
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia nove 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 VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS, convidou os Vereadores FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, 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 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. 56, 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 02 de maio 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.º 023/2016 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete referente ao mês de março 

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

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. Indicação 

nº 105/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

tome as providências necessárias para que seja feita uma campanha municipal de 

castração de cachorros, bem como o devido recolhimento dos mesmos, que se 



 

encontram na Praça Municipal, para fins de vacinação, castração e futura adoção, e se 

possível, fazer um canil municipal para receber cães abandonados. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 2. Indicação nº 106/2016, 

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

junto a Secretaria de Educação do Município, a possibilidade de pleitear junto ao 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a abertura de 

vagas para capacitação técnica de nossos jovens através dos diversos cursos ofertados. 

3. Indicação nº 107/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a 

possibilidade de ofertar cursos de qualificação profissional para Ajudantes Gerais. 

Terminada as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 1. 

– Projeto de Lei Nº 008/2016; Dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para a 

adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica sempre que se verificar 

situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da 

dengue e da febre chikunguya. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se a 

ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 053/2016 - 

Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo nos 

informe se os pagamentos dos médicos estão atrasados e qual o motivo. APROVADO.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 054/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto a Secretaria de Obras, para 

construir escadaria na Rua Vania Stefany, no Bairro Jardim dos Eucaliptos, altura do nº 

60. 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 Vereador José 

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

Batista de Miranda Melo, “Boa tarde a todos, Senhor Presidente, Nobres Pares, amigos 

que nos acompanham pela Sessão Online, os que estão aqui assistindo no auditório, 

queria saudar o Brener, nosso amigo. Estou aqui, mais uma vez, só para comunicar com 



 

pesar o falecimento do senhor Nilton, Faizão, comerciante aqui a mais de vinte anos, foi 

enterrado hoje. E dizer que cada sessão estamos vindo aqui falando de uma pessoa triste 

que a gente perde, senhor Nilton foi comerciante, ajudou muita gente aí, que Deus dê 

tranqüilidade para o coração da esposa dele, a dona Lucinda, e dizer que a gente não 

teme a morte, mas acontece que quando ela fica próxima e leva pessoas que a gente 

gosta e admira, a gente pergunta ainda porque a gente está aqui, vivos, querendo saber o 

que vai fazer da vida, e o único sentido que a gente encontra é de estarmos aqui, como 

estamos, nos reunindo para fazer o bem, ajudar o próximo, e fazer o bem eu acho que é 

o único motivo e sentido da gente estar vivo. Se você tirar isso, daqui a pouco, qualquer 

outro tipo de sentimento não vale a pena, então que a gente, mas vocês, continuem 

fazendo o que tem feito no trabalho de vocês, se esmerando em fazer os outros felizes, 

porque eu acho que esse é o único sentido da vida, pode ter certeza, se você fizer o bem 

para a pessoa e ela entender, você vai estar vindo de algum outro lugar bem recebido, 

então eu queria só deixar essa nota viu Presidente, comunicar com pesar o falecimento, 

e já foi enterrado às dez horas”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “Na 

verdade, é só uma indignação, hoje agora a pouco através da televisão, nós ficamos 

sabendo que o Presidente Interino da Câmara dos Deputados está tentando anular o 

impeachment. Eu acho uma absurdo, não é verdade? Já está criando um reboliço 

enorme. Quando o Charles de Gaulle, em mil novecentos e sessenta e quatro disse que o 

Brasil não era um país sério, todo mundo criticou, daí o Brasil inteiro queria tirar seus 

representantes daquele país, da França. E na década de setenta, Pelé disse que o 

brasileiro não sabia votar, foi uma crítica tremenda. Hoje, presenciamos este fato, não é 

Presidente, lamentar que, no meu ponto de vista, que este Presidente Interino, que 

também está respondendo processo no Lava Jato, está tentando impugnar o 

impeachment da Dilma. A nossa Presidente não tem a mínima condição de governar o 

nosso país, tanto é que as instituições internacionais não tem dado credibilidade ao 

nosso país. Pelo simples fato da Câmara dos Deputados abrir um processo de 

impeachment, o Brasil começou a navegar em águas claras. E agora com essa notícia, 

que com certeza o Presidente do Senado Renan Calheiros não dará ouvidos ao 

Presidente Interino, voltara a calmaria ao nosso país. Infelizmente, no meu ponto de 

vista, o Brasil realmente não leva a política a sério”. Não havendo oradores inscritos, 



 

com a palavra, Senhor Presidente, “Essa Presidência agradece a presença de todos, e aos 

que estão nos assistindo online, e parabenizar o Jorge Mishima por ter lembrado um ato 

do ano passado, e que ocorreu agora, ao Marcelo por ter relembrado muito bem do 

nosso amigo que se foi, e quero comunicar as Comissões para a gente se reunir na 

quina-feira, dia doze, às dezesseis horas, porque nós estamos com um Projeto que é a 

última semana, que vai ser votado na próxima segunda, então é muito importante que as 

Comissões estejam reunidas aqui na quinta-feira, às dezesseis horas”. Não havendo 

mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradece e 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, 09 

de maio de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA                  MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 


