
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia um de agosto 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. O vereador Jorge Mishima justificou a 

ausências dos vereadores Carlos de Araújo e Lourival Bispo de Matos, que estavam a 

caminho. O vereador Donizeti Assis de Siqueira justificou a ausência do vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, que estava a caminho. Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 68, 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 27 

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 148/2016 – SMA – Da Prefeitura de Biritiba 

Mirim, encaminha Atos Administrativos: *Contratos N.º 047, 048, 049, 050, 51, 052, 

053, 055, 056 e 057/2016; *Termos Aditivos Nº 01 contrato 001/2016; Nº 03 contrato 

022/2014, Nº 06 contrato 076/2014; nº 01 contrato 027/2015; nº 01 contrato 008/2016; 



 

Nº 02 contrato 008/2016 e Nº 03 contrato 041/2015; *Leis Nº 1757/2016; *Lei 

Complementar Nº 180 ao 183/2016; Decretos Nº 3161 e 3164/2016; *Portarias N.º 210, 

218 ao 239, 241 ao 249 e 251/2016. 3. Leitura do Ofício N.º 031/2016 – Biritiba-Prev – 

Encaminha balancete referente ao mês de maio de 2016. 4. Leitura do Ofício N.º 

031/2016 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete referente ao mês de junho 2016. 

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

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. Indicação nº 154/2016, solicita 

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

departamento municipal de obras, serviços e bens municipais, providencie a colocação 

de uma lombada, tipo redutor de velocidade, na Rua João Suharo Makiyama, altura do 

número 318, Bairro Jardim Alvorada. 2. Indicação nº 155/2016, solicita ao Senhor 

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

departamento municipal de obras, serviços e bens municipais, providencie a colocação 

de uma lombada, tipo redutor de velocidade, na Avenida Lauro Albano dos Santos, no 

cruzamento com a Rua José Paulino, Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 3. Indicação nº 156/2016, 

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

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

realizada a retirada do lixo na Rua Rio Turvo, na altura do número 2, no Bairro da 

Vertentes.  4. Indicação nº 157/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que sejam tomadas 

as devidas providências para ser realizada a manutenção na Rua Alameda dos Girassóis, 

no Tico City. 5. Indicação nº 158/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que sejam tomadas 

as devidas providências para ser realizada a limpeza do Rio na Rua Claudino Nunes, na 

altura do número 59. 6. Indicação nº 159/2016, 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 iluminação pública na Rua das 

Hortências, no Bairro Pomar do Carmo. AUTORIA DO NOBRE JOSÉ 

RODRIGUES LARES 9. Indicação nº 162/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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



 

providencie iluminação para o Bairro Castellano. AUTORIA DO NOBRE 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 10. Indicação nº 163/2016, solicita ao 

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

órgão competente, para que realize a troca de postes no Bairro Jardim dos Eucaliptos. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou que fosse consignado sua presença 

e do vereador Lourival Bispo de Matos. Terminada as Indicações, passa-se a ORDEM 

DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 

1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 081/2016 - Requer ao Exmo. 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda à empresa EDP 

Bandeirantes Energia, a fim de que seja feita uma extensão de rede de energia na Rua 

das Orquídeas, Bairro Pomar do Carmo, no cinturão verde. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 082/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

visando a implantação de redutores de velocidade (lombada) nas Ruas Natalio 

Montenelo, altura do número 7, e Rua Antônia Rosa de Melo Bolanho, Bairro da Nova 

Biritiba. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 083/2016 - 

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

interceda junto a Secretaria de Obras do Município, para passar a máquina 

motoniveladora na Estrada de Santa Catarina, até a Ponte do Rio Biritiba.  

