
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia três de outubro 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. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 76, 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 26 de setembro de 2016. A nobre 

vereadora Adriana Rufo Freitas 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 Comunicado Nº CM182890/2016 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – Ministério da Educação 3. Leitura do Ofício N.º 055/2016 – Biritiba-Prev – 

Encaminha balancete referente ao mês de agosto de 2016. Terminado o Expediente, não 

havendo material para a 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: “Boa 



 

tarde a todos, quero cumprimentar o Presidente Valdivino, Primeiro Secretário Fábio, 

Segundo Secretário Marcelo, Nobres Pares. Eu quero fazer uso da tribuna hoje para 

dizer muito obrigada a população que acreditou na minha proposta por uma cidade 

melhor, mas exatamente, quatro mil cento e sessenta e nove pessoas, agradeço aos meus 

voluntários que estiveram comigo nesta caminhada, parabenizar o Valdivino pelo 

trabalho, Fernando Bolanho, pelo trabalho que realizaram na campanha. E dizer que a 

Onda Rosa reconhece a vontade popular e deseja um bom governo ao Professor Jarbas. 

Quero agradecer todas as pessoas que concorreram a eleição para vereador, 

especialmente ao Luis Passos, Marcelo da Imobiliária, Sérgio Franco, Zé do Brejo, 

Reinaldo Junior, Robério do Esporte, Eduardo Melo, Raposão, Walter Machado, 

Paulinho da Julio, Jorge Mishima, Fernando Gondim e Lourival, boa tarde a todos.” 

Com a palavra, Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira: “Gostaria também de dar os 

parabéns a todos os candidatos reeleitos, e os parabéns também àqueles que estavam 

nessa disputa, uma eleição muito difícil na cidade, onde polarizaram a quantidade de 

candidatos ao cargo do Legislativo, realmente, foi muito grande, e a tendência era de 

uma eleição realmente difícil, com a diminuição de votos e outras dificuldades a mais. 

Biritiba Mirim teve duzentos e noventa e oito candidatos a vereador, Mogi teve 

trezentos e oitenta há um desvio muito grande aí, então esse foi um desafio de todos os 

senhores que buscaram essa reeleição. A quantidade de candidatos dentro de uma 

cidade tão pequena. Mas parabéns, parabéns a professora Adriana Rufo, que em pouco 

tempo de campanha, um mês de tantas situações difíceis que ocorreram no ano de dois 

mil e dezesseis, teve uma votação muito expressiva, parabéns. Parabéns também ao 

senhor Lourival, eleito, trabalhador, senhor Jorge Mishima também, parabéns Jorge, 

estará nesta Casa aqui por mais quatro anos. Waltinho, este tem estrela, Walter 

Machado, parabéns Waltinho, por seu trabalho, ao Zé do Brejo também, que retorna a 

esta Casa de Leis, e ao vereador Marcelo, amigo, companheiro, teve uma votação muito 

expressiva, parabéns, Marcelo, também pelo reconhecimento do seu trabalho, e a todos 

os demais como citados pela vereadora Adriana Rufo, que estarão em dois mil e 

dezessete compondo essa Casa Legislativa. Aqueles que perderam, tenho certeza que 

terão a maturidade de entender, de digerir e de se preparar para as próximas eleições que 

ocorrerão em dois mil e vinte, se assim Deus permitir. Muito obrigado senhor 



 

presidente.” Com a palavra, Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto: 

“Primeiramente cumprimento o Excelentíssimo Presidente da Câmara, onde 

cumprimento os Nobre Pares, no momento faço uma justificativa referente a leitura do 

Requerimento de Abertura de Comissão Processante, lida na Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, na data de vinte e seis de setembro de dois mil e 

dezesseis. Na data de vinte e seis do nove de dois mil e dezesseis, em sessão ordinária 

dessa edilidade, foi feito a leitura do requerimento onde este vereador que subscreve 

sugeriu a Abertura de Comissão Processante, a fim de requerer afastamento do Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, devido à sentença condenatória prolatada pelo Juiz Bruno 

