
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e quatro 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. 79, 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 17 de outubro de 2016. O nobre 

vereador José Pereira da Silva Neto solicitou autorização para se retirar do Plenário para 

concluir alguns trabalhos em gabinete. 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 074/2016 

– Biritiba-Prev – Encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2016. 3. Leitura 

do Ofício N.º 159/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha Atos 

Administrativos: *Termos Aditivos Nº 04 contrato 062/2015; 04 contrato 058/2015; 02 

contrato 087/2015; 04 contrato 076/2013; 01 contrato 065/2015; 01 contrato 007/2016; 



 

04 contrato 080/2013; 01 contrato 005/2016; 03 contrato 077/2013; 01 contrato 

064/2015; 03 contrato 100/2014; 01 contrato 016/2016; 05 contrato 076/2013; 05 

contrato 080/2013; 02 contrato 121/2014; 01 contrato 045/2016; 01 contrato 069/2016; 

*Contratos Nº 076 ao 081/2016; *Leis 1761 e 1762/2016; *Decreto 

3177/2016;*Portarias N.º 318, 326, 351, 354 aos 367, 369 aos 391, 393 aos 403, 410, 

411, 414 e 415/2016 O nobre vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou que fosse 

colocado em Projeto em Deliberação o Projeto de Lei N.º 023/2016, que declara de 

utilidade pública Associação de Apoio A Família Plenitude. O Senhor Presidente 

acatando a solicitação, colocou em pauta o Projeto de Lei n. 023/2016Terminado o 

Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Indicação nº 207/2016, solicita ao Senhor 

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

responsável EEDP Bandeirantes, para providenciar a complementação da rede 

secundária do poste em frente à casa número 349, e segunda instalação de luminária no 

poste em frente à casa número 19. 2. Indicação nº 208/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

Obras, para providenciar a instalação de uma lixeira comunitária no Bairro da Vertente, 

na intersecção entre a Rua Rio Jundiai e Rua Rio das Pedras. Terminada as Indicações, 

o nobre vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou que fosse colocado em Ordem do 

Dia o Projeto de Lei n.º 023/2016, que declara de Utilidade Pública a Associação de 

Apoio a Família Plenitude. O senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre 

Vereador, coloca em votação a ata. Aprovado. O senhor presidente suspendeu a sessão 

por dez minutos para discussão do Projeto. Retomando 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 para a 

ORDEM DO DIA - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 101/2016 - Requer ao Excelentíssimo 

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

Departamento de Obras do Município, visando implantar redutor de velocidade do tipo 

“lombada” na Estrada Municipal do Castellano, em frente a entrada da Estrada Carlos 

Tokio Gunji. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 



 

102/2016 - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras do Município, para que efetue 

o desentupimento das tubulações existentes na Estrada do Yamamoto, Bairro do 

Sertãozinho, em frente a propriedade do senhor Senchin Yamamoto. APROVADO. 3. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 103/2016 - Requer ao Excelentíssimo 

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

Departamento de Obras do Município, para destinar oito metros de areia fina a serem 

colocadas na quadra da Vila Santo Antônio. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 4. – Em única discussão e votação 

Projeto de Lei n.º 023/2016 - Declara de Utilidade Pública a Associação de Apoio a 

Família Plenitude. APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente solicitou ao Pastor Daniel que fizesse o uso da tribuna a pedido do 

nobre vereador Fábio Faquim de Oliveira. Com a palavra, Pastor Daniel: “Boa tarde a 

todos. Boa tarde ao Excelentíssimo Senhor Presidente, e também aos nobres vereadores 

aqui na Mesa, para mim é uma honra poder estar aqui hoje na Casa do Povo, em Biritiba 

Mirim. Quero louvar Deus por esta Casa manifestar apoio a utilidade pública municipal 

a ASAF, Associação de Apoio a Família Plenitude, que é um projeto do nobre vereador 

