
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril 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 MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º Secretário, e convidou o Vereador JORGE 

MISHIMA, 2º Secretário, 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 José Pereira da Silva Neto solicitou autorização para se retirar da 

sessão devido a compromisso em gabinete. O Nobre Vereador Jorge Mishima justificou 

a ausência do Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 54, 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 18 

de abril de 2016. 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 

em votação a ata. Aprovado. 2. Leitura do Comunicado Nº CM 037249/2016; CM 

030448/2016; CM 030447/2016; CM 030446/2016 – Ministério da Educação. 

Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. Indicação nº 096/2016, solicita ao Senhor 



 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, estudos para colocação de uma lombada na Rua 

Guimarães Rosa, ao lado da loja Multi Preço. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO 2. Indicação nº 097/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que 

possam ser colocadas placas de sinalização e pintura das lombadas, na Estrada do Sogo 

e Doutor Artur Alberto Nardy, no bairro do Sogo. Terminada as Indicações, o Senhor 

Presidente, de acordo com a Lei n.º 342, apresenta uma Proposta de Honraria, protocolo 

n.º 130/2016. A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas apresenta uma Proposta de 

Honraria, protocolo n.º 131/2016. Comissão da Proposta n.º 130/2016, Vereadores 

Marcelo Batista de Miranda Melo, Walter Machado, Lourival Bispo de Matos, Carlos 

de Araújo, Adriana Rufo Freitas e José Rodrigues Lares. Comissão de Proposta n.º 

131/2016, Vereadores Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, José Pereira da Silva Neto, 

Carlos de Araújo, Lourival Bispo de Matos e Walter Machado. O Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto solicita autorização para se retirar da sessão devido a 

compromissos em gabinete. Passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 1. – Em única discussão e 

votação Requerimento de Informação N° 001/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que informe essa Casa de Leis a respeito dos números 

atualizados de casos comprovados da gripe H1N1 no município. APROVADO. 2. – 

Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 022/2016 – Ao Ilustríssimo Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que tome providências urgentes em relação a 

Rua Neusa de Fátima, no bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 3. – Em única 

discussão e votação Moção de Apelo N° 023/2016 – Ao Ilustríssimo Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, para que providencie cobertura para o ponto de ônibus 

situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Castellano. APROVADO. O 

Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira requereu que fosse consignado sua 

presença. O Senhor Presidente comunica que retirou de Pauta o Requerimento de 

Informação Nº 002/2016, para melhor ser detalhado. Não havendo mais material da 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos Senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com 

a palavra, Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas, “Quero cumprimentar o Presidente 



 

Valdivino, demais membros da Mesa, Nobres Vereadores e todos os presentes. Faço uso 

da palavra hoje para dizer que vale muito a pena, eu, enquanto fui Presidente desta 

Casa, tudo que eu fiz foi de forma bem clara, todos os Vereadores tiveram acesso a tudo 

que era feito, nunca decidi nada sozinha, sempre fui assim, de uma maneira bem 

democrática. Eu acho que tudo isso vale a pena, porque na semana passada, eu não 

fiquei tão preocupada porque eu já sabia de tudo que eu tinha feito aqui nesta Casa, da 

maneira como eu dirigi, e na verdade, de que forma eu usei o dinheiro público, e 

semana passada, graças a Deus as minhas contas foram aprovadas, mesmo sabendo que 

a torcida de alguns, é impressionante a torcida de algumas pessoas para que elas fossem 

reprovadas. Elas foram aprovadas, sem nenhuma ressalva. Muito obrigada”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “agradeço e dispenso”. Não havendo oradores 

inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “Não havendo mais oradores inscritos, esta 

Presidência agradece a presença de todos, os que estavam nos assistindo, e convoca as 

Comissões para a reunião, dia vinte e nove, às dezesseis horas, para analisarmos os 

Projetos que se encontram na Casa. Quero comunicar aos Vereadores que mudamos o 

horário para a entrega do material de trabalho, como mudou o horário da sessão, deve 

ser entregue até as treze horas, não vai ser mais porque mudou a sessão para as quinze. 

Como está acontecendo sempre às quinze e dezesseis horas, mudamos o prazo para a 

entrega dos materiais, às treze horas. Não havendo mais, quero agradecer a todos os 

presentes.” 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, 25 de abril de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

 

MARCELO BATISTA DE M. MELO                           JORGE MISHIMA 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 