Machado Miano, por improbidade administrativa. No entanto, em melhor análise ao 

Artigo 77, do nosso Regimento Interno, verificou-se que a Comissão Processante tem 

por finalidade instaurar e reproduzir processo quando houver representação ou denúncia 

contra o Prefeito, fato diverso de condenação judicial. O parágrafo 1º do mesmo Artigo, 

faz ressalva, no sentido do que o fixado no artigo supra será possível, ressalvada a 

denúncia ou representação contra ato de Prefeito cuja competência seja do Órgão 

Judiciário. Tendo em vista que a condenação do Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, 

encontra-se sobre responsabilidade do Judiciário, não cabem a nós vereadores dessa 

edilidade, qualquer medida administrativa a fim de requerer nesse momento o 

afastamento do Prefeito. Diante do exposto, esclareço que não darei andamento ao 

Requerimento para abertura de Comissão Processante. Era o que tinha a informar, 

registre-se em ata, por gentileza. E gostaria também de estar parabenizando os nobres 

pares que foram reeleitos, o Marcelo da Imobiliária, senhor Lourival, Jorge Mishima, 

Waltinho, parabenizando a todos, senhor Jorge Mishima, pela conduta, pelo trabalho e 

pela luta constante que fizeram, são dignos de continuar o trabalho nesta Casa, onde 

muito me orgulho de ter feito parte nestes quatro que aqui estive. Obrigado.” Com a 

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

Nobre Vereador Jorge Mishima: “Excelentíssimo Presidente desta Casa Valdivino, que 

ao longo deste tempo aprendi a admirar, senhor Presidente, pela sua garra, juntamente 

com sua esposa, uma pessoa que luta pelo seu ideal, que tem sempre obtido sucesso, 

dessa vez infelizmente não alcançou, mas com certeza nas próximas eleições nós 

teremos aqui uma família do senhor Valdivino ocupando uma das cadeiras. Parabenizar 



 

o Nobre Vereador, nosso grande puxador de votos, Marcelo, agradecer também as 

palavras do nosso Secretário Fábio, uma pena que não disputou, com certeza ele estaria 

novamente retornando a esta Casa, meu grande amigo Ziza, quem eu tenho uma 

admiração profunda, e foi de imenso orgulho ser vereador com Vossa Excelência. Zé 

Rodrigues Lares estará juntamente conosco, Waltinho dispensa comentários, essa 

pessoa humilde, mas como disse nosso Secretário, nasceu com a lua, virado para a lua. 

O nosso Doni, essa pessoa contestada, as vezes odiada, mas nós tivemos respeitado pois 

é uma pessoa com toda essa martelada que deram em cima dele, ele teve uma votação 

expressiva. É uma pessoa igual Paulo Maluf, ou ama ou odeia. Carlão, eu já estive 

conversando com ele, é uma pessoa que me surpreendeu pelo lado negativo, que é 

trabalhador, sempre lutou pela comunidade, e teve uma votação que é na verdade é uma 

vergonha, e isso daí com certeza alguém conspirou contra Vossa Excelência. Meu 

grande amigo Lourival, esse amigo que eu torci muito, você sabe disso vereador, e 

estaremos novamente os mais idosos que concorreram a vereança de Biritiba e foram 

eleitos, Vossa Excelência em primeiro com certeza, e eu em segundo lugar. Por último 

eu gostaria de agradecer a essa grande guerreira Adriana, lutamos, e infelizmente né 

Adriana, por forças até estranhas, digamos assim, não conseguimos atingir nosso 

objetivo, mas parabéns pela garra, e parabéns pela coligação que vocês fizeram 

conosco, sem o qual não teríamos elegido nenhum do PSDB, então minha admiração 

aumenta ainda mais, e com certeza nós teremos novos nomes disputando daqui a quatro 

anos as eleições majoritárias e Vossa Excelência com certeza é uma delas. Eu quero 

dizer assim, em poucas palavras senhor Presidente, o Jarbas, parabenizar o nosso 

querido amigo Jarbas, que eu faria sim uma oposição, mas uma oposição baseada no 

que é de direito, não uma oposição sistemática, e iremos sim fiscalizar as suas condutas, 

não é, e esperamos que ele conjugue na primeira pessoa do plural e não na terceira do 

plural, nós, e não eles, isso é significativo para nós. Esperamos também, da laçada dele, 

que a maioria dos funcionários seja do nosso município, valorizando àquele de direito. 

