
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e três de maio 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 JORGE 

MISHIMA, 1º Secretário, e convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO, 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. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 59, 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. Os Nobres Vereadores Fábio Faquim de Oliveira e José 

Rodrigues Lares solicitaram autorização para se retirar. O Senhor Presidente autorizou.  

Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 16 de maio 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. Terminado o Expediente, passa-

se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA 

RUFO FREITAS 1. Indicação nº 119/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

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

seja feita manutenção na Avenida João Quintino da Costa, Vertentes. 2. Indicação nº 



 

120/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que seja providenciada a iluminação pública 

em toda extensão da Rua Laurentino Soares. 3. Indicação nº 121/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que seja esclarecido o por que das aulas de natação da Escola Integral 

estarem suspensas. 4. Indicação nº 122/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

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

providenciada a limpeza da valeta da Alvorada C. 5. Indicação nº 123/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para que seja providenciada a troca das lâmpadas queimadas em toda a 

extensão da Avenida Jair Leme, Bairro Yoneda. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 6. Indicação nº 124/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente, para reparação nas luminárias nos pontos de iluminação pública na Praça 

Frederico Ozanan, Cruz das Almas. Terminada as Indicações, passa-se a ORDEM DO 

DIA –  AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 062/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

competente, para que seja emitido um parecer referente a solicitação de reforma da 

EMEF Edite Conceição de Jesus. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 063/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feita a 

limpeza das escadas em frente a EE José Carlos Prestes. APROVADO. 3. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 064/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 

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

para que seja providenciada uma cópia do Projeto completo em sua última revisão e 

memorial descritivo e aditivo de alteração de obra referente à reforma da EMEF João 

Cardoso de Siqueira Primo. APROVADO. 4. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 065/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto aos Deputados André do Prado, Márcio 

Alvino, Samuel Moreira e Bruno Covas, para que seja apresentada uma Emenda 



 

Parlamentar para a construção de uma piscina no Instituto Reviver. AUTORIA DO 

PODER LEGISLATIVO APROVADO. O Senhor Presidente retirou de pauta o 

Requerimento N.º 066/2016, por falta de assinatura, e retirou o Projeto de Decreto 

Legislativo N° 005/2016, convocando Sessão Extraordinária para o dia 25 de maio, às 

11h, para discussão do mesmo. 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 Vereadora 

Adriana Rufo Freitas, “agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto, “Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos, a homenagem 

feita ao meu irmão que veio há falecer essa semana, o qual fez parte dessa Casa, pelo 

menos ele pode partir com um momento de honraria, então gostaria de agradecer a 

Deus, que Deus sempre conserve esse plenário com esse conceito e essa consideração. 

Muito obrigado.” Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos, “Este 

Vereador agradece e dispensa o uso da palavra”. Com a palavra, Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, “Gostaria apenas de solidarizar ao José Pereira da 

Silva Neto, pela perda do Caetano, foi um ex-Vereador aqui, pessoa de excelente 

postura, caráter, e dizer que foi um dos meus melhores amigos que eu tive na vida. E 

desculpa, viu Ziza, eu liguei para você, para seu irmão, não consegui, deixei mensagem, 

não sei se você viu, mas falei com o Jacaré. Não reuni condições, acredite se quiser, 

para vir ao velório por gostar demais do seu irmão e não ter coragem. Quando eu 

comuniquei uma semana antes, está ficando chato porque eu só venho dar pesar de 

gente que a gente estava perdendo, seu irmão para mim você sabe da amizade que eu 

tive com ele, então, está sendo difícil até hoje para mim, acredite se quiser. Então, 

queria notificar o pesar, e pedir a Deus para confortar a dona Maria, Jacaré, seus irmãos, 

porque para mim também está sendo difícil, a Erica, as filhas, e contar que o que puder 

para homenageá-lo pela postura que ele teve, estou aí. Tá bom Ziza.” Não havendo 

oradores inscritos, com a palavra, Senhor Presidente, “Eu quero agradecer a presença de 

todos, os que estão nos assistindo online, e também fique aqui o meu pesar, Vereador, 

eu era muito amigo do Caetano. Política serve para alguma coisa não é, eu nem 

conhecia o Caetano, e depois que a gente trabalhou junto na Câmara por quatro anos, 

peguei uma amizade. Você vê como é a política, é bom em certos momentos. Então, 



 

estou fazendo a Moção de Pesar para entrar para semana que vem. E no mais, que Deus 

conforte a família. Não havendo mais nada, declaro encerrada a Sessão, e convido 

também, comunicar os Vereadores que dia vinte e cinco teremos a Extraordinária, e 

logo em seguida, às quinze horas teremos a Audiência Pública”. O Nobre Vereador José 

Pereira da Silva Neto solicitou a palavra, “Referente à solicitação que eu fiz junto a 

senhora Elaine da Prefeitura, referente ao Estatuto do Magistério, ela ficou de ver junto 

ao Doutor Marcos para fazer as alterações, eu estive juntamente com o Nobre Vereador 

Jorge Mishima, e solicitamos que ela providenciasse o quanto antes para que essa Casa 

pudesse estar apreciando e aprovando o Estatuto do Magistério. Então só estamos no 

aguardo para concluir os trabalhos”.  Com a palavra, Senhor Presidente, “Vamos tomar 

providências. Declaro encerrada a 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 maio de 2016. 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

 

             JORGE MISHIMA                             MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 
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