APROVADO.  4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 084/2016 - Requer 

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

junto ao Departamento de Obras do Município, para notificar o proprietário da chácara 

localizada na Rua Maria José de Siqueira Melo, próxima ao Centro de Saúde III, Jardim 

Takebe, para que o mesmo efetue o corte de árvores junto à referida via pública. O 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou a palavra: “Gostaria de neste 

requerimento, se o Jorge autorizar, eu fazer uma pergunta. No caso de fazer a poda da 

árvore, seria caso da Defesa Civil ou da Secretaria do Meio Ambiente?” Com a palavra, 

vereador Jorge Mishima: “Defesa Civil, porque está trazendo riscos lá”. Com a palavra, 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Nossa, não é só ali não, os taxistas 

também estão pedindo, aqui perto do cemitério, onde tem as árvores também, já fiz o 



 

pedido uma vez.” Com a palavra, vereador Jorge Mishima: “O que acontece vereador, 

pela ordem presidente, é que em frente onde mencionei, as árvores estão com aquelas 

raízes fora, então não tem como a pessoa passar na calçada. Tirei a foto de uma senhora 

que estava com carrinho de bebê no meio da rua, porque não tem como passar naquele 

lugar. Eu sei que vossa excelência é administradora do  imóvel lá, eu gostaria até que 

intercedesse junto ao proprietário, para que agilizasse aquele serviço”. Com a palavra, 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Sim, gostaria até de sugerir, se o nobre 

vereador me permitir, pedir ao presidente, convocasse aqui para nós, Jorge, o pessoal da 

Defesa Civil, e a gente já indicar alguns pontos para fazer as podas, a avenida aí que, 

aqui no taxi está com um caso, senhor presidente, que tem uma árvore que está doente, 

daí acontece igual São Paulo de cair num táxi, ou cair numa pessoa que está no ponto 

ali, se o senhor pudesse convocar o pessoal da Defesa Civil, a gente já pontuava alguns 

lugares para ser feito a poda. Se o senhor autorizar”. O vereador José Pereira da Silva 

Neto solicitou a palavra: “Se o senhor me permite, seria interessante já cadastrar esses 

locais, inclusive fazer uma solicitação junto ao Bombeiro de Mogi das Cruzes, que eles 

tem equipamento e condições com a Defesa Civil, que acho que não vai ter condições 

de estar fazendo esse trabalho todo que tem que ser feito, principalmente na Maria José 

de Siqueira Melo. Seria importante a solicitação por parte desta Casa junto ao Bombeiro 

porque eles tem condições e uma equipe adequada para fazer rapidamente, se for 

aprovada se não for árvore de lei, porque se for árvore de lei também não pode ser 

cortada, somente podada”. Com a palavra, vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: 

“Só para terminar, senhor presidente, então se o senhor puder na maneiro, no poder ao 

senhor instituído, convocar uma autoridade da Defesa Civil e uma do Corpo de 

Bombeiro, a gente poderia tentar falar rapidamente ali né, até vocês tem outros lugares, 

e fazer isso para a gente porque está perigoso mesmo.” APROVADO.  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 4. – Em única 

discussão e votação Moção de Apelo Nº 030/2016 – para que, urgentemente, realize um 

trabalho de recapeamento em toda a Rua José Sérvullo da Costa, Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. 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, “Agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge 

Mishima, “Muito obrigado, dispenso”. Não havendo mais oradores inscritos, com a 

palavra, senhor presidente, “A pedido dos nobres vereadores, aqui do Marcelo, com 

apoio de todos, essa presidência vai solicitar que a diretora da Câmara faça a 

convocação da Defesa Civil e o convite do Bombeiro, para que a gente faça a reunião 

no dia doze, que cai numa sexta-feira, o horário, às dezesseis horas está bom, porque 

não pode ser depois das dezessete porque o funcionário não estará mais dentro do 

expediente. Combinado? Não havendo mais, essa presidência agradece a presença de 

todos que assessoraram e todos os companheiros, e só quero comunicar aos nobres 

vereadores que essa vai ser a última sessão online, devido uma lei que de determinação 

eleitoral de n.º 9.504, de 1997, que proíbe a divulgação em período de eleição, então 

essa vai ser a última e depois só a partir do dia três de outubro. Só para comunicar os 

nobres pares.” 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, 01 de agosto 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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