Eram só essas as minhas palavras, senhor Presidente, e agradecer mais uma vez a Vossa 

Excelência pela sua conduta maravilhosa, já estamos sentindo saudades de Vossa 

Excelência.” Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: “Senhor 

Presidente, senhores pares, eu faço uso desta tribuna hoje para fazer uma grande 



 

ressalva, realmente, dessa campanha que todos nós fizemos. Foi uma campanha difícil, 

uma das primeiras eleições que tivemos nos quatro, ou três meses, praticamente 

sessenta dias, tivemos quarenta e cinco, não foi quarenta e cinco dias, tivemos trinta 

dias, essa campanha nos deixou realmente cansados, aqueles que chegaram a esta Casa 

pode ter certeza de uma coisa, não foi fácil, e esses que também não chegaram, não foi 

por falta de coragem de trabalhar, realmente a gente teve nessa eleição passada com 

cento e cinquenta candidatos, tivemos agora duzentos e oitenta e sete, não estou 

engando né, candidatos, duzentos e oitenta e sete, então praticamente nós dividmos  

hoje vinte e duas pessoas para uma vaga, então não é fácil. Então a gente fala assim, 

mas eu cheguei, trabalhei e tive pouca votação, mas foi dividido essas votações, então 

por isso que todos nós talvez baixamos nossa votação. Só que a gente tem que agradecer 

esses votos de confiança que, realmente, a população nos deu, cada um de nós que estão 

aqui, os que não chegaram também estão aqui, Ziza, Valdivino, um guerreiro, muito 

obrigado senhor presidente, de ter a coragem de disputar uma eleição dizendo eu sou 

candidato a prefeito, não é para qualquer um que tem coragem não, porque a gente sabe 

da força que já tinha o adversário, e a Vossa Excelência ter a coragem de dizer sou 

candidato a prefeito e ir até o fim. Muito obrigado, a sua coragem é admirável. Adriana 

Rufo, Vossa Excelência, também, uma guerreira, fizemos uma frente hoje de quatro mil 

seiscentos e poucos votos, não é fácil a gente também ter a coragem de realmente 

participar, com toda a frente que nós já sabíamos que íamos confrontar essa força. Mas 

parabéns pela coragem, que nem meu amigo, vereador Jorge, falou, daqui a quatro anos 

a Vossa Excelência estará nesta luta, estará fortalecida, com o reconhecimento da 

população, da força, da coragem que a Vossa Excelência teve, e pode saber que eu, não 

sei, só Deus sabe se poderei estar nesta Casa novamente, mas pode ter certeza, estarei 

junto compartilhando, pode ser que eu não saia mais, mas estarei compartilhando com 

Vossa Excelência, pode ter certeza disso, ao lado da Vossa Excelência disputando a 

vossa eleição a Prefeitura de Biritiba Mirim, pode ter certeza que estarei ao seu lado, só 

se Deus não permitir. Ziza meu amigo, que Deus te abençoe, nessa Casa é admirável 

também o trabalho de Vossa Excelência. Vossa conduta, a gente as vezes fala em 

oposição, mas cada um de nós temos, realmente, a nossa coerência, nós temos a nossa 

posição de discutir, então eu só quero deixar frisado isso aí, dentro desta Casa cada um 



 

tem a sua posição de discutir, então eu quero agradecer a Vossa Excelência pela posição 

que o senhor sempre tomou nesta Casa. O Waltinho, guerreiro, Vossa Excelência dizia 

está difícil, eu não vou conseguir chegar, mas quem vota é o povo, o povo sabe o 

momento certo e de quem é a vez, não é o merecimento, merecimento é de todos, mas 

cada um se decide, cada um defende o candidato que deseja. Meu amigo Jorge 

Mishima, que eu tenho um apreço demais, a gente, realmente, somos amigos, amigos e 

amigos, não tenho muitas palavras a dizer, a não ser isso do Jorge Mishima. O Carlão, 

você meu querido, só quero que você deseje para você, você não vai estar nesta Casa, 

neste pleito, mas se der certo você retorna a esta Casa, daqui a mais quatro anos, muito 

obrigado também pelo sempre apreço a esta Casa. O Marcelo, guerreiro, o olho do voto, 

a realidade é isso, o olho do voto, Marcelo, eu, conversamos há alguns dias né a respeito 

da caminhada, que hoje é difícil de chegar, mas é aquilo que acabei de falar, o povo 

decide a sua votação, é como se diz, está na mão do povo, realmente, o merecimento de 

cada um daquele que. É, Fábio Faquim, a Vossa Excelência estava no caminho certo, 

mas as vezes este caminho é cortado em outro laços, talvez como meu amigo Jorge 

falou, se tivesse seguido por outro caminho, Vossa Excelência estaria aqui nesta Casa, 

porque eu reconheço e conheço o seu trabalho, mas é assim mesmo, a vida é traçado de 

vários modos, nem tudo que a gente pensa que são frutos, que as vezes não é. Então são 

essas vigências que talvez se tem, se traz conflitos, talvez por ter acontecido e hoje 

