
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e um 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 Vice-Presidente Carlos de Araújo passou os 

trabalhos para o Nobre Vereador FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA, que convidou o 

vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º Secretário, e a vereadora 

ADRIANA RUFO FREITAS, 2ª Secretária, para auxiliarem nos trabalhos de 

secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente Interino solicitou a 

Senhora Segunda Secretária que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores 

para apuração do “quórum” legal. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

justificou a ausência dos vereadores Donizeti Assis de Siqueira e Valdivino Ferreira dos 

Santos, que se encontravam a caminho. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 84, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença 

dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor 

Presidente Interino, 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 14 de novembro de 

2016. O nobre vereador Lourival Bispo de Matos requereu 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, colocou em votação a 

ata. Aprovado. O Presidente Interino convidou os alunos Joaquim Macedo de Souza 

Filho e Lavínia Aparecida Santos Silva, vereadores mirins eleitos com 126 e 84 votos 

respectivamente, pela Escola João Cardoso de Siqueira Primo, para compor a Mesa 



 

Diretiva. Parabenizou a diretora Sueli Bolanho, e a Coordenadora Professora Silvana, e 

todos os professores presentes da Escola João Cardoso de Siqueira Primo, e deu boas 

vindas a todos os alunos, pais e presentes. 2. Leitura do Ofício N.º 079/2016 – Biritiba-

Prev – Encaminha balancete referente ao mês de outubro de 2016. 3. Leitura do Ofício 

N.º 161/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha Atos 

Administrativos: *Portarias N.º 392, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 416, 417, 

418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 

436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 e 449/2016; *Leis 1.763 a 1.764/2016; 

*Decreto 3169, 3175, 3176 e 3178/2016; *Termos Aditivos Nº 06 contrato 042/2015; 

02 contrato 016/2016, e 03 contrato 087/2015. Terminado o Expediente, o Senhor 

Presidente Interino explicou aos alunos o que são ofícios e quais são seus objetivos, 

assim como o que são Indicações e para que servem. Passa-se para as INDICAÇÕES – 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. 

Indicação nº 212/2016, reiterado a Indicação de 02/08/2013, 10/08/2015; 01/02/2016, 

03/03/2016 e 20/06/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

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

para que utilize de um espaço na Praça São Benedito para que possa ser instalado um 

bicicletário. 2. Indicação nº 213/2016, reiterado a Indicação de 06/04/2015, 20/07/2015, 

09/11/2015, 01/02/2016, 02/03/2016, 20/06/2016 e 04/10/2016, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento 

Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, para que providencie a manutenção da 

Rua João Pereira Sobrinho, ao lado da rua da feira, com o serviço de asfalto em toda sua 

extensão, e serviço de tapa buraco. Terminada as Indicações, o Senhor Presidente 

Interino explicou aos alunos o que consiste a Ordem do Dia, e a necessidade da votação 

do Plenário para a aprovação dos Requerimentos, Moções e Projetos de Leis para a 

Administração Pública. Passa-se para a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 109/2016 - Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente da municipalidade, para 

que agilize a troca de lâmpadas da Rua Aparecida Melo de Morais no Bairro Nova 

Biritiba, nos seguintes postes BIM/15/166, em frente ao n.º 40, poste BIM/13/166, em 



 

frente ao n.º 218. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADOR ADRIANA 

RUFO FREITAS 2. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 010/2016 – 

Dispõe sobre a denominação do Centro de Convivência do Idoso Tosihiko Hayata, e dá 

outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES 3. – Em única discussão e votação Projeto de Lei N° 

025/2016 – Proíbe as conhecidas vendas tipo feira livre, “feirinha da madrugada” e/ou 

“feirinha do Brás”, no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.  

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

Presidente Interino: “Eu quero destacar a eleição que foi realizada na Escola João 

Cardoso de Siqueira Primo, nós temos em mãos a ata da eleição do vereador mirim, que 

foi realizada lá na escola. Também quero destacar a presença da Secretária de Educação 

Lila, seja bem vinda, Deus abençoe sua vida, participaram da eleição alguns alunos do 

período da manhã e alguns do período da tarde, destacando a eleição do Joaquim 

Macedo de Souza filho, que está a minha esquerda, e da Lavínia Aparecida Santos 

Silva, que está aqui a minha direta. O voto é direto, as eleições são diretas, foi usada a 

urna eletrônica, tem toda a ata discriminando a realização do processo de eleição. Quero 

dar novamente os parabéns a todos vocês através desse projeto realizado na escola. A 

