
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte de junho 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. O Senhor Presidente VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS, convidou os Vereadores FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA, 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 Segundo 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. 64, do Livro nº. 13 do livro de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo justificou a ausência do Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira, que se encontrava a caminho. 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 13 de junho 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. 2. Leitura do 

Ofício N.º 141/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha Atos 

Administrativos: *Contratos N.º 038, 042, 043, 044 e 045/2016; *Termos Aditivos Nº 

06 contrato 092/2011; *Decretos Nº 3133, 3134, 3135, 3136, 3138, 3140, 3152, 3153, 

3154, 3155, 3157, 3158, 3159, 3160 e 3162/2016; *Portarias N.º 190, 197 ao 209, 211 

ao 217/2016. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA 



 

DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. Indicação nº 141/2016, 

solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente para que tome providências necessárias visando à troca de 

lâmpadas queimadas no Bairro Vila Santo Antônio. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 2. Indicação nº 142/2016, solicita ao 

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

órgão competente, para que sejam todas as devidas providências sobre o aparelho 

oftalmológico que está quebrado. 3. Indicação nº 143/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas na Rua 12 de outubro, no Bairro 

Yoneda. 4. Indicação nº 144/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

troca das lâmpadas queimadas no KM 18, próximo a Igreja. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 5. Indicação nº 145/2016, solicita ao 

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

órgão competente, para tapar a erosão causada por águas pluviais, na Rua José Clóvis 

Barros, antiga Rua 9, Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 6. Indicação nº 146/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que possa passar a máquina motoniveladora na Estrada Santa 

Catarina, até o morro Takahashi. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 7. Indicação nº 147/2016, reiterando as Indicações de 

06 de abril de 2015, 20 de julho de 2015, 09 de novembro de 2015, 01 de fevereiro de 

2016 e 02 de março de 2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, 

para que o mesmo interceda juntamente com o Departamento Municipal de Obras e 

Serviços e Bens Municipais, para providenciar a manutenção da Rua João Pereira 

Sobrinho, ao lado da Rua da feira, com o serviço de asfalto e tapa buraco em toda a sua 

extensão. 8. Indicação nº 148/2016, reiterando as Indicações de 02 de agosto de 2013, 

10 de agosto de 2015, 01 de fevereiro de 2016 e 03 de março de 2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda juntamente 

com o Departamento Municipal de Obras e Serviços e Bens Municipais, para que utilize 



 

de um espaço na Praça São Benedito para ser instalado um bicicletário. Terminada as 

Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Nº 016/2016; Dispõe sobre disciplina os 

procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos, bem como seus 

respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 

2.015, que alterou a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2.014, revogou as 

Leis 10.819, de 16 de dezembro de 2.003 e Lei nº 11.429, de 26 de dezembro de 2.006, 

e dá outras providências. (RETIRADO DE PAUTA). O Vereador Jorge Mishima 

solicitou a palavra, “Eu acho que está tendo um equívoco (inaudível)”. Com a palavra, 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “É, foi uma questão que eu pedi para a 

Vanderli se informar e me passar essa posição porque eu também achei estranho.” O 

Vereador José Pereira da Silva Neto solicitou a palavra, “Inclusive quando eu tomei 

conhecimento eu solicitei que fosse fornecido cópia dessas leis para que eu pudesse dar 

uma analisada porque eu achei estranho também quando, na Secretaria, tomei 

conhecimento desta lei. Então haveria necessidade de, se fosse possível, da gente fazer 

uma análise dessa alteração e é a respeito de “Guararema” né.” Com a palavra, Senhor 

Presindete “Não vai para votação.” O Vereador Jorge Mishima solicitou a palavra, 

“(inaudível)”. Com a palavra, Vereador José Pereira da Silva Neto, “Porque tem outro 

município envolvido”. Com a palavra, Vereador Jorge Mishima, “(inaudível)”.  O 

senhor Presidente retirou da deliberação o Projeto de Lei Nº 016/2016. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 2. – Projeto de Lei 

Nº 017/2016; Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 3. – Projeto de Lei Nº 018/2016; Dispõe sobre denominação de vias públicas e 

dá outras providências. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou 

que este projeto fosse colocado em Ordem do Dia. Aprovado. O Senhor Presidente fez 

um intervalo para a discussão do Projeto de Lei Nº 018/2016. O Senhor Presidente 

solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores 

Vereadores para apuração do “quórum” legal. Havendo quórum legal, passa-se a 

ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA 1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 076/2016 - Requer 



 

ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda 

junto ao Órgão Competente, no sentido de providenciar em caráter de urgência, uma 

lixeira de alvenaria na Estrada do Claro, próximo ao número 84, Rio Acima.  