Vossa Excelência não disputou este pleito aqui, mas, só quero deixar também, o senhor 

foi um brilhante presidente nesta Casa, que deixou acho que orgulho a todos nós 

vereadores que estamos dentro desta Casa até o momento, e o Valdivino também tem 

feito a sua parte também como Presidente desta Casa. Agradecer a população que está 

sempre presente, e grande Prefeito, obrigado, e a gente, Prefeito Jarbas, a gente tem uma 

convivência também, uma amizade grande, familiar, sim, temos, ele comigo, esteve aí 

por três anos na comunidade, e a gente tem, graças a Deus, ele da Prefeitura, nós daqui, 

que a gente tenha uma boa convivência para que possamos trabalhar junto, acho que 

isso que interessa para nossa cidade. Não é se fazer conflito, é trabalhar junto, acho que 

a população merece isso, independente do Prefeito que seja, independentemente de 

qualquer coisa partidária, de quem entra aqui, mas o que vale é isso, estar junto para 

trabalhar, para dar frutos ao nosso povo, a nossa Biritiba que tanto merece. Muito 



 

obrigado, e que Deus abençoe a todos.” Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo: “Boa tarde presidente, boa tarde nobres pares, um pouco 

cansado, até para acordar foi difícil, eu gostaria de agradecer a Deus primeiro, por poder 

estar aqui explanando algumas palavras, e agradecer, em primeiro lugar, os quinhentos e 

trinta e sete votos que a população nos confiou de Biritiba, nos tornando reeleitos do 

mandato parlamentar. Gostaria de parabenizar primeiro ao presidente Valdivino, pelo 

trabalho, pela sua postura na concorrência do cargo, viu Valdivino, vai ser aquilo que 

você falou para mim, e é uma vitória, falaram tanto do senhor, o senhor candidato é 

inelegível, isso, e para o senhor é um cara que tem orgulho muito grande de sair Prefeito 

aí, não obteve o êxito, mas disputou na maior democracia da eleição. Adriana Rufo, a 

sua luta também na candidatura, parabenizar também por ter tido coragem de concorrer, 

como também o Fernando Bolanho, na mais perfeita harmonia que a democracia 

permite, parabenizar e agradecer também ao nosso Prefeito Jarbas de Aguiar, e aos 

vereadores que não foram eleitos, a minha tristeza, porque convivi quatro anos com o 

Ziza que sempre foi um homem de postura e conduta aqui, Carlão meu amigo, a tristeza, 

presidente do partido Doni, que também não foi eleito, achar que o partido dessa 

pujança acabar fazendo só um vereador, pela quantidade, então infelizmente a gente, 

mas é vida que segue. Ao Jorge Mishima, prazer em estar de novo aqui, né Jorge, 

Lourival, Zé Lares, Walter Machado, e ao Fábio Faquim, nosso presidente agora vai 

tomar outros rumos na política, vai alçar voos maiores, você é merecedor viu Fábio, e 

no que você precisar e eu puder, pode contar comigo nesta Casa aqui, e dizer que a 

todos que estão aí, junto com o prefeito eleito, nossos amigos aí, que a gente vai estar 

aqui ano que vem para trabalhar pelo bem do povo, vamos ter aqui uma postura e 

conduta. Perguntaram para mim, você não vai apoiar ninguém para prefeito, não é assim 

não, a gente tem uma postura um pouco independente, e falaram você vai pagar o preço 

disso, e eu falei eu sei, vou colher aquilo que estou plantando, e hoje estamos aqui, mas 

foi por questão de, que nós tomamos esta conduta, essa postura mais independente, só 

que eu quero dizer que a gente vai estar aqui para se esmerar e tornar o povo feliz. 

