agradeceu sua presença. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 3. Indicação nº 062/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que faça com urgência a manutenção da Estrada Municipal Nilo Garcia Alabarce, no 

Bairro Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. Indicação 

nº 063/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, junto ao 

Departamento de Obras do Município, para que efetue operação tapa buraco na Rua 11 

de Agosto, Bairro Yoneda. O Senhor Presidente solicita ao Nobre Vereador Walter 

Machado para recepcionar do Delegado Seccional Doutor José Francisco Rodrigues 

Filho, para fazer parte da Mesa. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 5. Indicação nº 064/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas as devidas 

providências quanto a uma cratera que se abriu no Bairro Nova Biritiba, entre as Ruas 9 

e 10, próxima a Igreja Católica. 6. Indicação nº 065/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, junto ao Órgão Competente, para que sejam tomadas as 

devidas providências quanto a uma cratera que se abriu devido a um buraco na Rua 



 

Antonio Etelvino de Andrade, sentido Bairro Vertentes. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 7. Indicação nº 

066/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, junto a SABESP, 

para que a mesma se manifeste em relação ao protocolo de pedido de transferência de 

famílias de áreas de risco em Biritiba Mirim, correspondendo a R$ 800.00,00 

(oitocentos mil reais), referente a obra de interposição Rio Itapanhaú. Terminado as 

Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

CARLOS DE ARAÚJO 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

020/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo 

interceda junto a Secretaria competente, para que faça a revisão nos brinquedos e 

aparelhos de ginástica da Praça da Cruz das Almas, e capinação da grama que esta alta. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 021/2016 - Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo interceda junto aos Deputados 

Bruno Covas, Samuel Moreira, André do Prado e Márcio Alvino, para que apresente 

uma Emenda Parlamentar para a instalação de uma academia do idoso em cada bairro 

da cidade. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

022/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, para que seja feita a instalação de bicos de luz em 

toda a extensão da pista de caminhada. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 4. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 023/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo faça retificação no Edital Nº 01/2016 sobre o Concurso 

Público de Biritiba Mirim. APROVADO. 5. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 024/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo forneça cópia integral e autenticada dos contratos da Frente de 

Trabalho Municipal de Biritiba Mirim. APROVADO. 6. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 025/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, junto a Secretaria de Saúde de Biritiba Mirim, a remoção de um cidadão com 

deficiência mental, o qual fica próximo ao Cemitério Central de Biritiba Mirim, ao lado 

de duas escolas. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 



 

MISHIMA 7. – Em única discussão e votação Requerimento N° 026/2016 - Requer 

ao Exmo. Deputado Federal Senhor Márcio Alvino, visando alocar recursos no valor 

aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para reforma dos vestiários e banheiros 

do campo de futebol Irmãos Camargo, localizado no km 18, Bairro Hiroy. 

APROVADO. 8. – Em única discussão e votação Requerimento N° 027/2016 - 

Requer a Exmo. Deputada Federal Senhor Iolanda Keiko M. Ota, visando alocar 

recursos no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para aquisição de uma 

viatura e manutenção a ser utilizada no perímetro rural do nosso município. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 9. – Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 019/2016 - ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto aos Deputados 

Bruno Covas, Samuel Moreira, André do Prado e Márcio Alvino, reiterando as 

Indicações Nº 012/2014 e 350/2013, para que apresente Emenda Parlamentar para a 

colocação de lixeiras em toda a cidade. APROVADO. 10. – Em única discussão e 

votação Moção de Apelo N° 020/2016 – ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que 

o mesmo interceda junto aos Deputados Bruno Covas, Samuel Moreira, André do Prado 

e Márcio Alvino, reiterando o Requerimento de 22 de junho de 2015, para que apresente 

Emenda Parlamentar para a construção de um canil municipal. O Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “apenas para deixar consignado que este 