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 2. – Em única discussão e votação Moção de apelo N° 028/2016 – para 

que sejam tomadas as devidas providências referente a Estrada do Rio Acima.  

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 3. – Projeto de Lei Nº 018/2016; Dispõe sobre denominação de 

vias públicas e dá outras providências. APROVADO. Não havendo mais material da 

Ordem do Dia, com a palavra, Senhor Presidente, “essa Presidência, antes do uso da 

palavra da tribuna aos Vereadores, quero fazer uma comunicação, a convocação das 

comissões para reunião no dia 24/06/16, às 16h, para analisar o Projeto de Lei Nº 

007/2016 Orçamentário do Exercício de 2017, e do Projeto de Lei Nº 008, 009 e 

010/2016, e o Projeto do Executivo Legislativo Nº 07/2016 tudo para o dia 24/06, 

quinta-feira, às 16h. Sexta-feira, às 16h. Também gostaria de lembrar os Nobres 

Vereadores que a Sessão Solene do Projeto de Lei do Nobre Vereador Ziza ao Deputado 

Gondim, será no dia 23/06, às 18h, aqui no Plenário, quina-feira. Então, os Nobres 

Vereadores convidem os colegas, convidem a família, para participar deste grande 

evento.” 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 José Pereira da Silva Neto, “Excelentíssimo Presidente Valdivino, onde 

cumprimento os nobres pares, senhores e senhoras presentes. O que me traz a presença, 

é para estar solicitando junto a Vossa Excelência, Presidente, que pudesse entrar em 

contato com o Procurador Jurídico Doutor Marcos, referente ao Projeto de Lei N.º 056, 

que foi dado entrada nesta Casa, referente ao Estatuto do Magistério, que após ser dado 

a entrada nesta Casa em dezembro, houve o Processo 041, com as reivindicações dos 

professores, aonde tivemos diversas reuniões estando presente a Comissão deste nobre 

vereador, junto com Fábio Faquim e Jorge Mishima, e entramos em consenso sobre as 

alterações que poderiam ser feitas, o qual em comum acordo todos deliberaram para que 

pudessem estar fundamentando, para poder trazer a esta Casa para aprovação. E, tenho 

entrado em contato constantemente com a senhora Lila, a Secretaria da Educação, mas 



 

infelizmente até o momento, não sei se por acumulo de serviço, o Doutor Marcos não 

providenciou essas alterações, para que pudesse ser retornado para esta Casa para 

votação, então solicitarei a Vossa Excelência, com urgência, se possível, a cobrança 

junto ao jurídico, para que pudesse estar fundamentando o que já foi decidido nesta 

Casa, e que pudesse assim estarmos honrando o compromisso que foi já deliberado 

junto aos professores. Não tendo mais nada, agradeço a todos”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Jorge Mishima, “Agradeço.” Com a palavra, Nobre Vereador Lourival Bispo 

de Matos, “Este Vereador dispensa e agradece o uso da palavra”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Este Vereador presente solicita, só para 

fazer um agradecimento daqui mesmo. Gostaria de agradecer os nobres pares que 

aprovaram o Projeto de Lei de denominação de três vias no Casqueiro, porque assim vai 

dar um pouco mais de cidadania para eles, vão dar endereço, eles vão poder estar 

recebendo correspondência, vão ter endereço, eletrodoméstico quando for comprar 

numa loja, então, só aumenta a regularização fundiária e também a gente vai poder 

aumentar o número de energia pública para eles, então gostaria de agradecer a 

aprovação dos nobres pares, bem como o empenho da Casa, viu Presidente.” Não 

havendo mais oradores inscritos, com a palavra, senhor presidente, “Não havendo mais 

oradores, esta presidência agradece a presença de todos, e vamos reivindicar de novo a 

Sessão Solene, é muito importante, que nós faremos aqui. E convido também através do 

online que a população compareça para prestigiar este grande Deputado, que fez muito 

pela nossa cidade. Principalmente pela saúde da mulher.” 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, 20 de junho de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara  

 

 FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA            MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                   2ª Secretário 


