
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia vinte e dois 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 o Vereador FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e a Vereadora 

ADRIANA RUFO FREITAS, 1º Secretário e 2ª Secretária, 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. 82, 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 15 de setembro de 

2014. 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-o em votação, 

ficando aprovado. O senhor Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 2. Indicação nº 160/2014, solicita ao Sr. Prefeito, para que o mesmo 

juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 

providenciem a colocação de lombada, do tipo redutor de velocidade, na Rua Prudente 

de Moraes, na altura do n° 121, Bairro Jardim Vista Alegre. Não havendo Projetos a 

serem deliberados passa-se a Ordem do Dia: ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 130/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, no 

sentido de efetuar estudos, visando à implantação de Centro de Zoonose para a 

castração de cachorros de nosso Município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. – Em única 

discussão e votação o Requerimento N° 131/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, o Projeto de Lei instituindo o direito a sexta-parte para todos os 

servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos. 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 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que 

fora concedido. “Só gostaria de me direcionar ao Nobre Vereador Marcelo Batista para 

que permitisse, ou que autorizasse assinasse junto com ele o Requerimento nº 

131/2014”. O Vereador Marcelo diz: “Gostaria de agradecer e pedir a todos os 

Vereadores que quissessem assinar, porque acho que isso é uma vitória para o 

funcionalismo público. Retornando a palavra o Vereador Fabio diz: “É verdade, 

parabéns pelo Requerimento Nobre Vereador”. 2. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 



SILVA NETO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 

“Primeiramente também gostaria de parabenizar ao Presidente da Câmara Jorge 

Mishima pelo projeto, que é muito importante para o nosso município quanto aos 

animais que estão soltos na rua. Parabenizar também o Marcelo por esse excelente 

projeto, esse requerimento solicitando a reposição da sexta parte que infelizmente foi 

retirado, mas agora com certeza e com a consciência de todos vai ser feito novamente 

justiça, repondo esse direito ao funcionalismo municipal. Parabéns Marcelo”. 3. 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Solicita autorização 

para falar do assento, o que fora concedido. “Gostaria de agradecer a todos que 

ajudaram a aprovar este Requerimento e dizer que foi feito estudo de impacto, onde 

para este ano não é mais permitido, mas, um acordo, que de acordo com os funcionários 

é uma coisa que eles tem direito e a partir do ano que vem se der tudo certo vão ter. 

Esse direito é de quem completa vinte anos poder agregar mais um valor. Obrigado”. 

Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos 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, 22 de setembro de 2014.  

   

 

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  

 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             

                  1º Secretário                                                                      2ª Secretária 
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