Lavínia e o Joaquim, cada um deles apresentou uma proposta para que pudesse fazer a 

captação dos votos, convencer o eleitorado do João Cardoso de que eles eram a melhor 

proposta para estarem assumindo a câmara mirim. E eu tenho certeza que fizeram isso 

com muita eficiência, até porque estão aqui nesta tarde de segunda-feira. Aqui nós 

temos a proposta do Joaquim, e a grande preocupação do Joaquim, uma das propostas 

de trabalho dele, é que andando pelas ruas de Biritiba Mirim, ele observou grande 

número de animais domésticos abandonados pelas ruas, e consequentemente a cidade 

fica suja, numa triste realidade. Qual é o objetivo, recolher das ruas todos os animais 

que se encontrarem abandonados, evitando que sejam atropelados, maltratados e 

transmitam doenças. Cuidar desses animais com banho, medicação e vacinação. Ajudar 

esses animais a encontrarem um lar através da adoção. Desenvolvimento e parceria da 

Prefeitura com comércio local, para doar o local para abrigar os animais que serão 

recolhidos das ruas, com carro apropriado, veterinário, etc. Os animais depois de 

recolhidos, tratados e cuidados, deverão ficar à disposição para serem adotados. 



 

Gostaria de que essas propostas fossem implantadas na rede municipal de ensino do 

nosso município. Assina Joaquim Macedo de Souza Filho, vereador mirim. Excelente 

proposta. Excelente apresentação de um projeto. O Joaquim soma aos trabalhos que essa 

Casa já tem feito desde dois mil e treze, onde nós solicitamos, criamos um projeto 

chamado Funbea, Fundo Municipal de bem estar do animal, e os vereadores aqui tem 

lutado por uma zoonose aqui na cidade. Só que a questão é que os Poderes são divididos 

em três, o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. A Câmara apresenta 

os projetos, requerimento e indicações, mas cabe ao Poder Executivo de executar os 

projetos e colocar em prática. Então, é uma luta constante, de diversas indicações, 

projetos, trabalhos, requerimentos, que são apresentados do Legislativo para o 

Executivo, e muitas vezes não alcançamos êxito em algumas coisas, ficando para o 

futuro talvez. Eu quero dar oportunidade ao Joaquim, ele vai fazer o uso da tribuna, o 

Joaquim vai fazer os agradecimentos dele, e ele pode falar também sobre o trabalho 

dele, e sobre a eleição que ele disputou.” Com a palavra, Joaquim Macedo de Souza 

Filho: “Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui.” Senhor 

Presidente Interino: “O Joaquim está emocionado gente, é assim mesmo, quando você 

ganha a eleição fica emocionado. É assim mesmo, aconteceu com a gente viu, quando a 

gente ganhou a eleição, a gente foi fazer uso da tribuna no dia primeiro de janeiro de 

dois mil e treze, as lágrimas correram também, a emoção é grande. A Lavínia, ela 

também foi eleita com oitenta e quatro votos, e ela apresentou também uma proposta, e 

eu lendo essa proposta eu me agradei muito dela, é montar uma biblioteca com livros de 

diversos autores, para que os alunos possam adquirir o hábito e o gosto pela leitura, 

criar uma sala de informática para que os alunos possam ter acesso às informações e 

pesquisas na internet, gostaria que essas propostas fossem implantadas na rede 

municipal de ensino de nosso município. Lavínia Aparecida Santos Silva, vereadora 

mirim, assina. Ela conseguiu oitenta e quatro votos através desta proposta, incentivando 

e conquistando os demais alunos de que ela era a pessoa ideal para representar a câmara 

mirim aqui na cidade. Eu muito me agradei desta proposta porque desde dois mil e treze 

eu tenho uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e desde dois 

mil e treze eu faço arrecadação de livros novinhos para a Biblioteca Municipal, 

inclusive, neste sábado agora que passou, sexta-feira, perdão, eu fiz a entrega de 



 

aproximadamente mais quinhentos livros novinhos, zeradinhos, à biblioteca. Então, eu 

até dou essa recomendação a Diretora Sueli, a Silvana que está aqui, para que possam 

levar a Secretaria de Educação os alunos a biblioteca, e você vai ver que existem livros 

de diversas literaturas, diversos autores, novinhos, presentes na biblioteca. De dois mil e 

treze para cá, eu trouxe aproximadamente dois mil a dois mil e quinhentos livros que 

estão inseridos no acervo da Biblioteca Municipal. Eu quero dar oportunidade agora 

para a Lavínia fazer o uso da tribuna, fazer seus agradecimentos a todos que estão 

presentes, aos votos que ela obteve, e se ela quiser falar sobre as propostas dela, fique à 

vontade.” Com a palavra, Lavínia Aparecida Santos Silva: “Boa tarde, queria agradecer 

todos que estão presentes, a minha sala que também está aqui presente. E queria 

agradecer por essa educação que eu tive na escola, por tudo que eu aprendi na escola, e 

pela votação, que vocês incentivaram mais a gente a votar, a saber mais sobre as 

eleições, agradeço tudo isso a vocês.” Senhor Presidente Interino: “Parabéns Lavínia. 