Vereadora esteve no gabinete do Deputado André do Prado e havia solicitado um centro 

de zoonose para Biritiba Mirim. No final do ano ele mandou um email solicitando para 

que pudesse apresentar uma Emenda da construção com a localização do imóvel, e em 

conjunto com o Prefeito Inho, chegamos à conclusão que a antiga Escola do Casqueiro 

seria o local ideal, até em função de pouca vizinhança e bem próxima, e até pela 

economia, porque já tem prédio e alambrado, aí fizemos a fotografia e já 

encaminhamos, o Inho está liberando essa verba, só está aguardando um projeto que 

está sendo feito ainda pelo engenheiro da Prefeitura. Aliás, a criação desse centro de 

zoonose nós devemos ao Doutor Rubens, que teve essa ideia, a uns longos anos, não foi 

doutor? É de autoria do ex-vereador Rubens.” APROVADO. 11. – Em única 

discussão e votação Projeto de Lei N° 001/2016 – Dispõe sobre denominação de Via 

Pública e dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 



 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 12. – Em única 

discussão e votação Projeto de Lei N° 055/2015 – Dispõe sobre denominação da Pista 

de Caminhada, e dá outras providências. APROVADO. 13. – Em única discussão e 

votação Projeto de Lei N° 004/2016 – Declara de utilidade pública a INSTITUIÇÃO 

BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DA PIEDADE – IBNSP. APROVADO. Não 

havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou os presentes a 

respeito do Artigo 367 do Regimento Interno, “é proibido aos senhores assistentes 

manifestarem-se com aplausos, apupos ou interpelar os Vereadores”. O Senhor 

Presidente convidou o senhor Klander Nascimento, da Associação Beneficente Nossa 

Senhora da Piedade, para fazer uso da tribuna, “Munícipes, Nobres Vereadores, 

Comissão Organizadora da Casa. Primeiro agradeço a acolhida da Casa, a Casa do 

Município, a Casa que tem a função de fazer a legislação municipal, de fazer a 

fiscalização municipal, e agradecer a confiança depositada na Instituição da qual eu vim 

representar. A nossa instituição dentro de Biritiba, ela já tem uma história de pelo 

menos doze anos, acho que nem todos aqui sabem que estamos a doze anos fazendo 

trabalho de cunho religioso, social, aqui dentro da cidade. Quem acompanhou o início 

da Nossa Senhora da Piedade, aqui dentro acho que Marcelo e Doutor Francisco, são 

dois que viveram o início da Nossa Senhora da Piedade, nós trabalhávamos com 

distribuição de cesta básica, auxílio de algumas pessoas que tinham uma carência 

psicológica, religiosa, sentimental e também da parte de alimentos. Com o tempo, com a 

evolução do trabalho, a coisa passou de um ponto que era familiar, um núcleo familiar, 

hoje nós trazemos toda segunda-feira cerca de novecentas pessoas para dentro de 

Biritiba Mirim. Número atualizado de hoje. Pessoas que vem em busca da cura material, 

da sua cura espiritual, de seu alívio das dores físicas e morais, é e nós pensamos, sem 

falar em termo religioso aqui, nós trazemos no mínimo novecentas pessoas para dentro 

do comércio de Biritiba na segunda-feira, nós trazemos novecentas pessoas que vão se 

alimentar, vão viver um pouco aqui dentro, que vão usar a farmácia, que vai usar 

restaurante, isso seria já a nossa parte da utilidade pública da cidade. Mas além disso, 

nós atendemos em torno de trinta e cinco famílias domiciliadas em Biritiba Mirim, com 

auxílio de cesta básica mensal, algumas outras coisas que nós fazemos, a qual 

poderíamos falar, algumas que nós chamamos de oficina. Esse ano já fizemos oficina de 



 

mulheres aprenderem a fazer sabonetes, coisas que elas podem fazer em casa, com um 

banho maria, uma forminha, e ganhar um dinheirinho para manter a sua casa. Essa 

semana retrasada nós fizemos um de chocolate, para as mães aprenderem a fazer, “ah 

