
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015. 
 

Às vinte horas do dia vinte e sete de abril 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 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. 

O Senhor Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo justificou a ausência do Senhor 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 09, 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 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 22 abril de 2015; 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. O senhor Presidente acatando o 

Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em votação, ficando aprovado. O Senhor 

Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. O nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo pede licença para se retirar da Sessão por assuntos profissionais. O 

Senhor Presidente solicita que a nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas auxilie os 

trabalhos da noite. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 01. Indicação nº 118/2015, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja realizada uma operação tapa buracos na Rua José Sérvulo da Costa, Bairro Jardim 

dos Eucaliptos.    AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA 02. Indicação nº 119/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que possa ser passada a 

máquina motoniveladora nas Ruas 1, 6 e 7 no Bairro Green Park. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO  03. Indicação nº 120/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão 

Competente para que sejam tomadas providências necessárias para a operação tapa 

buraco na Rua Sebastião Garcia, Bairro Alvorada ao lado da Sabesp. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES CARLOS DE ARAÚJO E JORGE MISHIMA 04. 

Indicação nº 121/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências necessárias para a 

colocação de um ponto de ônibus, entre as Ruas 27, 28, 29 Bairro Nirvana.  AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 05. Indicação nº 



 

122/2015, 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 Granja Tok, Bairro Sertãozinho. 06. Indicação nº 123/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente 

verificar a possibilidade de instalar iluminação pública na Rua Padre José Gonçalves 

Barros, Centro. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 07. Indicação nº 124/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que faça um estudo sobre a 

possibilidade de contemplar os funcionários da prefeitura que residem em outro 

Município com o Vale Transporte. 08. Indicação nº 125/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a Secretaria da Educação 

para que faça um estudo sobre a possibilidade de disponibilizar uma cota de Xerox para 

cada escola para o uso do professor. 09. Indicação nº 126/2015, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente 

para que faça a retirada de entulhos e lixo doméstico ao lado da ponte na Estrada do 

Kobayashi. 10. Indicação nº 127/2015, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a iluminação 

da Rua Nakasako próximo ao pesqueiro fazendinha. 11. Indicação nº 128/2015, solicita 

ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Órgão 

Competente para que faça a limpeza do córrego em toda a extensão da Estrada do 

Kobayashi. Terminado as Indicações, o Nobre Vereador Jorge Mishima entrega uma 

proposta de Honraria e a Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas entrega duas propostas 

de Honraria. Diante das três propostas de honraria, conforme ao artigo nº. 342 do 

Regimento Interno, diz que recebido a proposição, o presidente da Câmara constituirá 

comissão especial composta por seis membros, dentre eles o seu autor, que sobre a 

matéria emitira parecer dentro em 15 dias. Então a proposição apresentada pelo Nobre 

Vereador Jorge Mishima será composta pelo autor da propositura, pela Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, Vereador José Pereira da Silva Neto, Vereador Carlos de Araújo, 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo e Vereador Walter Machado de Almeida. 

Mediante as duas propostas de honraria apresentada pela Nobre Vereadora Adriana 

Rufo Freitas, a comissão será composta pela autora da propositura, pelo Vereador Jorge 

Mishima, Vereador José Pereira da Silva Neto, Vereador Carlos de Araújo, Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo e Vereador Walter Machado de Almeida. Terminado, 

passa-se a ORDEM DO DIA - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA 1. – Em única discussão e votação o Requerimento N°. 

035/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que seja 

prestado esclarecimento a esta Casa Legislativa, através da Secretaria de Esportes do 

Município, acerca do Ginásio de Esportes (quadra coberta) que até o momento encontra 

desativado. APROVADO. 2 – Em única discussão e votação o Requerimento N°. 

036/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que sejam 

tomadas as devidas providências quanto à necessidade de fornecer equipamentos de 

proteção individual aos lixeiros e garis do Município. APROVADO. 3 – Em única 

discussão e votação o Requerimento N°. 037/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que solicite ao Procurador Geral do Município uma cópia do 

processo aberto sobre as irregularidades administrativas, desvios de bens e valores que 

foram encaminhados ao Ministério Público, referente aos funcionários responsáveis pela 



 

frente de trabalho do Município. APROVADO. 4 – Em única discussão e votação o 

Requerimento N°. 038/2015 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

que adote as providências administrativas que se fizerem necessárias, objetivando as 

necessidades do Conselho Tutelar, que foi contemplado pelo programa equipagem de 

conselhos tutelares, que viabiliza um conjunto de equipamentos que é considerada a 

composição mínima para seu funcionamento e atuação. APROVADO. O Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que seja consignada sua presença. Não 

havendo mais material da Ordem do Dia o senhor Presidente solicita a Primeira 

Secretária que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. Com a 

palavra Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto, agradeço e dispenso. Com a palavra 

Nobre Jorge Mishima, agradeço e dispenso. Com a palavra, o Senhor Presidente, 

agradeço a presença de todos e ao ex-vereador Gilson, que está sempre presente 

conosco, e a todos os demais que vieram participar dessa sessão esta noite. É uma 

alegria poder recebê-los e poder interagir com vocês sobre os trabalhos realizados nesta 

Casa Legislativa. Acerca do Requerimento, Nobre Vereador Jorge Mishima, sobre o 

Ginásio de Esportes, eu gostaria muito que todos os Vereadores assinassem este 

requerimento junto comigo, até porque já faz seis anos que a quadra coberta está 

totalmente desativada. Acredito que já chegou a hora, acho que já até passou, da 

administração pública tomar uma iniciativa em relação a isso. Fora a quadra coberta, 

todo o espaço em volta do ginásio realmente está muito organizado, muito limpo, muito 

amplo para caminhadas, para atividades, enfim, os meninos que lá trabalham, o Nenê, o 

Ligeiro, estão realmente de parabéns pelo trabalho que realizam. Eu acredito que o 

único ponto que falta, até mesmo mais importante, que traz grandes recordações, é 

reiniciar as atividades esportivas no Ginásio de Esportes. Acredito que todos ali que já 

participaram e fizeram parte do momento que aquele ginásio esteve ativo, sentem muita 

falta disso. Eu gostaria que a nossa diretora passasse o requerimento, para que nossos 

Vereados assinassem junto comigo, para que o Prefeito tome iniciativa em relação a 

isso. 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, 27 de abril de 2015.  
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