
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia dois de maio 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 FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, convidou os Vereadores JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, 1º 

Secretário, e convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 2º 

Secretário, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a 

Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Segundo Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal. O Nobre 

Vereador Jorge Mishima justificou a ausência dos Nobres Vereadores Donizeti Assis de 

Siqueira e Lourival Bispo de Matos. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 55, 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 25 de abril 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. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo justificou a ausência do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos. Aprovado. 2. Leitura do Ofício N.º 119/2016 – SMA – 

Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha Atos Administrativos: *Contratos N.º 016, 

026, 027, 028, 029, 030 e 031; *Termos Aditivos N.º 05 contrato 124/2014; 02 

contrato 034/2014; 01 contrato 023/2016; 01 contrato 026/2015; 01 contrato 003/2015; 



 

01 contrato 017/2015; 01 contrato 086/2015; 01 contrato 087/2015; 02 contrato 

003/2014; 01 contrato 021/2016; *Convênio Nº 001/2016; *Decretos N.º 3139, 3141 e 

3151/2016; *Portarias N.º 122,132 ao 146, 148 ao 154, 156 ao 167/2016. Terminado o 

Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação nº 098/2016, solicita ao 

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

competente, para que seja feita a manutenção da Estrada Nossa Senhora Aparecida. 2. 

Indicação nº 099/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feita uma lixeira comunitária 

na Estrada da Granja Fundão, próxima ao Restaurante Sherife. 3. Indicação nº 

100/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas 

no Nº. 290, próximo ao bar do Bagú, Bairro Rio Acima, e também a troca do poste, que 

está inclinado. 4. Indicação nº 101/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feita a 

troca das lâmpadas queimadas na Rua Guimarães Rosa, Bairro Cruz das Almas. 5. 

Indicação nº 102/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja tomada as devidas 

providências para a limpeza do Lote na Rua Claudino Nunes de Siqueira, próximo ao 

São Vicente de Paula. 6. Indicação nº 103/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja 

feita a limpeza das valetas da Rua Guerra Junqueira, Bairro Cruz das Almas.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 7. 

Indicação nº 104/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente, para que possa ser feito o tapeamento do 

buraco localizado no final da Estrada do Sogo, que faz esquina com a Estrada Municipal 

Narciso Barbosa de Melo, Bairro Sogo. Terminada as Indicações, passa-se aos 

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – 

Projeto de Lei Nº 007/2016; Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

de 2017, e dá outras providências. Terminado os Projetos em Deliberação, o NoBre 

Vereador Jorge Mishima, de acordo com a Lei n.º 342, apresenta uma Proposta de 



 

Honraria, protocolo n.º 149/2016. Comissão da Proposta n.º 149/2016, Vereadores Jorge 

Mishima, Walter Machado de Almeida, José Rodrigues Lares, Adriana Rufo Freitas, 

Carlos de Araújo e José Pereira da Silva Neto. Composta a Comissão Especial, passa-se 

a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 042/2016 - Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto 

ao órgão competente, para que seja feita a reposição dos bancos quebrados nos pontos 

de ônibus da cidade. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 043/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feito um parecer referente 

ao atraso da obra de pavimentação asfáltica da Rua Erival Bento Zanetti. APROVADO. 

3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 044/2016 - Requer ao Exmo. 

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

órgão competente, para que seja colocada uma placa de sinalização de ponto de ônibus 

na altura do Nº. 280 no Km 18. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 045/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Trânsito, para esclarecer 

se idosos e deficientes físicos pagam passagem na linha municipal. APROVADO. O 

Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira consignou a presença do Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM 