Klander, mas chocolate é caro, como elas faziam?”, nosso grupo se uniu e cada mãe 

recebeu um quilo de chocolate e forminhas de silicone. Senhor Jorge sabe, senhor Jorge 

acompanhou também. Nosso trabalho hoje, não se resume só a parte religioso, mas 

também um cunho social. Klander, eu sou profissional veterinário, todos aqui sabem, 

todo dia estou na minha clínica, sem ser na segunda-feira, a gente, pelo assunto que foi 

tomado do canil do ccz, para quem sabe, todos sabem, eu passei o projeto de como 

funciona um ccz, a parte de vacinação, a parte de vermifugação, a parte de cuidados dos 

animais, e o assunto não é esse hoje, nosso assunto é a Nossa Senhora da Piedade. Nós 

estamos situados ainda numa casa que foi feita pelo pai do Marcelo, o Zé Maria, e foi 

usada durante muito tempo como junta militar, foi delegacia, foi muita coisa, e hoje é a 

nossa casinha. Há doze anos atrás, quando a gente começou o trabalho lá, o Inho ainda 

era Vereador, era Presidente da Câmara, usando a posição que o senhor está hoje. E ele 

cedeu aquela área para que nós fizéssemos nosso trabalho. A casa, quando nós 

assumimos, ela estava em petição de miséria, ela estava com paredes quebradas, ela 

estava sem parte elétrica, né doutor, sem água, e nós restauramos a casa. Só boa 

vontade. O doutor, eu posso falar isso porque ele nos ajudou muito no início e nos ajuda 

até hoje. Doutor é um, eu costumo dizer, trabalhador da casa. Doutor Francisco é um 

dos trabalhadores da Casa. Hoje a nossa casinha é uma casa reconhecida, que leva o 

nome de Biritiba para vários lugares da grande São Paulo e para fora, então eu agradeço 

a confiança da Câmara Municipal, a confiança dos Nobres Vereadores em nosso 

trabalho, nos dando a condição de receber esse título de utilidade pública do município. 

Obrigado”. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou a palavra, “Senhor 

Presidente, só para consignar com o Klander, também foram a única rádio que Biritiba 

teve de propriedade do Edézio, que se chamava BBM. O local onde você tem o centro 

também foi a rádio da cidade, que era de propriedade do Edézio, aquele que está 

fotografando, que se chamava BBM”. O Senhor Presidente convidou o Doutor José 

Francisco Rodrigues Filho, Delegado Seccional que vive em Biritiba Mirim, para fazer 

uso da palavra, “Muito boa noite a todos, eu gostaria de cumprimentar os senhores e 



 

senhoras da assistência, ao Senhor Presidente da Casa, e em nome de quem eu 

cumprimento todos os senhores Vereadores e a senhora Vereadora. Hoje é um momento 

de grande felicidade para mim e para minha família. Nós, eu estou em nome de meu pai, 

recebendo uma homenagem, e felicíssimo, querendo que ele pudesse estar aqui neste 

momento. Meu pai, falecida há dez anos, foi um produtor rural que se estabeleceu em 

Biritiba Mirim quase sessenta anos atrás, ele iniciou uma atividade pioneira aqui na 

região. Muitos dos senhores não vão lembrar dessa época em que Biritiba foi, até uns 

trinta anos atrás foi uma bacia leiteira integrada com a região do Vale do Paraíba. Quem 

lembra, os mais antigos como eu vão lembrar, do caminhão leiteiro vindo de fazendo 

em sítio, de porta em porta, recolhendo aqueles latões de leite antigamente, eu, meus 

irmãos, minha mãe que está aqui presente, vivenciamos essa época, quando meu pai foi 

um dos pioneiros na produção de leite e na fruticultura. Trabalhou meu pai com 

plantação de uva Itália aqui na região, e chegou a ter mil e quinhentos pés de uva Itália 

na região, que eram vendidos no Ceasa, e a idade foi chegando, as dificuldades também, 

e quem vive a agricultura sabe das grandes dificuldades, das grandes alegrias, e dos 