Bem, eu quero dar oportunidade para os vereadores agora, aqueles que quiserem fazer o 

uso da tribuna, e depois que todos falarem, a Lavínia e o Joaquim vão estar recebendo 

aqui uma lembrança da diretora Sueli.” O Senhor Presidente Interino solicitou a 

Segunda Secretária que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores inscritos 

para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, nobre vereadora Adriana Rufo Freitas: 

“Boa tarde, quero cumprimentar aqui o Presidente da Mesa Fábio Faquim, Primeiro 

Secretário Marcelo, demais vereadores e todos os presentes. Faço uso da tribuna nessa 

tarde para parabenizar toda a equipe, eu digo toda a equipe porque são várias pessoas, o 

número de pessoas é muito grande, se a gente for relacionar um por um aqui, acaba 

esquecendo de alguém, então quando eu falo toda equipe escolar, são as pessoas 

envolvidas neste projeto da Escola João Cardoso de Siqueira Primo. Esse projeto junto 

aos alunos sobre a eleição do vereador mirim. Meus agradecimentos especiais ao 

Joaquim a Lavínia, pela apresentação do projeto de vocês, foram bem votados, 

souberam convencer os eleitores do projeto de vocês, parabéns, que são os 

homenageados aqui nessa tarde. A professora Sueli, que eu acho que é professora da 

Lavínia, e a professora Bernadete, que eu não a vi aqui, não está né, que é professora do 

Joaquim, parabéns. Com certeza é um projeto de grande valia, eu não poderia deixar de 

agradecer e parabenizar os pais pelo incentivo da participação dos sus filhos, e a própria 



 

Secretaria de Educação que eu sei e conheço o envolvimento, e sei o que vocês querem 

e buscam através do trabalho de vocês, para incentivar esse lindo projeto que foi 

realizado no João Cardoso. Muito obrigada.” Com a palavra, nobre vereador Jorge 

Mishima: “Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência, foi muito importante tê-lo 

como amigo e como vereador nestes quatro anos que ficamos juntos. Agradecer a 

presença da Mesa, nobres vereadores. Eu gostaria de agradecer a presença da nossa 

Secretaria da Educação Eliana, mais conhecida como Lila, saudar os alunos e a Escola 

João Cardoso Siqueira Primo, na presença da nossa sempre diretora Sueli. Sueli, que é 

irmã do nosso saudoso Miguel Bolanho, vereador juntamente comigo, e fui vereador no 

mandato do nosso grande e inesquecível amigo Miguel Bolanho. Eu gostaria, Senhor 

Presidente, de parabenizar ao Joaquim por esse projeto de suma importância, é verdade 

o que você disse, é um projeto que, como disse nosso Presidente, não cabe a nós 

fazermos a execução do projeto, nós somos legislativos, nós fazemos as leis. Todos os 

projetos que oneram os cofres públicos é função do Executivo, está certo. E com relação 

a nossa, só para explanar, a Indicação não há necessidade, né senhor Presidente, de 

votação, e o Requerimento, Moções, aí sim precisa, Projetos, precisam de votação. 

Alguns Projetos precisam de duas votações, na primeira e na segunda. A Lavínia, que 

nome bonito né Lavínia, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque eu 

nasci numa cidade chamada Lavínia, na grande São Paulo, quase divisa com Paraguai, e 

tenho uma neta que se chama Lívia, meio semelhante. Então parabéns também, Lavínia, 

por essa iniciativa, e parabéns pelos votos, Lavínia com oitenta e quatro votos, e o nosso 

Joaquim foi o Jarbas do nosso município, com cento e vinte e oito voto, parabéns! 

