
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia seis de junho 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. O Senhor Presidente 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 Segundo 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. 62, do Livro nº. 13 do livro de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Senhor Presidente 

justificou a ausência do Vereador Fábio Faquim de Oliveira, que se encontrava no 

gabinete e compareceria em dez minutos à sessão. 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 30 de maio de 2016. O Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos 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 dos Comunicados CM048812 e CM048812/2016 – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – Valor total R$ 200.533,06. Terminado o 

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

ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação nº 129/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome interceda junto ao órgão 



 

competente, para que providencie placas de proibido jogar lixo em toda a extensão da 

Avenida São Judas Tadeu nas áreas públicas, principalmente em frente ao número 10. 2. 

Indicação nº 130/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo tome interceda junto ao órgão competente, para que providencie as 

respostas dos Ofícios, Indicações e Requerimentos enviados para Prefeitura. O Nobre 

Vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou que fosse consignado em Ata sua 

presença. 3. Indicação nº 131/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo tome interceda junto ao órgão competente, para que 

providencie o recapeamento das Ruas Afonso Pena, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO 4. Indicação nº 

132/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

tome interceda junto ao órgão competente, para que possa ser passada a máquina 

motoniveladora e que se possível seja feito também o cascalhamento das estradas do 

Saito e do Claro, Bairro Rio Acima. 5. Indicação nº 133/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que possa ser colocada iluminação pública na Estrada do Minami, 

Bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 6. Indicação nº 134/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome interceda junto a EDP Bandeirantes, para 

que verifique a falta de iluminação nas Ruas Euclides da Cunha, Érico Veríssimo, José 

de Alencar e Machado de Assis, no Bairro Cruz das Almas. O Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicitou que entrasse em pauta suas indicações m.º 137 e 138/2016.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 7. 

Indicação nº 135/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão dependente, para que seja feita uma operação 

tapa-buracos na Rua José Sérvulo da Costa, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 8. Indicação 

nº 136/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que seja realizado o desentupimento dos 

bueiros no Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 9. Indicação nº 137/2016, solicita ao Senhor 

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



 

dependente, para que possa colocar iluminação pública em todas as ruas do Bairro 

Pomar do Carmo e Cinturão Verde, e também realizar uma busca nos postes que tem 

iluminação para verificar se há lâmpadas queimadas e realizar as trocas por lâmpadas 

novas. 10. Indicação nº 138/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão dependente, para que possa 

encaminhar um ofício aos Correios, para estudar a possibilidade em começar a passar na 

estrada Granja Fundão no Bairro Nova Biritiba. Terminada as Indicações, passa-se aos 

PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 1. – Projeto de Lei Nº 009/2016; Dispõe sobre a 

denominação de via pública Francisco Maia da Silva e dá outras providências. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA 2.– Projeto de Decreto Legislativo Nº 005/2016; 

Dá nova redação ao Artigo 1º do Decreto Legislativo nº 002, de 19 de abril de 2016. O 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou que este projeto fosse 

colocado em Ordem do Dia. Aprovado. O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 

solicitou que fosse consignado em Ata seu voto favorável ao parecer do Tribunal. O 

Senhor Presidente fez um intervalo para a discussão do Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 005/2016. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a 

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

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

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 068/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo informe se há algum estudo no Município referente ao tráfego 

local. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 069/2016 - Requer ao 

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

ao órgão competente, para que seja recapeada alguns trechos da Estrada do Rio Acima. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 070/2016 - 

Requer ao Exmo. Deputado Estadual André do Prado, para que o mesmo intervenha 

junto ao Governo do Estado, através da Secretaria competente, para a viabilização da 

pavimentação da Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro Jardim Rosicler. APROVADO. 