grandes tormentos que essa atividade proporciona. Meu pai, com muito sacrifício, foi 

um homem extremamente trabalhador, e que só fez uma coisa na vida: trabalhar e 

cuidar da família. Com muito sacrifício ele formou três filhos, e com unicamente o 

trabalho da sua atividade começada aqui em Biritiba Mirim. Hoje, a nomeação dessa 

estrada, recebendo o nome do meu falecido pai, enche de alegria e orgulho a minha 

família. E agradeço muito a iniciativa dos senhores Vereadores, do Marcelo, do 

Presidente da Casa, que nos proporcionaram esse motivo de grata satisfação. Muito 

obrigado a todos, e desejo que o trabalho aqui transcorra da melhor maneira possível. 

Boa noite.” 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, “Boa noite, quero cumprimentar aqui o 

Presidente da Casa Valdivino, demais membros da Mesa, Delegado Francisco, é um 

prazer tê-lo aqui conosco, nobres Pares, e todos os presentes. Eu quero, na noite de hoje, 

fazer um apelo ao Prefeito Municipal, que ele possa estar atendendo às nossas 

Indicações, nossos Requerimentos, porque todos eles visam atender às necessidades da 

população. Então, declaro registrado esse meu pedido ao Prefeito Municipal. Quero 



 

parabenizar o Vereador Marcelo, pelo Projeto de Lei n.º 55/2015, que dispõe sobre a 

denominação da Pista de Caminhada, que passa a ser chamada de Luis Fernando de 

Souza, uma grande pessoa, um grande amigo nosso, o Nandão, e com certeza uma bela 

homenagem. Parabéns a todos os amigos e parentes presentes. Quero também 

parabenizar o Vereador Marcelo pelo Projeto de Lei n.] 004/2016, que declara de  

utilidade pública a Instituição Beneficente Nossa Senhora da Piedade, parabéns a todos 

vocês que estão a frente dessa conceituada instituição. Quero, em nome da Roseli, 

parabenizar a toda família em relação a denominação de rua do falecido pai. Hoje, uma 

noite de grandes homenagens, e eu não poderia deixar de homenagear as mulheres, 

amanhã, dia oito de março, dia que tem origem de grupos femininos que lutaram por 

melhores condições de vida e trabalho. Hoje, a mulher conquistou seu espaço na 

sociedade, desenvolvendo atividades de dupla jornada. À você mulher, que é mão, filha, 

esposa, merece todo nosso respeito. Parabéns a todas as mulheres. Quero agradecer 

também aos nobres Pares, pela aprovação do Projeto de Lei n.º 001/2016, que dispõe 

sobre a denominação de via pública, a antiga Rua Canta Galo, que passa a se chamar 

Gilberto Alcaraz, no Bairro Rio Acima. Uma justa homenagem a Gilberto, que escolheu 

Biritiba para dar continuidade a criação de seus filhos e netos. Eu tive a oportunidade de 

trabalhar com o senhor Gilberto, pois ele prestava serviço a Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim, uma pessoa de excelente caráter. Quero agradecer imensamente a todos 

os familiares e amigos, sendo representados nesta noite pelos seus filhos Gisele, 

Robson, Cristian e Audrey. E em especial, a dona Edna, sua esposa, que peço 

autorização do Presidente da Casa para que eu possa fazer uma homenagem, encerrando 

o uso da palavra.” O Senhor Presidente solicitou ao Nobre Vereador Donizeti para que 

recepcionasse a Dona Edna. Com a palavra, Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira, 