DE OLIVEIRA 5. – Em única discussão e votação Requerimento N° 046/2016 - 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto 

a Secretaria de Trânsito, Planejamento e Governo, para implantar um espelho convexo 

entre as Ruas Engenheiro Abílio de Melo Pinto e José Oliva Melo, em frente ao 

Restaurante Bene. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicitou a palavra, “Gostaria de 

parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, pois é de suma importância esse espelho 

convexo, realmente lá está trazendo sério risco aos usuários daquela via”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira, “Obrigado Nobre Vereador, é algo 

simples, mas que traz uma segurança para todos que cruzam essas duas ruas. O primeiro 

pedido foi feito em dois mil e treze. Eu peço como autor deste requerimento, que todos 

os Nobres Pares possam estar assinando junto, pois eu acredito que é um pedido que 



 

pode ser atendido pelo Executivo”. APROVADO. 6. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 047/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que solicite ao órgão competente, a instalação de um telefone público 

(orelhão) no Bairro Casa Grande, próximo a portaria da Sabesp. APROVADO. 7. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 048/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite ao Departamento de Trânsito da 

municipalidade, a colocada de uma ondulação transversal (lombada física) como redutor 

de velocidade, na Avenida Benedito de Miranda Melo, antes da travessa Rua Rio Claro, 

Bairro Vertentes. APROVADO. 8. – Em única discussão e votação Requerimento N° 

049/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que 

solicite ao Departamento de Trânsito da municipalidade, a colocada de ondulações 

transversais (lombadas físicas) como redutores de velocidade, na Rua Engenheiro 

Abílio de Melo Pinto, próximo a residência da dona Carmen do hot dog. APROVADO. 

9. – Em única discussão e votação Requerimento N° 050/2016 - Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite ao órgão competente da 

municipalidade, a aquisição de protetor solar aos funcionários que trabalham na limpeza 

da cidade, e também aos coletores de lixo. APROVADO. 10. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 051/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que solicite ao órgão competente da municipalidade, a coleta de lixo 

nos Bairros Santo Antônio, Vista Alegre e Jardim Yoneda, e que seja feita três vezes 

por semana. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 11. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 052/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que faça 

agendamento de nova visita do Poupatempo móvel na cidade. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 12. – Em 

única discussão e votação Moção de aplausos N° 024/2016 – a todos os responsáveis 

pela tradicional Festa do Doce. Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de 

Oliveira, “Antes eu gostaria da assinatura nessa Moção de Aplausos de todos os Nobres 

Vereadores desta Casa para que todos os homenageados aqui possam receber em suas 

casas”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO 



 

FERREIRA DOS SANTOS 13. – Em única discussão e votação Projeto de Decreto 

Legislativo N° 004/2016 – Dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de “Cidadão 

Biritibano” a Senhora Jucimara Aparecida da Cruz Ferraz. APROVADO. AUTORIA 

DO PODER LEGISLATIVO 14. – Em segunda discussão e votação Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica do Município Nº 041/2016 – Dispõe sobre a alteração do inciso 

I, do artigo 48, da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente solicitou ao Segundo 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 José 

Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Nobres Pares, eu 

só gostaria de estar solicitando ao Presidente, que se possível, chegou ao meu 

conhecimento que, na área da saúde os médicos estariam com pagamento atrasado, e 

que estariam somente atendendo emergências. Eu solicitaria a Vossa Excelência que 

encaminhasse um ofício ao Prefeito Municipal e solicitasse informações a respeito para 

que pudéssemos estar interados realmente sobre a veracidade dos fatos. Somente isso, 

muito obrigado”. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

“Excelentíssimo Presidente, boa tarde a todos, eu gostaria de só deixar aqui uma nota de 

falecimento de um amigo nosso lá da terceira, filho do Izac, Cristian Batista de Melo, 

trinta e cinco anos, mais conhecido como Crica, faleceu no sábado e deixou a esposa 

dele, a Viviane, o filho Pietro, de 3 anos, deixou os pais, que ele era o braço direito, 

senhor Izac e dona Neisa, amigo meu pessoal de mais de vinte e cinco anos, o qual por 

conta da tristeza que eu recebi a notícia, ele estava na UTI, mas pela tristeza me fez 

abandonar alguns compromissos, até de cunho da cidade, como a apresentação da 

orquestra, então eu peço desculpa ao maestro Diogo, a gente queria demais estar lá, não 

tive  cabeça e não reuni condições psicológicas, ao Fábio e toda turma do sukiyaki, viu 

