
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e sete 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. 66, 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 20 

de junho 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. O Vereador José Pereira da Silva Neto justificou a 

ausência da Vereadora Adriana Rufo Freitas, que devido a um compromisso não 

chegaria a tempo. Terminado o Expediente, passa-se para as INDICAÇÕES: 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação 

nº 149/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que sejam tomadas as devidas providências 

referente a limpeza dos bueiros na Rua 31 de Dezembro, na altura do n.º 26. AUTORIA 



 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. Indicação nº 

150/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que possa realizar estudos visando instalar 

Iluminação Pública em toda extensão da Rua João Makiyama, tendo início no Pesqueiro 

Fazendinha. 3. Indicação nº 151/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que possa realizar 

estudos visando instalar Iluminação Pública em toda extensão da Estrada Municipal 

Kobayashi, tendo início na ACDB. 4. Indicação nº 152/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

para que possa instalar uma base da Polícia Militar na Praça São Benedito. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 5. 

Indicação nº 153/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que o Pró-Criança funcione 24 

horas. Terminada as Indicações, passa-se a ORDEM DO DIA – AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 077/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras do Município, 

visando efetuar a operação tapa buraco com massa asfáltica ao longo da Estrada do 

bairro do Carmo, principalmente em frente da propriedade da senhora Yoshie Gunji. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 2. – Em única discussão e votação Requerimento N° 078/2016 - Requer ao 

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

ao Órgão Competente, para que seja feito um estudo para que a escola, que funciona em 

horário integral, “Maria Tereza de Melo”, possa atender as crianças com um espaço 

físico adequado. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 3. – Em única discussão e votação Requerimento 

N° 079/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que 

o mesmo interceda junto ao Deputado André do Prado, para que faça o recapeamento da 

estrada do Rio Acima. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo retirou de pauta. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 4. – Em 

única discussão e votação Moção de Apelo Nº 029/2016 – para que seja tomada as 



 

devidas providências em relação ao estado em que se encontra a frente da Escola 

Estadual Angélica de Jesus Ferreira, no Bairro Vista Alegre, Rua Nilo Peçanha, n.º 60, 

com água empossada no portão e acúmulo de terra, que impede a entrada dos alunos. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 5. – Em 

única discussão e votação Projeto de Decreto Legislativo N° 007/2016 – Dispõe sobre 

a concessão de Honra ao Mérito, ao senhor Alcino de Moraes. APROVADO. O Senhor 

Presidente colocou em Ordem do Dia os Projetos de Lei Nº 007/2016 e 017/2016. 

PROJETO DE LEI Nº. 007/2016 - Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

exercício de 2017, e dá outras providências. APROVADO pela maioria. PROJETO 

DE LEI Nº. 017/2016 - Dispõe sobre denominação de via pública e dá outras 

providências. APROVADO pela maioria. 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 José Pereira da Silva Neto, “Só para deixar registrado que, 

lamentavelmente, a Emenda Nº 042/2016, referente aos 11 Vereadores não foi colocado 

em Pauta, mas foi respeitar o posicionamento de Vossa Excelência. Obrigado”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “Muito obrigado”. Com a palavra, Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos, “Este vereador dispensa o uso da palavra”. Com a 

palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Boa tarde a todos os 

amigos. Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Jorge Mishima, pela homenagem 

com a Honra ao Mérito ao Título do senhor Alcino de Moraes, senhor Alcino que está 

ali, quantos anos ali Jorge? Cinquenta e oito anos né. Ele fazia a barba, a cabeça da 

turma, quando o álcool era com dois “o” e “h” e “i”, e quando o adstringente ainda era 

com a Velma. Senhor Alcino é um vizinho, pessoa maravilhosa, criou a família dele, os 

filhos ali, então queria parabenizar o Jorge, vizinho de comércio, de moradia, muito 

acertado, ele merece uma homenagem em vida, ainda mais com os problemas de saúde 

que ele tem enfrentado. Parabéns Jorge”. O Vereador José Pereira da Silva Neto 

solicitou a palavra, “O nobre vereador disse que o senhor Alcino é uma pessoa muito 

querida no nosso município, e ele me conhece desde criança, que eu convivi muito na 

casa dele, e é uma pessoa realmente que não pode ser esquecido em nosso município. 

Parabéns Jorge”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, senhor 



 

presidente, “Não havendo mais oradores, esta presidência agradece a presença de todos, 

e todos online que nos assistem, quero parabenizar o Jorge por essa ação, e os demais 

vereadores muito obrigado por intercederem”. 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, 27 de junho de 2016. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA            MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                   2ª Secretário 
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