Muito obrigado a todos.” Com a palavra, nobre vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo: “Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Deus por estar aqui presente nesta 

sessão, parabenizar o Presidente Fábio pela condução, aos nobres pares pela companhia 

nestes quatro anos, que estão chegando ao fim, aos funcionários da Câmara, a imprensa 

local, e parabenizar primeiramente a diretora da Escola João Cardoso de Siqueira Primo, 

escola a qual estudei, passei minha infância, e também a coordenadora Silvana, Sueli, a 

diretora, e aos coordenadores pedagógicos, professores, por estarem incutindo, acho que 

é a primeira vez que vocês fazem uma eleição parlamentar estudantil, com jovens né, 

por estarem incutindo na mente deles a política. Porque a gente sabe que a política hoje 



 

ela passa por um momento de assepsia, de transformação, e a gente está inserindo na 

cabeça das crianças o conhecimento e o gosto, treinando, praticando e ensinando o 

porquê que estamos aqui, vai preparar para que eles se tornem políticos melhores do que 

a gente. Haja visto que você vê, que tudo que é tecnologia, hoje uma criança opera um 

computador muito mais rápido, um celular, do que a gente. Se preciso entender algum 

jogo eu peço para o meu filho, e ele “pum”, destrincha. Então, o que acontece, isso que 

vocês estão fazendo de incutir a cidadania e a política faz com que não deixe a política 

para quem apenas se interessa, se você fala que não gosta de política, vai ser governado 

por quem gosta. Então temos que tornar cidadão mais cultos, com mais educação, para 

que possam governar a gente, e eu tive a grata surpresa de saber que o Joaquim é filho 

do Joaquim que foi meu colega de classe, né Joaquim, eu estava implorando para ele, 

para quando ele se tornar vereador de verdade ou prefeito, e a Lavínia também, para que 

eles construam um bom asilo aqui na cidade, para que eu possa. Então, é uma honra viu 

Joaquim, você tem um filho tão educado, a Lavínia, é uma menina linda também, aqui 

tem professores como vereadores e outras áreas também, dizer que a excelência disso 

daí. Tenho um filho com dez anos, que também está no quarto ano, está estudando lá em 

Mogi, mas parabenizar, eu acredito que esse projeto, Sueli, Silvana, as professoras 

envolvidas, Sueli também, a Bernadete que não está também, a todos os pais, parabéns 

também. Temos que orientar sim, temos que gostar de política, se você não gosta de 

política, vai ser governado por quem gosta. Se a gente não exercer e sair da zona de 

conforto, vai sempre estar, tem que parar de deixar outros tutelaram pela a gente, 

escolher pela a gente. Nós temos que escolher, e nós temos que nos prepararmos. Tenho 

certeza que darão daqui, desses alunos e desses parlamentares juvenis, melhores 

políticos do que a gente. Então, boa tarde a todos e muito obrigado.” Não havendo mais 

oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente Interino convidou os alunos 

Joaquim e Lavínia para receberem as homenagens. Solicitou ao nobre vereador Jorge 

Mishima para que recepcionasse a Diretora Sueli e Coordenadora Silvana para fazerem 

entrega das homenagens, também aos vereadores. Com a palavra, Senhor Presidente 

Interino: “Obrigado Sueli, obrigado Silvana, obrigado a todos os presentes, professores, 

Sueli, Gema, Elizangela, a Rose, vai me ajudando ai gente, pode falar, e todos os 

demais professores e pais que acompanham. Pois bem, é como o Marcelo falou, é de 



 

extrema importância este trabalho que vocês realizaram no colégio, nós temos sim, 

como educadores, passar, transmitir conhecimento aos alunos, especialmente hoje, a 

importância de nós trazermos uma consciência cidadã, uma consciência política, 

inserindo a importância da política na formação das crianças. Eu sou a favor daqueles 

que tem que inserir no Ensino Fundamental, ou acredito no Ensino Fundamental II, 

alguns artigos muito importantes da Constituição, para que as crianças já possam tomar 

conhecimento desde pequenas. Parabéns novamente, eu quero destacar aqui também o 

Dia da Consciência Negra, que foi comemorado no dia vinte de novembro, que destaca 

a morte do Zumbi dos Palmares, um escravo que foi eleito no quilombo dos Palmares e 

simbolizou a luta do negro contra a escravidão. Quero destacar também a importância e 

o impacto que os negros tiveram na evolução da cultura brasileira, onde fomos 

influenciados pelas suas culturas de várias formas, sociologia, política, gastronomia, 

religião, e outras coisas mais. Nós temos aqui dois vereadores negros, que eu quero 

destacar, que é nosso vereador Carlos de Araújo, representando também os negros da 

cidade, e o vereador Valdivino Ferreira dos Santos. Então, eu quero dar os parabéns a 

eles, destacando esta data tão importante, e a importância da cultura afro no cenário 

brasileiro. Pois bem, não havendo mais nada a ser realizado na sessão dessa tarde, 

declaro encerrada a presente sessão, os alunos, os pais, os professores, fiquem a vontade 

de fazer uso do Plenário, para tirar foto, a Casa é do povo, a Casa é de vocês.” Não 

havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente Interino 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, 21 de novembro de 2016. 
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