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

“Senhor Presidente, Nobres Vereadores, todos os presentes, a todos aqueles que nos 

assistem através da sessão online, boa noite a todos. Quero fazer menção de um grande 

amigo que está conosco esta noite, meu amigo Fifo, prazer revê-lo Fifo, veio de 

Caraguatatuba para prestigiar essa iniciativa do Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, dando a denominação da Pista de Caminhada ao nosso amigo Nandão. É 

uma justa homenagem. Nandão é realmente um grande amigo, meus pais foram 



 

comerciantes aqui na cidade há trinta e quatro anos, e o Nandão sempre pegava a 

calçada do comércio, Doutor, e parava ali na loja, ali conversávamos bastante, uma 

excelente pessoa, uma justa homenagem, parabéns Vereador Marcelo. Quero destacar 

aqui também a presença do Doutor Francisco, parabéns Doutor e pela homenagem 

também do Vereador Marcelo ao senhor seu pai. Quero destacar também aqui a 

presença do Doutor Rubens, ex-vereador, parabéns Doutor, é um prazer tê-lo aqui nesta 

Casa de Leis, acompanhado da Dona Beth, sempre elegante, muito bonita a Dona Beth. 

Eu quero abordar aqui dois pontos. Primeiro, eu quero dar os parabéns ao Vereador 

Marcelo, pela iniciativa do Projeto de Lei n.º 004/2016, que declara utilidade pública a 

Instituição Beneficente Nossa Senhora da Piedade. Primeiro, nós temos que destacar a 

importância das instituições religiosas dentro da cidade. Nós temos que reconhecer, a 

Administração Pública tem que reconhecer que as Instituições Religiosas, 

independentemente de qual seja o cunho religioso, contribui e muito para administração. 

Se nós formos colocar numa balança, meu amigo Flávio, que está aqui também nesta 

noite. A Administração Pública, Klander, depende muito mais das Instituições 

Religiosas do que as Instituições Religiosas dependem da Administração Pública. 

Porque se não fossem as instituições religiosas dentro da nossa cidade, Doutor, dentro 

do nosso município, nós teríamos um caos dentro da sociedade. Mas as instituições 

contribuem para resgatar vidas, para fazer o trabalho social, para trabalhar em cima de 

casamentos de jovens que estão na dependência química, pegando um rumo errado na 

vida, não entramos na questão teológica, entramos na questão de um cunho social. 

Parabéns Klander, pelo excelente trabalho que você tem realizado na cidade. E todas as 

demais instituições religiosas aqui representadas, seja católica, seja evangélica, seja 

seicho-no-ie, seja qual for, a tua importância dentro da Administração é fundamental. 

Segundo ponto, para encerrar a palavra Senhor Presidente, Associações, nós temos que 

reconhecer também, além do trabalho das instituições religiosas, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, com a sua experiência, nós temos que reconhecer também as Associações que 

contribuem e muito, com os trabalhos sociais que são desenvolvidos dentro da nossa 

cidade. Porque ações sociais, distribuição de alimentos, resgate de vidas, creches, enfim, 

eu entendo que as instituições religiosas, Associações e projetos sociais merecem todo o 

apoio da Administração Pública e desta Casa de Leis também. Então Klander, pode 



 

contar com o meu apoio hoje e sempre. Muito obrigado e uma 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 e autoridades presentes. Gostaria de cumprimentar 

o Doutor Francisco, em homenagem honrosa que eu tive privilégio de conhecer seu pai, 

e passar algumas horas com o mesmo na fazenda. O que me traz a presença dessa Casa 

Legislativa é para informar que solicitei através de Requerimento ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, a retificação do Editar n.º 001/2016, do 

Concurso Público, pois no Edital não esta sendo cumprido a Lei n.º 1.732, de 07 de 

julho de 2015, que dispõe sobre isenção de pagamento de taxa de inscrição às pessoas 

desempregadas, e Lei n.º 1.710, de 03 de julho 2014, que dispõe sobre o 

estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras ou afro descendentes 

no serviço público municipal em cargos efetivos, o qual esse Projeto de Lei foi 

apresentado pelo Nossa Presidente desta Casa de Leis, e não está sendo cumprido, 

constando somente o benefício para deficiente físico, auditivo, visual e etc, em 

cumprimento a Lei Federal. No Edital n.º 001/2016 foram acrescentados cargos que não 

constam no Projeto de Lei n.º 041/2015, como podem ser verificados nas folhas um, 