Jarbas, você disputou duas vezes a Prefeito, então acho que você se esmerou da mesma 

maneira para conquistar a cadeira, quero que você se esmere também em fazer o povo 

feliz. A gente vai estar aqui, como o Lourival disse, para poder apoiar nas coisas que o 



 

Prefeito tiver de positivo para a cidade, vamos estar aqui para se esmerar e para fazer o 

povo de Biritiba feliz. E parabenizar pela eleição a todos que estão aí, que a gente está 

junto. Estou um pouco, um pouco não, muito exaurido, foi até difícil a gente chegar na 

Câmara, porque realmente a campanha foi muito curta, demandou sola de sapato, acho 

que gastei dois sapatos aí nessas andanças, mas o que eu queria agradecer é o carinho, 

cada casa em que a gente esteve, foi uma campanha humilde, sem dinheiro, uma 

campanha, até pelas novas regras, mas foi boa, porque ela mostrou com justiça que 

aquele que trabalhasse, andasse, gastasse sola de sapato e passasse a melhor mensagem. 

Vai ser a cobrança da gente estar se reelegendo com uma quantidade maior de votos, 

aonde teve uma disputa com duzentos e oitenta e nove candidatos, proporção terrível, 

então vai ser uma cobrança, porque a gente ser reeleito com uma votação maior do que 

a gente teve no primeiro pleito, a responsabilidade vai ser ainda maior, mas a gente vai 

andar os quatro anos aí, se Deus quiser, juntos, aqui essa política segmentada não 

funciona, aqui é para o povo, não nós, eles, deixar de lado por uma pedra final nas 

coisas que foram, e é seu momento Jarbas, Deus concedeu isso para você, agarra com 

carinho, se esmere em fazer o povo feliz, povo feliz é, tenho certeza que você vai fazer 

o possível para agir da melhor maneira para nossa cidade, que já é desprovida de 

recursos, e pode contar comigo nessa conduta, estamos aqui para somar pelo interesse 

do povo que nos elegeu, pode contar comigo viu Jarbas, nessa parte aí a gente vai estar 

aqui pelo bem da cidade de Biritiba. E aos apoiadores do Jarbas que sempre me tratara 

muito bem, com respeito e conduta, boa sorte também, e se esmerem também em tornar 

a população muito feliz. Eu tive graça e competência da gente ter uma boa transição 

com tudo, tenho amigos maravilhosos com a Adriana, com o Fernando, com o 

Valdivino, então eu acredito que isso daí, eu quero agradecer essa conduta, e saber que 

hoje aqui somos todos pessoas normais, não estamos aqui em um cetro de poder nem 

nada né. E falar, né Zé Lares, que a gente está aí, os quatro anos juntos, se Deus quiser. 

Muito obrigado a todos, a todos os funcionários da Câmara, a todos mesmo, viu 

Valdivino, e a você pela conduta como presidente, assim como o Fábio, a Adriana, e o 

Jorge Mishima, pela conduta, aos senhores aí que me ensinaram, estamos juntos de 

novo para pedir conselho e tomar puxão de orelha. Tá ok. Muito obrigado.” O vereador 

Fábio Faquim de Oliveira solicitou o uso da palavra: “Só corrigindo o que o Marcelo 



 

falou, eu falei aqui duzentos e oitenta e nove candidatos ao vereador, são duzentos e 

noventa e oito, só para a gente ser correto. Eu só gostaria de também saudar ali a 

Luciléia, a Luciléia infelizmente a coligação não atingiu o conserte eleitoral, mas foi a 

mulher mais votada nessas eleições aqui na cidade de Biritiba. Parabéns Luciléia, com 

certeza na próxima você vem forte. Aproveitar o Professor Jarbas também, novo 

Prefeito eleito na cidade, que está presente, e desejar os parabéns e sucesso ao senhor e 

a toda sua equipe na sua nova administração que se inicia no dia primeiro de janeiro de 

dois mil e dezessete.” Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor 

Presidente: “Quero agradecer aqui ao Marcelo, a Adriana, ao vereador Jorge pelas 

palavras, e parabenizar os eleitos, que Deus dê uma boa administração. Parabéns ao 

Professor Jarbas pela votação expressiva, e que Deus abençoes e que faça uma boa 

administração pela cidade.” 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, 03 de outubro de 2016. 
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