
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e seis de setembro 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 e MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º e 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. O vereador Carlos de Araújo justificou a ausência do 

vereador Walter Machado de Almeida, que estava a caminho. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 75, 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 19 

de setembro 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 do Ofício N.º 155/2016 – SMA – Da Prefeitura 

de Biritiba Mirim, encaminha Atos Administrativos: *Contratos N.º 069 ao 075/2016; 

*Termos Aditivos Nº 01 contrato 061/2015; 02 contrato 095/2014; 02 contrato 

101/2014; 02 contrato 118/2014; *Decretos Nº 3166 ao 3173; *Portarias N.º 147, 274, 

299 ao 301, 309 ao 337/2016. 3. Leitura do Ofício N.º 156/2016 – SMA – Da Prefeitura 



 

de Biritiba Mirim, encaminha Atos Administrativos: *Termos Aditivos Nº 03 contrato 

095/2014; 01 contrato 066/2015; *Decretos Nº 3172 e 3174/2016; *Portarias N.º 338 

ao 349, 352, 353/2016. 4. Leitura do Ofício N.º 123/2016 – SMF – Audiência Pública 

LDA 2017. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº 

201/2016, reiterando a Indicação nº 172/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda junto ao Departamento Municipal de 

Obras Serviços e Bens Municipais, para providenciar a limpeza na valeta entre as Ruas 

General Osório e Rua Marques de Olinda, Bairro Vila Márcia. 2. Indicação nº 

202/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, para 

providenciar a troca de lâmpadas na Rua Engenheiro Abílio de Melo Pinto. Terminada 

as Indicações, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para discussão 

de um projeto. Retomada a sessão, 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 MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 094/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

competente para que reforme e reative a rodoviária da nossa cidade, atendendo assim as 

necessidades de mobilidade da população. APROVADO. 2. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 095/2016 - Requer a Empresa Júlio Simões, para que tome 

as devidas providências para que o horário da 00h volte a funcionar. 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 Donizeti Assis de 

Siqueira: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto: “Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Valdivino Ferreira dos Santos, 

onde cumprimento os nobres pares, cumprimentos os senhores e senhoras, e autoridades 

presentes. Coloquei da rede social que estaria dando entrada, abertura, numa comissão 

processante, gostaria de estar lendo para vocês qual seria o teor da mesma, porém por 



 

alguma adequação do Artigo 78, eu estarei dando entrada na semana seguinte, com essa 

solicitação, mas para conhecimento de todos, este vereador no pleno exercício do 

mandato, e nos termos da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno desta Casa de 

Leis, Artigo 48 e 78, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, que prevê que o processo 

de destituição será objeto de representação inicial subscrito por um dos membros da 

Câmara, lido em Plenário por seu autor, com ampla e circunstanciada fundamentação 

nas irregularidades. Parágrafo único, recebida a representação por um terço dos 

presentes, o qual eu farei semana que vem, pegando a assinatura dos componentes que 

gostarem e estiverem me apoiando para estar assinando, reiterando, um terço do 

presentes, será ela transformada em Projeto de Resolução pela Comissão de Justiça 

dispondo sobre a constituição de Comissão Processante, e será deliberado em Plenário 

na Ordem do dia da sessão subseqüente ao recebimento da representação inicial. Em 

anexo, aqui eu coloco cópia da julgada procedente ação. O Juiz de direito, Bruno 

Machado  Miano, vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuíza esta causa 

em face de Carlos Alberto Taino Junior, prefeito de Biritiba Mirim, pugnando pelo 

reconhecimento de condenação do réu pela prática de improbidade administrativa, 

caracterizada pelo Artigo 11, Inciso II, da Lei 8.429/92. Afirma o Ministério Público 

que Carlos Alberto Taino Junior teria descumprido, reiteradas requisições de 

informações expedidas em procedimento investigatório, sendo a ausência de resposta e 

tais requisições uma conduta habitual do chefe do Executivo Municipal. Aponta o 

Ministério Público, a folha quatro, primeiro parágrafo, dezoito inquéritos civis que se 

encontram parados por falta de resposta do réu, caracterizando tal incidência como 

improbidade administrativa. Porquanto deixa de praticar indevidamente ato de ofício, 

requer assim a condenação do réu à perda de função pública, suspensão dos direitos 

políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil, e proibição de contratar com o 

Poder Público, deu à causa de valor de oitocentos e quarenta e quatro mil e quarenta 

reais, pois dessa forma a semana que vem vou fazer um adequação que está sendo feita 

uma analise mais aprofundada quanto ao Regimento Interno, e estarei novamente 

colocando o Requerimento para esta Casa para aprovação ou não, e estarei 

fundamentando e solicitando assinatura dos membros que gostarem de certa forma, 

estarem assinando para que possa ver a viabilidade de estar montando ou não esta 



 

Comissão. Nada mais tendo, agradeço a todos.” Com a palavra, Nobre Vereador Jorge 

Mishima: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos: “Este vereador dispensa e agradece o uso da palavra”. Não havendo mais 

oradores inscritos, com a palavra, Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Não 

havendo mais a discutir, essa presidência agradece a presença de todos aqui no 

Plenário,e quero desejar uma boa sorte a todos que estão disputando a eleição, e essa é a 

última sessão antes da eleição. E que Deus abençoe a todos, declaro encerrada a 

sessão.” 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, 26 de setembro de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA                  MACELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                            2ª Secretário 
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