cinco e seis. Diante da solicitação, espero que o Prefeito faça a retificação, como já 

houve algumas alterações que foram encaminhadas para esta Casa neste período. Nada 

mais havendo, agradeço a todos e uma boa noite.” Com a palavra, Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares, “agradeço e dispenso.” Com a palavra, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, “Quero primeiro agradecer a presença do nosso Delegado de Polícia, antes 

cumprimentar a Mesa Diretiva, Nobres Vereadores, e dizer que o Doutor Francisco é 

grande amigo de um irmão meu, Branco, grande Branco, nosso parceiro. Quero também 

agradecer e parabenizar a presença do nosso querido amigo Doutor Rubens, que foi 

citado várias vezes aqui, inclusive o Doutor Rubens foi o autor do Projeto que declarou 

de utilidade pública a nossa ACBBM. Então, Doutor Rubens, realmente você foi 

lembrado várias vezes aqui, é uma pessoa de grande respeito, que fez muito pelo nosso 

município. Muito obrigado. Quero também felicitar em nome da nossa Vereadora, o Dia 

Internacional da Mulher, grande guerreira, Vossa Excelência representa muito esse, tido 

como sexo frágil, que de frágil não tem nada. Muito obrigado. E Klander, parabéns pelo 



 

serviço social enorme que você tem contribuído, independente da classe social ou de 

cunha religioso, como bem ressaltou o nosso amigo, grande Vereador Faquim, tem feito 

um trabalho social enorme, isto, de confiança, de grande respeito, ele tem feito um 

trabalho enorme em nosso município. E não poderia deixar de lembrar também, a irmã 

dele, Doutora Danise, que tem feito um trabalho cultural e social muito grande. Por fim, 

Senhor Presidente, eu gostaria de lamentar a morte do nosso querido amigo Rudnei, que 

faleceu precocemente esta semana, grande amigo, excepcional pai, tenho certeza que foi 

um excepcional esposo. Pelos filhos, pelos frutos, nós sentimos e admiramos o Rudnei, 

grande perda Biritiba Mirim teve com a perda do nosso querido amigo Rudnei. Muito 

obrigado.” Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “este Vereador 

agradece e dispenso o uso da palavra.” Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo, “Boa noite a todos, boa noite Presidente Valdivino, Nobre Fábio, 

companheiro da Mesa. Queria agradecer primeiro a Deus por podermos estar presentes 

em mais uma vez, gostaria primeiro aqui de parabenizar aos Vereadores, por terem 

aprovado os Projetos de Leis que fizemos aqui, denominações das quais achamos justas 

colocar alguns nomes na história da cidade. Gostaria que no Projeto de Lei que a gente 

denomina a Pista de Caminhada, que levou o nome do Luis Fernando, do Nandão, 

deixar o legado para a mãe dele, deixar um recado para a mãe dele, a Dona Ivani Taini 

de Souza, e para a esposa Roseli Aparecida, que o Nandão era um cara muito, para 

quem não o conhece o Nandão, está aqui, até para vocês terem uma ideia, o senhor 

Antonio Palanca, que é o dono da padaria, Doutor Rubens, o Flávio, meu amigo, mais 

conhecido como Quick. O Nandão era um cara que estava sempre presente, sempre 

muito disposto a atender às demandas que a gente pedia para ele, nunca vi o Nandão 

falar um não. Porém, ele era um cara indignado, e as vezes ele ficava nervoso por não 

conseguir ajudar muitas pessoas. Mas o seu Antonio Palanca, eu acompanhei bem ele, e 

o Nando, como ele fumava muito, a gente resolveu denominar a Pista para homenageá-

lo pelo estilo de vida, boa, jovem, forte, mas, né. E falar com a esposa Roseli que ele fez 

um benefício, mesmo morto, que foi ajudar o Flávio que era fumante e veterano e está 

aqui hoje, o susto que ele causou, todo mundo sabe que o Flávio hoje não fuma mais, 

viu Doutor, por causa do Nandão, porque ele viu no hospital com uma cara assustada 

indo para o hospital. Tenho certeza que o Nandão deve estar contribuindo. Infelizmente 



