
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia oito de agosto 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. O vereador Jorge Mishima justificou a 

ausências dos vereadores Adriana Rufo Freitas e Lourival Bispo de Matos, que estavam 

a caminho. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo justificou a ausência do 

vereador Donizeti Assis de Siqueira, que se encontrava presente na Câmara. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 69, 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 01 

de agosto 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 vereador Lourival Bispo de Matos solicitou que sua presença fosse 

consignada. 2. Leitura do Ofício N.º 152/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba 

Mirim, encaminha Atos Administrativos: *Contratos N.º 046, 054, 058 ao 068/2016; 

*Termos Aditivos Nº 05 contrato 098/2014; Nº 02 contrato 079/2014; nº 04 contrato 



 

119/2012; Nº 02 contrato 059/2015; Nº 02 contrato 083/2015; Nº 02 contrato 086/2014; 

Nº 02 contrato 092/2014; Nº 05 contrato 042/2015; Nº 02 contrato 102/2014; *Leis Nº 

1758 ao 1760/2016; Decretos Nº 3163 e 3165/2016; *Portarias N.º 240, 250, 252 ao 

298, 302 ao 308/2016. 3. Leitura do Ofício CM125572/2016 – Ministério da Educação. 

4. Leitura dos Ofícios n.º 0171 e 0172/2016/SR Penha/SP – Caixa Econômica Federal. 

O vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou que sua presença fosse consignada. 

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

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. Indicação nº 160/2016, solicita ao Senhor 

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

competente para que tome providências necessárias visando à troca de lâmpadas 

queimadas na Rua Cleonice Maria dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 2. 

Indicação nº 161/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que tome providências 

necessárias visando à troca de lâmpadas queimadas na Rua Vania Stefen, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 3. Indicação nº 162/2016, digo, Indicação nº 164/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para informar se já existe um órgão responsável para fiscalizar o excesso de 

queimadas que vem ocorrendo no município, caso não haja, para que seja feito um 

estudo para criação do mesmo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES 4. Indicação nº 163/2016, digo, Indicação nº 165/2016, solicita 

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

órgão competente, para que seja feita uma operação tipo tapa buracos na Avenida Nove 

de Julho. 5. Indicação nº 164/2016, digo, Indicação nº 166/2016, solicita ao Senhor 

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

Departamento de Estrada de Rodagens, para que seja implantado um guard rail na 

rodovia Alfredo Rolim de Moura, Estrada Mogi-Salesópolis, SP-88, Km 70. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 6. 

Indicação nº 165/2016, digo, Indicação nº 167/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que providencie lixeiras nas principais avenidas do 

município. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE 



 

OLIVEIRA 7. Indicação nº 166/2016, digo, Indicação n.º 168/2016, solicita ao Senhor 

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

competente para que seja feita a troca nas lâmpadas dos refletores que se encontram 

queimadas, da quadra coberta, no ginásio de esportes. Terminada as Indicações, passa-

se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 085/2016 - Requer ao 

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

competente para realizar um estudo com o objetivo de que, a escola “Maria Tereza de 

Melo”, que funciona em horário integral, possa atender as crianças com um espaço 

físico adequado. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES JORGE 

MISHIMA E LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 086/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto a Secretaria da Saúde, visando a implantação de um 

Posto de Saúde na Estrada do Caquizeiro, ao lado da Igreja do Bairro do Carmo. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 087/2016 - Requer 

ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que encaminhe a Secretaria 

de Trânsito, Planejamento e Governo, a necessidade de implantar um espelho convexo 

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

Restaurante Bene, ou uma lombada em frente a casa da Carmen do Hot Dog.  O 

vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou a palavra: “Eu entendo, ser ele, de extrema 

importância, até porque, este nobre vereador apresentou esse requerimento a primeira 

vez em dois mil e treze. Primeiro ano do nosso mandato, aonde eu solicitei junto a 

administração pública, que fosse colocado um espelho convexo na esquina da 

Engenheiro Abílio de Melo Pinto e José Oliva Melo, bem naquele poste de esquina do 

Benê. E foi feito o pedido também de uma lombada de frente com a casa da Carmen do 

hot dog, para que pudesse diminuir o trânsito de veículos antes daquele cruzamento. Eu 

sei que outros vereadores fizeram pedidos também de espelho convexo, Lourival eu 

lembro que reforçou esse pedido também, o pedido da lombada, e nós estamos 

encerrando nosso mandato dois mil e dezesseis dia trinta e um de dezembro, e a 

administração pública não tomou providências em relação a uma coisa que nós podemos 



 

dizer, é simples, mas que traz a segurança para os pedestres, para as pessoas que andam 

de moto e automóveis. E ontem teve um acidente, senhor Presidente, naquela travessa, 

um carro foi entrar, o motoqueiro estava descendo, bateu na lateral do carro e a carona 

da moto voou da motocicleta, e sofreu diversas fraturas no corpo, e está internado até o 

dia de hoje no hospital. Então, tudo isso pela falta de responsabilidade da administração 

pública em providenciar um espelho convexo e uma lombada, que acredito que aquela 

rua, ela é tão estreita, nobre vereador Lourival, que ela não deve ter nem quatro metros. 

