
 

 

 

   ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Às vinte horas do dia quatro de novembro do ano de dois mil e treze, 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. Assumiu a 

direção dos trabalhos Senhora Vereadora ADRIANA RUFO FREITAS, que convidou os 

Vereadores DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA E VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a 

Senhora Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal 

dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 41, do Livro nº. XII de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Fabio Faquim Oliveira 

justificou a ausência do Vereador Lourival Bispo de Matos, comunicando que o mesmo 

estava a caminho. Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou sua retirada do plenário por 

ter um compromisso. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicitou sua retirada do plnário 

por ter um compromisso. Havendo “quorum” legal, a Senhora Presidente, invocando a 

proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos, passando-se ao 

material dado ao Expediente: EXPEDIENTE: 01. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 29 de outubro de 2013. O Nobre Vereador JORGE MISHIMA 

requer dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma se encontra na Secretaria a 

disposição de todos os Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o Requerimento 

do Nobre Vereador, ficando aprovado. A senhora Presidente coloca em votação a ata. 

APROVADA. A senhora Presidente convida o nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 

para que auxilie nos trabalhos da mesa e que faça a leitura. 2. Leitura do Ofício nº 179/2013 – 

Apresento Substitutivo do Projeto, a mensagem nº 17 de 30 de outubro de 2013, que 

encaminha o projeto de lei que dispõe sob a Lei Orçamentária Anual, estima a receita e fixa a 

despesa do município de Biritiba-Mirim para o Exercício de 2014. A LOA recebida nesta casa 

de leis sob o Protocolo nº 378/2013 de 31 de outubro passado para o fim de efetuar correções 

e adequações necessárias à perfeita apresentação da proposta legislativa para apreciação pelo 

colendo plenário, por fim colocando-os à disposição para quaisquer outros esclarecimentos 

necessários, aproveitando a oportunidade para reiterar à Vossa Excelência e demais nobres 

Vereadores seus protesto de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Carlos Alberto 

Taino Junior. INDICAÇÕES AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 3. Indicação nº 429/2013, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal para que o mesmo tome providências no intuito de disciplinar o tráfego de veículos 

na praça Dr. Renato Della Togna e adjacências haja vista o aumento na quantidade de 

veículos que trafegam na cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA 4. Indicação nº 430/213, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para 

que o mesmo interceda junto a Sabesp, para que possa ser feita a manutenção da Rua Maria 

José de Siqueira Melo, no Bairro Cruz das Almas. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. Projeto de Lei Municipal de nº 038/2013 – 

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Biritiba-Mirim para o Exercício de 2014, e 



 

 

dá outras providências. . ORDEM DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 181/2013 – Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que 

interceda junto a Sabesp, para em cumprimento da Lei aprovada recentemente e do projeto se 

liga na rede da Sabesp seja providenciada a extensão da rede de água e esgoto, na Rua Lauro 

Albano dos Santos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 182/2013 – 

Requer ao Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Setor Competente 

para que possa tomar providências quanto a roçada e manutenção do campo de futebol da 

Associação Castellano. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS 

DE ARAÚJO 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 183/2013 – Requer ao 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que solicite junto ao Setor Competente para que 

aplique a Lei Municipal nº 1.590 que “Dispõe sobre a poluição sonora no Município de 

Biritiba-Mirim e da outras providências”. APROVADO. O Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo parabenizou o Vereador Carlos de Araújo e pediu para assinar o 

requerimento do mesmo. APROVADO. Não havendo mais material para ordem do dia, a 

Senhora Presidente solicita ao Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, que faça a 

chamada nominal dos oradores inscritos para fazerem uso da tribuna, Vereador Jorge 

Mishima, dispensa a palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, é declarada encerrada a 

presente sessão ordinária. 

         

ADRIANA RUFO FREITAS 
Presidente da Câmara 

 

 

       JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO                                    JORGE MISHIMA 

                         1º Secretário                                                               2º Secretário 
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