 

a gente está perdendo jovens pessoas, mas é porque Deus tem um plano e está 

chamando, está convocando uma seleção para lá. Tem também o Rudnei. Enfim, só se 

sinta, que a gente vai estar caminhando e sempre lembrando do Nandão, a esposa, a 

mãe, a família, ao Fifo, ao Marcelo, todos que estão aí. O Nandão foi uma pessoa ímpar, 

assim como o Fábio falou, o Jorge também conhece, todos aqui conhecem o Nandão, e 

era um cara muito bom. Desde o Iroy, quando a gente ia brincar na oficina do Carlão, 

ele sempre estava lá, estudei com a Paula, também já falecida, esposa do meu primo, é 

uma família do bem. Trouxe o Fifo aí de Caraguá para cá também hoje, então enfim, a 

rua que fizemos também a denominação de José Francisco Rodrigues, gostaria também 

de agradecer os Nobres Pares por terem votado unanimemente, e falar que eu tenho o 

prazer e honra de ter amizade com o Doutor José Francisco, que é um Delegado 

Seccional, uma pessoa que também contribuiu muito, não faz alarde, uma pessoa muito 

humilde, pessoa discreta, tem contribuído muito para várias causas aqui, não gosta de 

aparecer, e eu sou prova disso. Gostaria de cumprimentar a dona Dona Moreira 

Rodrigues, a viúva, os filhos, a Cláudia, que eu não conheço ainda, o Fernando, né, mas 

o José Francisco eu conheço. E como falaram aqui, o Jorge falou, que é pelos frutos que 

a gente conhece como é que foi a árvore, eu não tive o prazer de conhecê-lo, a senhora 

tem um filho espetacular, do qual eu conheço e tenho o prazer de ter a amizade já uns 

oito anos, hein Doutor. Prata fina da minha prateleira, como tem o Flávio e mais uns 

aqui. É, enfim, a gente vai ficando um pouco emocionado, pois lembro das pessoas e o 

que elas tem feito pela gente, eu gostaria agora de entrar numa seara que é indiscutível, 

que é parabenizar os Vereadores que tem conceitos diversos de religião. Não se pode 

misturar fé com religião, o serviço que a entidade vem fazendo aqui, do Klander, que é 

uma entidade espírita, é um serviço espetacular. Eu sou fã das entidades que trabalham 

com voluntariado. Adam Smith, que foi um grande e muito famoso sociólogo 

americano, eu sou fã dele de carteirinha, ele fala que um Estado forte, um cidade forte, é 

quando a Prefeitura, o Estado é fraco. As instituições que o Fábio disse aqui, tem que 

ser forte. As igrejas, Adriana. Escolas. Então, acredito que quando você uma entidade 

funcionar no voluntariado, na caridade, na fé, e atender mil pessoas por semana, e a 

gente conhece o trabalho, já fomos lá, eu e alguns Vereadores daqui, né Donizeti, 

Walter, já fomos, então a gente não deve misturar fé com religião. Eu acredito que 



 

assim é que a gente vai ter um Estado maior, como temos também a instituição da Dona 

Bia que é para a terceira idade, o trabalho que o Klander, os voluntários, o Presidente, 

senhor Carlos, senhor Antonio, são gente muito boas, atende gente de A a Z. Faz sociais 

diversos, novecentas pessoas por semana, só por si até o comércio sente. Queria dizer 

que o Prefeito arrumou uma área para a instituição, no Bairro Jardim dos Eucaliptos, e 

provavelmente até o senhor Antonio vai querer comprar uma área para fazer um 

restaurante lá, porque é incrível, mas o movimento é muito gente. Então eu gostaria de 

coração mesmo, o trabalho de vocês, o que vocês precisarem desse Vereador, eu sou fã 

do trabalho do voluntariado, estarei com vocês viu Klander. Então eu gostaria, temos 

diversos seguimentos religiosos aqui, os católicos, evangélicos, espíritas, kadercistas, 

também de outros seguimentos religiosos, parabenizar o trabalhos dos Vereadores. 