Fábio Faquim, que tem se empenhado muito para que a ação social seja cada dia mais 

forte nessa cidade. Quero louvar Deus pela vida do Pastor Eduardo, que está conosco 

também em Plenário, a nossa irmã Pastora Roseli, que também tem trabalhado muito, 

incessantemente, pela ASAF, essa instituição que tem ajudado com cursos 

profissionalizantes, tem ajudado com esportes, tem ajudado com teatro, com lazer, e 

com tudo que foi citado dentro do nosso projeto, e eu quero louvar Deus também pelo 

apoio do povo de Biritiba Mirim e reconhecimento a ASAF, associação, e colocamos a 

disposição da cidade para apoiar as demandas também desta Casa, como as demandas 

da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, e entendendo que quando o justo governa, o 

povo se alegra. Entendendo que quando Deus manifesta a sua graça na cidade, as 

crianças são bem sucedidas, os idosos são cuidados, e a família em si é privilegiada pela 

benção de Deus. Então, não quero estender as minhas palavras, mas eu quero mesmo é 

agradecer, pois foram três longos anos de trabalho árduo, de luta, como tem sido em 

todas as cidades do Brasil, principalmente nesses últimos anos aonde a dificuldade veio 



 

assolar nossa Nação, a Associação tem resistido firmemente as lutas e as dificuldades 

sem o apoio direto do Poder Público, mas o amor mais uma vez prevaleceu e venceu as 

nossas barreiras e dificuldades até esse dia, e que louvado seja Deus, e que com a 

mesma graça e apoio que os nobres vereadores, o senhor Presidente, o Pastor também, 

Fábio Faquim, vereador nesta Casa, empenhou neste Projeto, e todas as Comissões que 

empenharam neste Projeto, que Deus também venha abençoá-los, que Deus venha 

também acrescentar saúde, graça, e muita saúde, graça e prosperidade na vida de todos 

vocês, na mesma proporção e medida do apoio de todos os trabalhos das instituições de 

bens dessa cidade. Então que Deus abençoe, mais uma vez, muito obrigado ao nosso 

Presidente da Casa, aos vereadores e a todos os presentes, e hoje tivemos mais uma 

vitória em Deus, porque a vitória dessa cidade, o sucesso dessa cidade, é a vitória de 

todos. Que Deus abençoe a todos, e obrigado pela palavra.” 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 Fábio Faquim de 

Oliveira: “Primeiramente, senhor Presidente, quero agradecer ao senhor Presidente por 

ter aceitado o meu pedido, por ter colocado o Projeto na Ordem do Dia, quero agradecer 

também a todos os vereadores que entenderam a importância do Projeto, que viram a 

documentação em dia, que acompanharam o Parecer Jurídico favorável ao Projeto, 

então o meus agradecimentos também a todos os nobres pares desta Casa, e quero 

saudar também o Pastor Daniel Junior, Presidente das Igrejas Plenitude da Fé, 

Presidente da ASAF, Pastor Eduardo, Pastora Roseli, que é a coordenadora deste 

Projeto, como o Pastor Daniel falou, tem se empenhado muito, e realmente vencendo 

diversas barreiras, diversas limitações, mas tudo isso é prova da sua vocação, do seu 

chamado à assistência social, e ela tem feito isso com muita excelência, e 

desempenhado muito bem essa função, agregando a muitas pessoas junto a ASAF e a 

Associação. Como eu costumo dizer, e muito dos nobres pares já ouviram eu falar aqui 

no Plenário da importância de nós, autoridades, legislativo, executivo da nossa cidade, 

reconhecermos a importância das instituições religiosas e da importância das 

instituições e das associações em nossas cidades. As instituições religiosas porque 

desenvolvem os seus projetos religiosos, pregando o Evangelho, e tantas outras coisas 



 

mais, e as Associações, né nobre vereador Waltinho, desenvolvendo tantas ações sociais 

de vários vínculos, desde a criança até o senhor de idade, e agregando a muitos. A 

