
    ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do primeiro dia de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador JORGE 

MISHIMA, convidou os Vereadores FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 1º e 2º Secretário, respectivamente, 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. 12 de Registro de 

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

Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou 

abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente: EXPEDIENTE: 1. 

Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada dia 25 de agosto de 

2014. O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 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-

o em votação, ficando aprovado. O senhor Presidente coloca em votação a ata. 

Aprovada. 2. Leitura do Ofício Especial do CIPAS – Consórcio Intermunicipal para 

Aterro Sanitário, convida para Assembleia Geral a ser realizado dia 03 de setembro na 

sede da Prefeitura municipal de Salesópolis.  INDICAÇÕES AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 3. Indicação nº 155/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente, para que se possa colocar 

lombadas ou redutores de velocidade na Rua das Orquídeas, Bairro Pomar do Carmo. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 4. 
Indicação nº 156/2014, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento de 

Trânsito para que providencie um redutor de velocidade, tipo de lombada, na Rua 

Afonso Pena, altura do n°8, Bairro Vista Alegre. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 5. Indicação nº 157/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito que interceda junto ao Órgão Competente para o estudo da implantação de 

lombada na Rua Abinésio Avelino Marques, em frente à escola Waldemar Costa Filho, 

Bairro Jardim dos Eucaliptos. Não havendo Projetos a serem deliberados passa-se a 

Ordem do Dia: ORDEM DO DIA AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. – Em única discussão e votação o Requerimento 

N° 116/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e que o mesmo 

interceda junto à Secretaria Competente para realizar a limpeza e desentupimento do 

bueiro na Rua Maria Gema de Melo, Bairro Jardim Yoneda, próximo a Escola Nelson 

de Oliveira Camargo. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 117/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e 

que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente, estudos para implantar uma 

Creche em uma área próxima da Escola do Castellano. O Nobre Vereador Lourival 



Bispo de Matos, autor do Requerimento, solicita a retirada de pauta. RETIRADO DE 

PAUTA O REQUERIMENTO Nº 117/2014.  AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO  3. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 118/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior e que o mesmo verifique a possibilidade de um estudo junto à Secretaria da 

Saúde, reiterando a Indicação datada em 04 de outubro de 2013 e Requerimento datado 

em 16 de Janeiro de 2014, que se faça um estudo visando a implantação do Programa de 

Entrega de Remédio a Domicílio em nosso Município. APROVADO. Não havendo 

mais material para Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario 

que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. VEREADOR 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Agradece e dispensa o uso da palavra. 2. 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES: Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa noite 

Presidente, Nobres Pares e pessoal que está no nosso recinto da Câmara Municipal. 

Gostaria apenas, vim aqui comunicar o pesar, que ontem faleceu a Dona Anésia, você 

vê que Deus prega peça na gente. Dona Anésia Luguboni, a gente aguardando o seu 

Antenor, que está com uma doença terrível e ela, como o próprio Rogério disse, ela se 

aproveitou e foi antes, então com pesar. Tenho a honra de ela ter sido minha madrinha 

de casamento e saber das pessoas aqui que conhecem ela, participar da família e deixar 

meus pesar. Também gostaria de agradecer muito aqui em meu nome, além do meu 

Presidente do Partido Doni, pelo esforço que ele está fazendo na campanha do André, 

do Marcio os demais, principalmente os Vereadores que não compõe o PR por terem 

aderido, a começar pelo Presidente Jorge, Valdivino, Lourival, Carlos de Araújo, Walter 

Machado pela dedicação que estão tendo com o nosso Deputado André  e com o 

candidato a Deputado Marcio Alvino, e os demais Vereadores que também tem o 

compromisso com os seus  Deputados que mandaram receita, a gente respeita. Queria 

demais agradecer porque está provando também, como a gente fala, essa ideia política, 

não é aquela política  de quanto o Deputado vai dar para o Vereador, a gente está  tendo 

o compromisso com quem trabalhou e os outros vereadores também. São Vereadores de 

outros partidos que reconhecendo o compromisso que o André teve com a gente e estão 

retribuindo. Parabéns mesmo viu senhor Presidente, para o senhor, Valdivino, Lourival, 

Carlos e Waltinho. Presidente, a gente  até chega a adiar uma cirurgia que a gente ia 

fazer para trabalhar na eleição. Agradecer aos Vereadores, é hora de gratificar, vocês 

que estão com os Deputados que estão trabalhando também, que conseguiram as 

emendas, parabéns também”. O Vereador Donizeti solicita aparte, o que fora 

concedido e diz: “Só para lembrar que todos os Vereadores estão apoiando Deputados 

que tem compromisso com a região, isso é importante, não são Deputados 

paraquedistas, são da região, isso é muito bom”. Retornado a palavra o Vereador 

Marcelo diz: “Quero ressaltar, a gente está comprometido com quem ajudou, o que 

acontecia antigamente era o seguinte, sou prova disso, trabalhei para um Deputado que 

era de fora, que não foi o André, o cara levou quinhentos votos para fora, ou seja, 

roubou quinhentos sonhos que a gente tinha, não teve compromisso nenhum e nunca 

mais voltou então essa nunca mais. Agradeço a todos os Vereadores que estão 

trabalhando para os candidatos da região, porque se a gente precisar a gente vai lá, 

vocês todos sabem que podem contar com o André como a gente sabe que podemos 

contar com quem vocês estão trabalhando. Obrigado gente e fiquem com Deus”. Não 



havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente agradece a todos os presentes, convida 

para a próxima sessão ordinária que acontecerá dia 08 de setembro e declara encerrada a 

presente Sessão Ordinária. 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, 01 de setembro de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA            VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS             

                 1º Secretário                                                       2º Secretário 
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