 

4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 071/2016 - Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo providencie em caráter 

de urgência a troca de uma lâmpada na Rua Luiz Vaz de Camões, em frente ao Nº 394, 

Bairro Jardim Rosicler. APROVADO. 5. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 072/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo conceda o benefício de vale transporte aos funcionários da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 6. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 073/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que informe essa Casa de Leis sobre as arrecadações recorrentes de 

multas de trânsitos no município, e também de que forma esse dinheiro está sendo 

investido. APROVADO. 7. – Em única discussão e votação Moção de Pesar N° 

026/2016 – pelo falecimento do senhor Caetano Pereira da Silva. APROVADO. O 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou autorização para assinar em 

conjunto a Moção. O Senhor Presidente autorizou e pediu para que todos os Vereadores 

assinassem. AUTORIA DA MESA DIRETIVA 8. – Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 005/2016; Dá nova redação ao Artigo 1º do Decreto Legislativo nº 002, de 19 de 

abril de 2016. APROVADO pela maioria. Um voto ao contrário do Vereador José 

Pereira da Silva Neto. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicitou autorização para se 

retirar da sessão. 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 Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, “agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Senhor Presidente Valdivino Ferreira dos 

Santos, onde cumprimento o Nobres Pares, cumprimento os senhores e senhoras e 

autoridades presentes. O que me traz a presença desta Casa Legislativa, é para agradecer 

aos Nobres Pares pela Moção de Pesar Nº 026/2016, ao meu irmão Caetano Pereira da 

Silva, o qual pertenceu a esta digníssima Casa Legislativa, bem como sua esposa Erica, 

aqui presente com nossos familiares, pois esta Moção se faz necessária após uma 

dedicação de boa parte de sua vida ajudando as pessoas em nosso município. Também 

relato que em vinte de outubro de dois mil e quinze, encaminhei ofício n.º 025/2015, ao 



 

Excelentíssimo senhor Renato Kim Barbosa, Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, a 

respeito de negligência e por falta de conhecimento, na área de saúde, solicitando 

inclusive laudo técnico da Empresa KLM, a respeito de funcionamento e manutenção de 

sua responsabilidade. Após representação deste Nobre Vereador, houve duas vistorias 

efetuadas pelo Ministério Público, no Pronto Atendimento, e em outras unidades de 

saúde de Biritiba Mirim. E recentemente como é de conhecimento de todos, a CGU 

questiona a aplicação de verbas federais em saúde de Biritiba Mirim. E na data de 

quatro de junho de dois mil e dezesseis, sábado agora, o Diário Oficial Poder Executivo, 

Seção I, publicou “Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, interessado José Pereira 

da Silva Neto e Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, tema hospitais e outras 

unidades de saúde, assunto irregularidades nas ações e serviços de saúde”, para 

fiscalização. Lamentavelmente, o Nobre Excelentíssimo Presidente desta Casa, Senhor 

Valdivino Ferreira dos Santos, não colocou em deliberação a Proposta da Emenda a Lei 

Orgânica, que prevê que mantenhamos na próxima legislação onze vereadores qual foi a 

solicitação. A justificativa nesse caso seria, tendo em vista, com a composição de treze 

Vereadores, teríamos que construir mais duas salas, mais o gasto de dois Vereadores, 

dois Assessores, mobília, veículo, enfim, acabaria comprometendo o orçamento 

legislativo. Com a atual crise que nós passamos em nosso País, eu acho que é um 

momento de cada um fazer a sua contribuição, esse foi o motivo pelo qual eu solicitei a 

Vossa Excelência, até com urgência, que fosse passado para deliberação, mas não sei 

por que motivo a minha solicitação não é acatada, mas de outros Nobres Pares é acatada 

por Vossa Excelência. Inclusive, essa solicitação de deliberação há sete assinaturas de 

Vereadores, então lamentavelmente, eu deixo aqui a minha indignação quanto a sua 

postura. Depois, nossa função é fiscalizar e dar ciência a população, pois nada mais 

havendo, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado”. Com a palavra, Nobre 

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

Lourival Bispo de Matos, “este Vereador agradece e dispensa o uso da palavra”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Gostaria Presidente que 

me autorizasse de falar breve uso daqui mesmo. Gostaria de parabenizar Vossa Senhoria 

pela Moção de Pesar para o nosso Nobre Ex-Vereador Caetano Pereira da Silva, o qual 

faço parte do meu amigo pessoal, muito justa a homenagem. Gostaria de homenagear a 



