
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia quatorze de novembro 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 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 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. 83, do Livro 

nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

O Senhor Presidente justificou a ausência dos vereadores Fábio Faquim de Oliveira e 

Carlos de Araújo, que se encontravam em reunião. Convidou o vereador José Pereira da 

Silva Neto para auxiliar nos trabalhos da Mesa Diretiva. 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 07 de novembro 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. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES – 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. 

Indicação nº 209/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao órgão competente, para que possa realizar o conserto dos 



 

corrimões da ponte da estrada do Bairro Rio Acima. 2. Indicação nº 210/2016, solicita 

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

responsável, EEDP Bandeirantes, providenciar a troca de lâmpadas da Rua Canadá a 

direita da Avenida Brasil, no Bairro Parque Residencial Castellano, onde trechos da rua 

se encontram sem iluminação após a troca de cabeamento da rede. 3. Indicação nº 

211/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao departamento de obras, providencie o asfaltamento na Rua José Gomes Maciel, 

até o término da Rua Abinésio, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Terminada as 

Indicações, passa-se para os PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. – Em 

única discussão e votação Projeto de Lei N° 026/2016 – Dispõe sobre denominação 

de próprio público, e dá outras providências. O nobre vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou que o presente Projeto fosse colocado em Ordem do Dia.  O 

senhor Presidente acatando o requerimento do nobre vereador, colocou em votação a 

ata. Aprovado. A sessão foi suspensa por cinco minutos para análise do projeto. 

Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se para a ORDEM DO DIA –  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 1. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 026/2016 – Dispõe 

sobre denominação de próprio público, e dá outras providências. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 105/2016 - Requer ao Excelentíssimo 

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

Departamento de Obras do Município, visando a construção de três redutores de 

velocidade do tipo “lombada” na Avenida Joaquim Maia, Bairro Pomar do Carmo, 

sendo que as construções dessas lombadas sejam nos respectivos locais: 1. Em frente à 

residência do senhor Costela; 2. Em frente à chácara Nossa Senhora Aparecida n.º 90; 3. 

Próxima a residência da família Maia APROVADO. 3. – Em única discussão e 

votação Requerimento N° 106/2016 - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos 

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

Município, para providenciar a limpeza de tipo “poda e roça” na Rua Ilma Jungers 

Morcina, no Bairro Centro, próximo ao bar do Rafael. O local da limpeza é o fundo do 



 

terreno da casa, de n.º 137, da Rua Caetano Leme da Cunha, que fica na rua ao lado. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 107/2016 - Requer 

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

interceda junto ao órgão competente, para que seja reservada uma vaga exclusiva para 

os clientes da Farmácia de Manipulação Nitratus, no centro. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 5. – Em 

única discussão e votação Requerimento N° 108/2016 - Requer a empresa EMTU, para 

que tome as devidas providências quando ao atraso nos horários dos itinerários 

realizados pela empresa Radial, linhas 311 e 394. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 6. – Em única discussão e votação 

Moção de repúdio N° 032/2016 – a ouvidoria do Banco Santander, a respeito ao posto 

de atendimento bancária em Biritiba Mirim. APROVADO. O nobre vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicitou a palavra: “Gostaria de parabenizar a iniciativa do 

nobre vereador Jorge Mishima, está havendo muita reclamação mesmo, o posto não tem 

espaço físico, está péssimo, o pessoal está ficando nas intempéries da chuva, os sistema, 

viu Jorge, também está caindo muito, o pessoal não consegue pagar boleto, ouvi isso da 

Prefeitura, tá péssimo mesmo, o pessoal está reclamando demais. Sou solidário a vossa 

autoria da moção.” O nobre vereador Lourival Bispo de Matos solicitou a palavra: “E 

outra, as reclamações também até por parte dos funcionários do Santander que está lá 

em Sale, da agência, e as moças reclamando. A Prefeitura fecha cinco horas, e eles 

ficam até seis e meia, sua necessidade não tem como fazer porque já fechou a 

Prefeitura, realmente, onde é que tem o banheiro, só dentro da Prefeitura, e a Prefeitura 

fechou as cinco horas, essas foram as reclamações que eu ouvi na sede do Santander em 

Salesópolis. Então é lastimável a gente chegar numa situação dessas, o atendimento a 

população de Biritiba.” Com a palavra, vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: 

“Realmente, ficou péssimo, se já era ruim com o posto, mas ainda era um prédio maior 

e mais adequado, continuou um posto micro agora, a turma não consegue fazer 

nenhuma operação decente, qualquer problema tem que ir pra Mogi pagar o boleto, está 

péssimo mesmo, eu me apoio totalmente, e me engajo na campanha do nobre vereador. 

