ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015.
Às vinte horas do dia vinte três de março do ano de dois mil e quinze, 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 FABIO
FAQUIM DE OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE
MIRANDA MELO e o Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 1º
Secretário e 2ª 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 04. , do Livro nº. 13 do livro 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 a o EXPEDIÊNTE – 1 Leitura da Ata da Sessão
Ordinária do dia 09 de março de dois mil e quinze, onde o senhor Presidente solicita ao
Vereador Marcelo Batista de Melo que faça a leitura; o Vereador Jorge Mishima solicita
que não faça a leitura da Ata, pois a mesma encontra-se a disposição na Secretaria nesta
Casa de Leis- APROVADO. – Fim do material do EXPEDIÊNTE passamos as
Indicações INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE
SIQUEIRA 01. Indicação nº 076/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior,
para que providencie junto ao Setor Competente, seja nivelada e cascalhada as
ruas do Bairro Vertentes AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE
MATOS02. Indicação nº 077/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior,
para que interceda junto ao Órgão Competente, para que possa realizar a limpeza
do acostamento na Estrada Municipal Castellano, no trecho da Rua Paz e
Consolação Xavier.03. Indicação nº 078/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto
Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente, para que possa
implantar um redutor de velocidade tipo lombada na Estrada Municipal Castelano,
no trecho da Rua Paz e Consolação Xavie.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 04. Indicação nº 079/2015, solicita ao Senhor
Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que realize o trabalho com a máquina
motoniveladora na Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro Cruz das Almas. 05.
Indicação nº 080/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que
realize a operação tapa-buraco na Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das
Almas. 06. Indicação nº 081/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior,
para que realize a operação tapa-buraco na Rua Alice Matoso da Silva, no Bairro
Jardim Pereira.AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS
07. Indicação nº 082/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior,
para que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita uma operação

tapa-buraco na Rua Benedito Rodrigues Gomes, no Centro AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 08. Indicação nº 083/2015,
solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome
providências para que seja realizado em toda a cidade o “Programa Cata Entulho”,
onde o caminhão da Prefeitura passa em todos os Bairros retirando entulhos e
materiais que não estão sendo mais utilizados pelos moradores.AUTORIA DOS
NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E DONIZETI
ASSIS DE SIQUEIRA 09. Indicação nº 084/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos
Alberto Taino Junior, para que o mesmo tome providências para que se faça
análise a procuradoria geral do município compareceres junto ao Tribunal de
Contas e ao Ministério Público Estadual referente a regulamentação e aplicação da
Lei Federal que transforma os Ace e os outros agentes temporários em efetivos e
a regulamentação da Lei 12.994.PROJETOS EM DELIBERAÇÂO AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA01) – Projeto de Lei Nº
008/2015; Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências.
AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA E MARCELO
BATISTA DE MIRANDA MELO02) – Projeto de Lei Nº 009/2015; Dispõe sobre a
denominação de via pública e dá outras providências. Não havendo mais Projetos a
serem deliberados passa-se A Ordem do Dia.ORDEM DO DIA - AUTORIA DO
NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 01) – Em única discussão e votação
Requerimento N° 023/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e
que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente para que possa ser feito um
trabalho do tipo roçada e a limpeza da praça que se encontra localizada no final da
Rua José Sérvulo da Costa, no ponto final da Júlio Simões, no Bairro Jardim dos
Eucaliptos. APROVADO AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO FAQUIM DE
OLIVEIRA 02) – Em única discussão e votação Requerimento N° 024/2015 Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo reative o
Conselho Municipal Antidrogas conforme Lei Municipal 1.138 de 08 de abril de 2003
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 03) – Em única
discussão e votação Requerimento N° 025/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos
Alberto Taino Junior, para que o mesmo determine ao Setor de Obras do Município,
passar a máquina motoniveladora e cascalhar a travessa localizada entre a Rua
Neuza de Fátima e a Rua Antonio Collato, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 04) – Em
única discussão e votação Requerimento N° 026/2015 - Requer ao Exmo. Senhor
Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim, solicitar Emenda Parlamentar destinada a
construção de um velório municipal em nosso Município. APROVADO. AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO 05) – Em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº
005/2015; Dispõe sobre alteração do Artigo 1° da Lei Municipal n° 1.280, de 14 de
julho de 2005, e dá outras providências. APROVADO -AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 6) – Em única discussão e votação o
Projeto de Lei Nº 006/2015; Dispõe sobre a denominação do Campo de Futebol,
localizado no Bairro da Cruz das Almas – Biritiba Mirim e dá outras providências.

APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE
MATOS E JORGE MISHIMA .07) – Em única discussão e votação o Projeto de Lei
Nº 007/2015; Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências.
APROVADO. AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO .08) – Em única discussão e
votação o Projeto de Resolução Nº 003/2015; Institui o sistema de Controle Interno
do Poder Legislativo de Biritiba Mirim e define as competências, atividades,
responsabilidades
e
demais
regulamentações
dos
procedimentos
necessários.APROVADO -AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA
DE MIRANDA MELO09) – Em única discussão e votação o Projeto Decreto
Legislativo Nº 001/2015; Dispõe sobre a concessão de Título Honorífico de “Cidadão
Biritibano” ao Senhor Carlos Alberto Taino APROVADO - .AUTORIA DO NOBRE
VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 10) – Em única discussão e votação a
Moção de Apelo Nº 002/2015; A Empresa Vivo Telecomunicações, para que a
mesma velha solucionar o problema de sinal dos aparelhos celulares, internet e
telefones fixos no Município de Biritiba Mirim. APROVADO.Não havendo mais material

da Ordem do Dia o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a
chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. Com a palavra Nobre Vereador
Donizeti Assis de Siqueira, agradece e dispensa, Com a palavra o Vereador José Pereira
da Silva Neto, gostaria de parabenizar o Sr. Presidente pelo Projeto de
Resoluçãonº003/2015 que vai dar um respaldo muito importante para o Legislativo,
parabenizou também pelo Requerimento nº 024/15 que reativa o Conselho Municipal
Antidrogas conforme lei nº 1138/2003, que vai dar um respaldo e fortalecimento as
policias militar e civil. Parabenizar também o Sr. Prefeito Municipal pelo Projeto de
Leinº005/15que dispõe sobre alteração do Artigo 1º da Lei Municipal nº1280 de 2005
,incentivando os policiais Militar e Civil para ficarem em nosso Municipio.parabenizo
também os Vereadores Lourival Bispo de Matos e Jorge Mishima pelo Projeto de Lei
que dá denominação de Via pública. Obrigado. Com a palavra o Vereador Marcelo
Batista de Miranda Melo, Senhores pares Boa noite a todos quero parabenizar o
Vereador José Pereira da Silva Neto pelo requerimento nº 026/15 que solicita emenda
parlamentar para construção de um velório municipal. Também parabenizo o Presidente
Fábio Faquim pelo requerimento nº 024/15 por se tratar de um assunto tão importante
para nosso município reitero meu apoio na Moção de Apelo pois sabemos da má
qualidades dos serviços prestados por essa empresa. Gostaria também de parabenizar os
Vereadores Lourival e Jorge pelo Projeto de Lei e cumprimentar os familiares pela
homenagem Boa Noite. O Vereador Jorge Mishima pela ordem Sr. Presidente mesmo
sem estar escrito gostaria de fazer uso da Tribuna. O Sr. Presidente concede a palavra o
nobre Vereador Jorge Mishima, Exmo. Sr. Presidente e nobres secretários da mesa Sr. E
srª, nossa platéia, gostaria de falar do Sr. Hisashi Takeshita, eu o conheci foi nosso
Professor de geteball uma pessoa extremamente dedicada a colônia Japonesa e o nobre
Vereador Lourival teve essa idéia uma iniciativa que veio coroar essa pessoa que veio
de tão longe acho do Paraná trazendo seus conhecimentos na agricultura, uma pessoa

extremamente sábia então parabenizo a família Takeshita e agradecer a presença do
nosso sempre amigo Gilson Freitas, um Vereador muito atuante na época, e está aqui
nossa representante sua esposa que nos trás conhecimento e reivindicações dos nossos
munícipes O Sr. Presidente solicita ao Sr. Vice-Presidente da casa para que eu possa
fazer uso da Tribuna.Com a palavra ao Sr. Presidente Fábio Faquim de Oliveira Boa
noite aos nobres pares a mesa diretora a todos os presentes, gostaria de parabenizar os
nobres pares pelo excelente.trabalhos apresentados nessa casa de leis e reivindicando os
direitos dos munícipes, gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Lourival Bispo de
Matos e Jorge Mishima pela denominação da via pública fazendo assim menção da
memória do Sr. Hisashi Takeshi parabéns aos familiares que estão presentes nessa noite
gostaria também de parabenizar na verdade eu fiquei muito feliz quando o ex-vereador
Márcio do Busão, ele chegou a mim com uma carta da família do Sr. Leonel Thomaz de
Oliveira ele falou nobre Vereador gostaria que o Sr. apresentasse um Projeto de Lei
dando denominação ao campo de futebol da cruz das almas em homenagem ao Sr. Le
onel Thomaz de Oliveira, na hora que eu recebi esse pedido eu fiquei muito feliz eu
tenho que confessar isso porque sou filho do Sr. Darci da casas Oliveira e de dona Jacira
ele era uma pessoa de confiança respeito e prestigio por parte de meu pai e da minha
família a mãe dele cuidou de mim, os filhos presentes aqui nem saibam disso ,eu
morava na Vila Márcia sou muito grato a Dona Ana e ao Sr. João Thomaz aos filhos em
especial ele merece está homenagem e parabéns aos filhos que estão presentes e pelo
exemplo de pai que eles tiveram quando presente aqui nessa terra. Gostaria também de
parabenizar os funcionários dessa Câmara Municipal da Diretoria da Diretoria Geral a
Diretora Vanderli, Madalena, Camila, Luiza, Contabilidade Sr. Lineu, a Juba aos
funcionários da limpeza da recepção que tem realizado um excelente trabalho a frente
dessa casa também cuidando de toda a documentação da parte burocrática de dota parte
administrativa a Drª Frida também que tem feito em excelente trabalho a nossa Dª
Bruna também que chegou a casa e s esqueci de alguém olha a todos que tem feito
realmente um excelente trabalho eu agradeço aqui a oportunidade e encerro aqui minhas
palavras.Não havendo mais oradores. Concluindo, o senhor Presidente declara
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, 23 de Março de 2015.
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