Jorge, se você puder levar meu pedido de desculpas, comprei o convite, sempre estou lá, 

mas também não tive condições, ao Prefeito, aos professores, alunos e a todos aqueles, 

aos Nobres Pares que também participaram do desfile ontem, também gostaria de ter ido 

na festa do Fortunato, mas seria hipocrisia da minha parte falar que eu era amigo e estar 

mesmo triste, e ir em algum desses eventos com coração partido. Seria um oportunista e 



 

não estaria sendo verdadeiro comigo. Então, prefiro me reuni em luto, ficar em casa, 

rezar por ele, a tristeza foi mais forte por ele ter sido uma pessoa simples, uma pessoa 

que tratava todo mundo com isonomia, você chegava no bar dele e ele era um líder lá, 

ele acolhia as pessoas, era a venda que era dele lá, mas ele orientava, ajudava as pessoas 

mais simples, as mais ricas, várias pessoas daqui iam lá fim de semana, assim como a 

gente, então eu perdi um amigo que eu tive por vinte e cinco anos, o Ziza estudou com 

ele também. É uma pessoa que em vinte e cinco anos que a gente tem de amizade, 

principalmente nessa época de política, foi um dos poucos amigos que não me pediram 

nada. Gostava de graça. Isso é importante, sabe, que nessa fase a gente tenha pessoas 

assim, gostava de graça da gente. Fui lá visitar ele na UTI, fiquei muito triste, então 

gostaria de comunicar só minha tristeza e externar aqui o motivo de eu não ter ido a 

esses eventos, porque não estaria com condições psicológicas. Dentre mais eu gostaria 

de fazer uma Moção na próxima sessão, de luto, de pesar, para mandar para família, se 

vocês puderem me acompanhar na assinatura eu agradeço”. Não havendo oradores 

inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “Bem, gostaria aqui também de manifestar 

o meu pesar, ao nosso amigo Crica, filho do senhor Izac, lá na terceira, como o Marcelo 

fez menção, o meu pesar também a mãe, ao falecimento da mãe do senhor Fábio Fuji, 

nosso amigo Presidente da Associação, e gostaria de parabenizar o nosso Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Taino Junior, por mais um desfile cívico para o aniversário da 

cidade, pela participação de todos que organizaram o evento, pela participação das 

Associações, Ziza, da APAE,das escolas, e de vários outros parceiros, Nobre Vereador 

Walter, que participaram ali do desfile e enriquecendo ainda mais esse momento. 

Gostaria também de parabenizar a dona Carmelita e a dona Terezinha, elas que mantém 

a festa e a tradicional festa do Fortunato, a Festa do Doce, ontem eu pude estar lá e sai 

com dois maravilhosos doces daquele lugar, e é uma tristeza porque acabou o doce. 

Então nós vamos ter que ir à casa da dona Carmelita novamente, Carlos de Araújo, e da 

dona Terezinha para ver se ainda tem uma sobra de doce lá de tão bom que estava 

aquele doce. Parabenizar todas as famílias que fizeram ali o doce, distribuíram para a 

população, eu acho que é um evento muito importante, como tantos outros que fazem 

parte do calendário da cidade, que a gente tem que prestigiar e fomentar ainda mais. 

Então, meus parabéns a Festa do Doce, meus parabéns ao aniversário da cidade, fica 



 

aqui as minhas palavras de agradecimento. Gostaria de comunicar aos Nobres 

Vereadores que nós teremos no dia quatro de maio de dois mil e dezesseis, às dezoito 

horas, aqui no Plenário da Câmara Municipal, a Sessão Solene em comemoração aos 

cento e quarenta e três anos de aniversário e cinqüenta e dois anos de emancipação 

política. Então, que todos possamos estar aqui reunidos neste dia quatro de maio, às 

dezesseis horas.” 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, 02 de maio de 2016. 

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara Interino  

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO               MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 