 

nossa amiga, ex-Vereadora Erica, nosso ex-Prefeito Roberto Pereira da Silva, dona Zeli, 

a Jaqui filha, todos aqui, a Patrícia, que levem nosso sentimento de profunda tristeza e 

consternação pela perda do Caetano. E dizer também relativo que na questão do Projeto 

de Lei do Nobre Vereador Ziza, sou solidário por ter de comum acordo com Vossa 

Senhoria que nas questões que hoje a gente tem aí, aumentar, apesar de ter assinado o 

primeiro Decreto de Lei do qual a autoria foi de outro Vereador, haver reconhecer o 

erro, o engano, que as coisas estão pedindo mais austeridade e seria mais legitimo a 

gente manter ou até diminuir o número de Vereadores desta Casa. Então, em questão de 

economia e questão de justiça, eu me mantenho no pleito, quando for colocada em 

outra, o senhor pode contar comigo que estarei assinando com Vossa Senhoria 

reconhecendo que errei na primeira vez. Obrigado Presidente”. Não havendo mais 

oradores inscritos, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Carlos de Araújo 

que fizesse parte da Mesa para que ele pudesse fazer uso da tribuna. Com a palavra, 

Senhor Presidente, Nobres Pares, Nobres Vereadores, eu quero aqui agradecer a 

presença da ex-Vereadora, o qual foi Presidente desta Casa, a esposa do nosso Nobre 

Caetano, agradecer a presença de sua filha e familiares, e agradecer também a presença 

do nosso ex-prefeito Roberto Pereira, Jacaré, e agradecer também os Nobres colegas e 

nobres pares que assinaram comigo essa Moção de Pesar ao nobre companheiro que 

tanto trabalhou pra esta casa e por essa cidade, o qual fez jus ao momento que passou 

por essa Casa, o qual eu fui Presidente junto com ele no nosso Caetano, nosso saudoso 

Caetano, e fez parte da Mesa, então quero deixar aqui nosso agradecimento. Mas antes 

de fazer as considerações, só para responder ao protesto do nobre companheiro Ziza, e 

parabenizar, mas que faz parte da democracia, eu só quero informar que essa 

presidência, assim que acabou a eleição da Mesa, eu fui bem claro que respeito todos os 

Nobres desta Casa, jamais fiz uso de acatar um pedido do Nobre Vereador e um pedido 

do outro, sempre acatei igual, o qual Vossa Excelência foi comunicado antes da sessão 

que eu não ia colocar o Projeto em deliberação, e sim na próxima semana, porque eu já 

tinha meu projeto que ia entrar em deliberação que talvez podia ser para a Ordem do 

Dia, como Nobre Vereador Marcelo pediu para ir para a Ordem do Dia, foi votado, mas 

só para justificar Nobre Vereador, não é nada contra Vossa Excelência, respeito o seu 

direito e o direito de todos. Fui eleito a Presidente da Câmara para administrar essa Casa 



 

e fazer valer o direito de todos os Vereadores. Mas tenha certeza que na próxima sessão, 

assim como eu garanti, eu vou colocar em deliberação porque essa presidência não 

engole as palavras que fala. E quero agradecer a presença dos familiares do Nobre 

Vereador Caetano, que foi um parceiro, um amigo, que aprovou projetos interessantes 

para esta Casa e para a cidade, e o que eu tenho falado aos nobres companheiros, a 

política às vezes é injusta, mas as vezes faz muita satisfação na vida do ser humano, 

porque a política faz criar amigos e eu quando entrei na política não tinha o prazer de 

conhecer o Caetano, assim como tive o prazer de conhecer o Nobres Vereador assim, 

pessoalmente, de trabalhar junto, o qual eu tinha mais intimidade com o ex-Prefeito 

Jacaré, que foi um dos primeiros que eu conheci, e quando eu conheci o Caetano virei 

amigo, virei companheiro, o qual viajamos juntos eu, ele e o Vereador Donizeti, e 

passamos longas conversas estudando projeto no qual os cursos oferecem quando a 

gente viaja em nome da Câmara Municipal. Então essas são minhas palavras, quero 

deixar aqui meu pesar, meu sentimento a toda família, e obrigado aos Nobres 

Vereadores que me ajudaram e apoiaram nessa Moção. Muito obrigado senhor 

Presidente”. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declara 

encerrada a presente sessão e informa aos Nobres Vereadores sobre a Reunião das 

Comissões, para discutir o Projeto Legislativo Nº 007 e 008/2016, para o Exercício de 

2017, quinta-feira, às 15h. 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, 06 de junho de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 
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