
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. 

 

Às dezesseis horas do dia dezoito de março do ano de dois mil e dezesseis, 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, o Senhor Vereador 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, convidou os Vereadores FÁBIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA e MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º 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. 

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

Vereador Donizeti Assis de Siqueira, que se encontrava doente. O Nobre Vereador 

Jorge Mishima justificou a ausência da Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, que 

estava a caminho. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 48, 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 07 de março de 2016. 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 em votação a ata. Aprovado. A Nobre 

Vereadora Adriana Rufo Freitas solicitou ao Senhor Presidente para que fosse 

consignada sua presença. 2. Leitura do Ofício Nº 076/2016 – SMA – Da Prefeitura de 

Biritiba Mirim, encaminha os Atos Administrativos; *Contratos Nº 015/2016; *Termo 



 

Aditivo Nº 03 contrato 038/13; Nº 01 contrato 074/15; *Lei Complementar Nº 

177/2016 *Portarias Nº 491/2015, 094, 099 ao 105/2016. Terminado o Expediente, 

passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Indicação nº 067/2016, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao órgão competente para 

consertar a ponte na estrada do Bairro Rio Acima. Terminada as Indicações, passa-se a 

ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 028/2016 - 

Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo interceda junto ao 

departamento responsável da SABESP e do departamento responsável da EDP 

Bandeirantes, para que os mesmos façam alteração do nome da Travessa Padre José de 

Bastos, a qual passa a denominar-se João Pereira Sobrinha. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 2. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 029/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que o mesmo 

interceda junto ao setor competente do município, para providenciar a execução da 

operação “tapa buraco”, na Rua José Sérvulo da Costa, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores inscritos para 

fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo, “Presidente, com a autorização de Vossa Excelência, só fazer um comunicado 

rápido. Então Presidente, eu gostaria só de agradecer a maneira como o Deputado 

recebeu todos em Brasília, fomos acolhidos na frente parlamentar do Ministro da Saúde 

lá, e gostaria Donizeti naquela oportunidade, fomos lá protocolar o pedido sobre o 

aumento de royalt, para a gente tentar criar uma lei, ou que a lei seja regulamentar ou 

fazer uma alteração para que a gente pudesse receber esse royalts de acordo com a água 

que a gente fornece. Nós fornecíamos para três milhões, passa para seis. E eu tive a feliz 

oportunidade de saber que ele está criando uma frente similar, que é a Frente da Água, 

do qual mandou convite a todos daqui, então enfim alguém que vai lutar para a gente 

receber essa água que a gente fornece para São Paulo. E eu gostaria de agradecer, e 

agradecer a Vossa Excelência também por ter provido os recursos para a gente estar lá, 

representando a cidade nesta frente”. Não havendo mais oradores inscritos, com a 



 

palavra, Senhor Presidente, “Quero agradecer também a presença do nosso Vice-

Prefeito José Cury, ex-vereador desta Casa, o qual fez muito por esta Casa, o José Cury 

como Presidente construiu todos os gabinetes naquela gestão de dois mil, noventa e sete 

a dois mil. Então é muito gratificante ter o senhor aqui conosco nesta tarde, senhor 

Cury”. O Senhor Presidente passa a palavra ao senhor Vice-Prefeito José Cury, “Boa 

tarde. É um honra muito grande estar aqui hoje, lembrando o tempo que fique nesta 

Casa durante doze anos, e é uma felicidade estar sempre com os representantes do povo, 

e sempre, até hoje, vocês estão de parabéns. Representam bem a nossa população, 

parabéns a todos. Muitas felicidades. Obrigado”. Não havendo mais nada a ser tratado, 

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, 18 de março de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA                   MARCELO BATISTADE M. MELO 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 