Obrigado Presidente.” AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 7. – Em única 



 

discussão e votação Projeto de Lei N° 022/2016 – Estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2017, e dá outras providências. 

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 José Pereira da 

Silva Neto: “Eu somente gostaria de estar parabenizando a todos, principalmente ao 

vereador Marcelo pelo Projeto de Lei n.º 026, de próprio público, a senhora Cida que é 

uma merecedora e é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer. Também ao 

Requerimento n.º 108, a EMTU, que é muito necessária devido aos problemas que vem 

acontecendo em nossa cidade, e parabenizar o nobre vereador Walter pela solicitação da 

vaga na farmácia de manipulação, que é um caso que vem ocorrendo constantemente as 

reclamações, parabenizo a sua pessoa por essa atitude. E ao nobre vereador Jorge 

Mishima pela Moção de Repúdio referente ao problema que está ocorrendo no 

Santander, e demais eu só gostaria de estar agradecendo a todos de poder fazer parte 

deste grupo, que daqui há um mês e pouco estarei ausente, mas parabéns a todos e 

obrigado a todos pelo trabalho e  confiança.” Com a palavra, nobre vereador Lourival 

Bispo de Matos: “Este nobre vereador agradece e dispensa o uso da palavra.” Com a 

palavra, nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Boa tarde a todos, eu 

gostaria de agradecer a Deus, agradecer a todos os vereadores que aprovaram o Projeto 

de Lei n.º 026/2016, as Comissões que assinaram parecer favorável a ele. Gente, muito 

obrigado de coração mesmo, mais do que tudo, minha tia e madrinha Cida, também foi 

esposa do primeiro Prefeito que era o Zezé, e avó hoje do nosso Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, e foi uma pessoa que soube ao longo da vida, porque não aconselhar e 

acarinhar uma pessoa que luta para emancipar este município. Haja vista que tinha 

vezes, Jorge, que eu sei de história que não tinha Câmara ainda aqui, quando Zezé foi 

prefeito aqui, tinha uma mesa de jantar na casa da minha madrinha, ela ficava 

(inaudível), eu pegava a mesa e as cadeiras para fazer as sessões, sabe professor, então 

gostaria de agradecer a homenagem que vocês estão ajudando votando, apoiando as 

comissões, e pedir ao Presidente também agradecer, falar mais uma vez, não me canso 

de falar que esse trabalho com vocês, esses quatro anos aqui, está sendo uma honra, uma 

aprendizado enorme, agradecer todos os funcionários da Câmara, cumprimentar em 



 

nome do professor Sérgio, vereador eleito, a todos que estão assistindo, pessoal da 

impressão, e dizer e pedir para Deus nos dar sabedoria, e para a gente terminar este ano 

com saúde e com conquista ainda, se Deus quiser ainda vamos inaugurar este ano o 

Centro, viu Adriana, e vai ser mais uma conquista para nosso município, né Zé, então o 

trabalho da gente está em boa sintonia, e que continue assim ano que vem. Muito 

obrigado Presidente.” Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor 

Presidente: “Esta presidência quer agradecer a todos, os dois nobres vereadores Jorge 

Mishima, Marcelo, enfim a todos. E agradecer a presença de todos, inclusive do nosso 

vereador eleito que irá participar dos trabalhos a partir de Janeiro. Quero fazer um 

convite para a reunião das Comissões, no dia dezoito, sexta-feira, às quinze horas, do 

Projeto de Lei N.º 010/2016, 024/2016 e 025/2016.” Não havendo mais nada a ser 

tratado, o Senhor Presidente 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, 14 de novembro de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO                  MACELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                            2ª Secretário 
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