Ou seja, o departamento realizou tantas implantações de lombadas em ruas que não 

tinham necessidade, e onde tinha mais necessidade deixou de implantar uma simples 

lombada. Infelizmente, é uma grande vergonha, e a gente tem visto aí os diversos 

acidentes que tem ocorrido naquele local. Obrigado senhor Presidente”. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou a palavra: “Gostaria de parabenizar o 

vereador Fábio e fazer dele as minhas palavras, se ele autorizar, fazer coro, não sei se 

ajuda, assinar junto com você viu Fábio, porque é uma medida simples, porque lá em 

Mogi mesmo tem uma rua que você sobe, não vou me recordar agora, antes do Mirella, 

e tem um espelho convexo e ajuda muito mesmo na saída para você. Então, é uma coisa 

relativamente simples e que evitaria acidentes. É um cruzamento de alto tráfego ali, 

então se o Fábio me autorizar, eu quero assinar junto para fazer coro e consegue esse 

espelho aí.” APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 3. – Em única discussão e votação Moção de Aplausos Nº 

031/2016 – à Orquestra Sinfônica de Biritiba Mirim e a Secretaria de Cultura. 

APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, com a palavra, senhor 

Presidente: “Gostaria de informar a todos que a partir da próxima sessão, serão 

entregues os trabalhos da sessão na sexta, até as dezessete horas, porque estamos com 

deficiência de funcionários. Estão duas de férias, então gostaria que os senhores 

entregassem até sexta-feira, até as dezessete horas. E também informo que houve 

alteração daquela reunião que faríamos na sexta-feira, com o Meio Ambiente e o 

Bombeiro, ficou para o dia vinte e três, porque devido ao prazo de convocação do 

funcionário público, tem que ter quinze dias de antecedência, e não tínhamos quinze 

dias, e não tendo quinze dias eles não são obrigados a vir, mas tendo o prazo eles são 

obrigados a vir, e o Bombeiro foi convidado para o dia vinte e três.” 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 

Marcelo Batista de Miranda Melo: “Gostaria de fazer uma solicitação ao Presidente, se 

Vossa Senhoria poderia pedir ao Departamento Jurídico analisar, a possibilidade de 

implantar uma lei que recomende a regularização do Poder Público, no caso da 

Prefeitura, das obras, em acordo com a Lei Fiscal, como está ocorrendo com 

Salesópolis. Foi aprovado a lei específica, e tem muitas obras que não estão averbadas, 

sabe, porque estão com a maioria das construções, eles criaram uma lei de anistia, para 

que o povo possa pagar o imposto de acordo com a área construída e que possa também 

averbar na matrícula, parece de pouca importância, mas quem quer vender hoje a casa  

de maneira facilitada, financiada, não está conseguindo, porque muitas vezes a 

construção foi de acordo com a antiga lei e hoje já está sendo implantando. Então 

gostaria, Mogi tem uma lei, Guararema tem uma também, de anistia, aqueles que já 

pagam impostos há mais de cinco anos, e assim que puder, após o período eleitoral, que 

seja implantado essa lei para todos os vereadores, para que seja de autoria não só minha, 

porque é uma coisa de interesse nosso. Bem como, Salesópolis também, de acordo com 

a nova lei específica, ela já está autorizando nos bairros que já tem a metragem 

adequada, a implantação da rede de esgoto e de água, então, que nem o senhor que tem 

na rua do senhor, acho que a Vania Stefan lá para cima, o pessoal sempre sofreu com 

água lá, aonde aquela rua que dá seguimento a rua do senhor, lá em cima, onde tem o 

Marcelo do cogumelo, eles tem um problema de água sério, a Sabesp em Salesópolis, 

onde ela está podendo hoje, que a lei foi aprovada, a taxa de ocupação que permite o 

terreno, ela já está colocando a rede de água lá. Então, é uma coisa que seria excelente, 

se o senhor pudesse pedir ao Departamento Jurídico elaborar essa minuta de lei, e 

convocar o Geraldo da Sabesp, para ver onde já pode beneficiar, Presidente, isso parece 

que não, mas que nem tem ali na época do, na altura do Antenor Lugubone, na Estrada 

do Barbosa, tem loteamentos implantados que não tem a rede de água que precisa, então 

seria de grande valia para o senhor. E gostaria que Vossa Excelência, após pedir para, 

porque, se o Departamento Jurídico prepara agora, elabora, assim que permitir, depois 

da lei eleitoral, pode por no nome de todo mundo essa lei. É uma lei que irá beneficiar, 

não tenho paternidade, é uma coisa que vai melhorar para a gente, sabe Valdivino. Se 



 

Vossa Excelência autorizar o Departamento Jurídico analisar, eu agradeço de coração”. 

O vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra: “Embora não eu esteja 

inscrito, se Vossa Excelência me autorizar eu poder falar alguma coisa, dando 

continuidade ao que o Marcelo falou, é uma coisa muito importante, mas é importante 

também, se o Presidente puder estar intercedendo junto ao Prefeito Municipal, para que 

nós fizéssemos um estudo para que fosse feito o plano diretor. Salesópolis é uma cidade 

que tem que parabenizar, porque ela tem um plano diretor bem elaborado, e é o que está 

facilitando para que eles possam já estar utilizando essa lei específica, beneficiando a 

população. Então, há necessidade de nós fazermos um plano diretor, tem que ser 

contratadas pessoas especializadas nessa área, que tenha conhecimento da nossa região, 

para estar sendo feito, assim nós podemos concretizar todos os benefícios que a lei pode 

trazer para a nossa região. Obrigado.” Não havendo mais oradores inscritos, com a 

palavra senhor Presidente: “Essa presidência agradece a presença de todos os nobres 

vereadores, e quero falar aos nobres vereadores Marcelo e Ziza que já podemos 

convocar o jurídico dia vinte e três também, porque já podem explanar essa parte no dia 

da reunião. Peço à nobre diretora que já providencie os ofícios hoje, para a gente 

mandar e estar na data certa da convocação.” 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, 08 de agosto de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA            MARCELO BATISTA DE M. MELO 
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