Porque se o modelo em cima está errado, eu torno a insistir, essa Câmara vem fazendo 

um trabalho muito bom. É na divergência, na democracia, que a gente tem, mesmo 

quando a gente diverge nos Projetos de Lei, crescido aqui. Então eu tenho orgulho de 

participar dessa Legislatura e agradecer o trabalho do Nobre Presidente Valdivino vem 

fazendo, com muita experiência e tranqüilidade. Uma pessoa que eu aprendi a conhecer 

e admirar, viu Presidente, o Senhor está de parabéns pela convivência e pela condução 

dos trabalhos. Então gostaria de depois também falar que a homenagem ela é válida, e 

essas pessoas que foram homenageadas e ao título que foi dado também de utilidade 

pública, nós iremos agora tentar buscar o título de utilidade estadual para vir a 

subvenções, porque o trabalho dele é excelente, quem trabalha com caridade, com 

voluntariado, é muito difícil hoje, então gostaria de agradecer, viu Presidente, por tudo e 

a todos os Vereadores que concordaram com o Projeto. Presidente gostaria de um parte 

do Senhor para eu poder entregar uma flor para a mãe do nosso querido. Gostaria de 

pedir para o senhor pudesse buscar sua mãe, José Francisco. E depois eu gostaria de 

pedir para a mãe do Nandão também, se ela puder, se o Nobre Vereador Doni puder 

trazer a mãe do Nando, e o Nobre Vereador Carlos de Araújo acompanhar, acho que 

terá que dar a volta por causa da rampa com a mãe do Doutor Francisco, dona Dora. 

Para quem não sabe, a Rua José, a Estrada Municipal José Rodrigues Francisco é aquela 

estrada que vai do Tietê ao Nirvana, onde se encontram búfalos. Essa estrada agora que 

era estrada municipal, ela passa a ter essa denominação, e é onde o nosso Delegado 



 

Seccional que Biritiba tem um, mora lá já há quantos anos Doutor? Trinta anos”. Não 

havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “Não havendo mais 

oradores, esta Presidência quer agradecer ao Vereador Marcelo, ao Vereador Ziza, por 

ter lembrado do Projeto de Lei do qual eu fiz 2014 e 2015, parabenizar o Doutor 

Francisco, pessoa a qual eu conhecia  pouco tempo, parabéns, e ao Klander, o 

Presidente da Instituição o qual recebeu o apoio dessa Câmara. E tendo aqui o parecer 

jurídico, mesmo sendo ao contrário, essa Câmara derrubou o parecer jurídico e aprovou 

esse Projeto de Lei dando utilidade pública. E parabenizar também o Doutor ex-

vereador, Doutor Rubão, por ter comparecido nesta Casa mais uma vez. E comunicar 

também ao Klander que aquela obra lá da instituição é um ex-vereador também que 

apresentou um projeto, o Pacheco, que não está presente mas apresentou esse projeto na 

gestão passado, e nós aprovamos a lei que, graças a Deus, vai estar no meu bairro, viu 

Marcelo, vai crescer em nosso bairro, acredito nisso, e beneficiando essa cidade desde 

já. Também quero parabenizar a Vereadora Adriana, e usando suas palavras, quero 

agradecer também e parabenizar as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, 

parabéns Vereadora. E deixar aqui um aviso, peço para as Comissões se reunirem para 

os próximos projetos nessa sexta-feira, para discutir o Projeto n.º 004, 040, 047, 048, 

050, 051, 052, 053 e 054/2015, sexta-feira dia 11, às 16h. Não havendo mais, declaro 

encerrado a presente sessão. E convido também a todos os presentes para a gente fazer o 

uso de uma ceia aqui em homenagem aos homenageados.” 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, 07 de março de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO                MARCELO BATISTADE M. MELO 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 