ASAF realmente veio para somar, senhor Presidente, como a Associação Presbiteriana 

da Graça, como o Instituto Reviver da dona Bia, como o Lar Santo Antônio, a ASAF 

veio para agregar a essas associações que já realizam trabalhos excelentes aqui na nossa 

cidade, e veio para fortalecer ainda mais este projeto, e cumprindo, assim também, o 

mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo. E uma das formas 

de manifestar o amor é através das ações sociais, através dos projetos sociais como tem 

na ASAF, capoeira, temos na ASAF capacitação, tem na ASAF curso de computação, 

curso de cabeleireiro, artesanato, confeitaria, e tantas outras coisas mais. Então, Pastora 

Roseli, coordenadora deste Projeto, Pastores e todos os presentes, essa Casa de Leis só 

tenho a agradecer a presença de vocês junto ao nosso município, somando e agregando 

junto a Administração Pública, contribuindo e facilitando ainda mais o trabalho, tanto 

do Executivo quanto do Legislativo. Muito obrigado a todos. Obrigado senhor 

Presidente.” Com a palavra, nobre vereador José Pereira da Silva Neto. Teve que se 

retirar. Com a palavra, nobre vereador José Rodrigues Lares. Não usou a palavra. Com a 

palavra, nobre vereador Jorge Mishima: “Agradeço, muito obrigado.” Com a palavra, 

nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Boa tarde a todos, gostaria apenas 

de lembrar a palavra aqui, cumprimentar a todos em nome do nosso amigo, ex-vereador 

Carlinhos, que está aí na Tribuna, e também ao nosso vice-prefeito eleito, o Walter que 

está aqui, e dizer que a aprovação pelos nobres pares da Associação vai em decorrência 

do sentimento de todos, que hoje a gente tem que partir para o caminho das associações 

que são sérias, religiosas, entidades, Oscips, ONGs, que temos que privilegiar, porque 

Adam Smith fala que feliz é aquele Estado que não tutela tanto a vida das pessoas, e sim 

as associações, as igrejas, as escolas são fortes, então como o Fábio citou, faço dele as 

minhas palavras, temos a associação aqui da dona Bia, do Reviver, temos as associações 

como a São Vicente de Paula, Carlinhos também, então a gente agradece a vinda desses 

três anos do trabalho da ASAF aqui, porque ela desonera o município, desonera o 

Estado, ela faz, então nós temos que ter voltado para as associações, fortalecer as 

instituições, sejam religiosas, sejam Oscips ou ONGs, pois elas ajudam a cumprir um 

trabalho que a gente queria que não deve ser um trabalho da Prefeitura, o que acontece 



 

hoje é que a gente paga um preço muito alto pelo Estado, e o município está tutelando a 

vida das pessoas, tem que estar dando as coisas, fornecer e Adam Smith diz que um 

povo só é forte quando as instituições são fortes, então queria deixar aqui o parabéns viu 

Fábio, ao Projeto, a você, aos nobres vereadores das comissões que aprovaram, e pode 

contar com a gente. Todas as instituições e organizações que fizerem presente e provar 

seu trabalho aqui vão ter meu apoio enquanto membro desta Casa. E agradecer o 

Presidente por ter a mesma consciência. Obrigado.” Não havendo mais oradores 

inscritos, com a palavra senhor Presidente: “Essa Presidência quer agradecer a presença 

de todos, parabenizar o vereador Fábio Faquim, ao Pastor Daniel e todos os seus 

membros por essa iniciativa, porque acredito que associações e as igrejas evangélicas 

como católicas tem salvado muitas vidas, tem ajudado bastante o poder público, tanto 

municipal, estadual quanto federal, a salvar vidas, que é o mais importante, e tirar 

pessoas das ruas, com um projeto tão importante como este. Também quero agradecer 

ao ex-vereador Carlinhos, que está presente, nosso vice-eleito, e também ao Reinaldo 

Junior, futuro vereador eleito desta cidade. E quero também convidar a todos para a 

Audiência Pública do Projeto de Lei N. 022/2016, que estima e fixa as despesas do 

município para o Exercício de 2017, as comissões e tributações, que acontecerá no dia 

vinte e sete do dez, às quinze horas nesta Casa.” Não havendo mais nada a ser tratado, o 

Senhor Presidente agradeceu a presença de todos declarou 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, 24 de outubro 

de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 
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