
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. 

 

Às quinze horas do dia vinte e dois 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 vice-presidente Carlos de Araújo assumiu a 

presidência e passou os trabalhos ao 1º Secretário FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA. 

O senhor presidente interino convidou o Vereador JOSÉ PEREIRA DA SILVA 

NETO, 1º 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 vereador Jorge Mishima justificou a ausência da vereadora Adriana Rufo Freitas  e 

vereadores Donizeti Assis de Siqueira e Valdivino Ferreira dos Santos, que estavam a 

caminho. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às 

fls. 71, 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 15 de agosto 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. Terminado o Expediente, passa-se para 

as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA 

SILVA NETO 1. Indicação nº 172/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto 

Taino Junior, para que o mesmo interceda juntamente com o Departamento Municipal 

de Obras, Serviços e Bens Municipais, para providenciar a limpeza na valeta entre a 



 

Rua General Osório e Rua Marques de Olinda, Bairro Vila Márcia. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 2. Indicação nº 173/2016, 

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

junto a EDP Bandeirantes, para providenciar a instalação de luminárias na rede 

secundária já existente na Rua Lírio do Campo, Bairro Pomar do Carmo. O vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou que sua presença fosse consignada. 3. 

Indicação nº 174/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto a EDP Bandeirantes, para providenciar a instalação de 

luminárias na rede secundária já existente na Rua Santo Antonio, Bairro Castellano, nos 

postes série 2219 e ETS11156, e no trevo dessa mesma rua, postes com série 17340, ET 

2872 e 534089. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 4. Indicação nº 175/2016, 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 serem instalados bebedouros no Ginásio de Esportes. 5. 

Indicação nº 176/2016, 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 troca das lâmpadas na Rua Maria da Conceição 

Xavier, Bairro Castellano. 6. Indicação nº 177/2016, 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 e a troca das 

lâmpadas queimadas na Rua Antonio Rossi, n.º 310, Bairro Castellano. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 7. Indicação 

nº 178/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto a EDP Bandeirantes, para que verifique a falta de iluminação nos postes: 

n.º 1361 do km 86,5, em frente ao sítio do senhor Nelson Ferreira; em frente à casa do 

senhor José Marcelino; em frente à chácara do senhor Luis Batista, n.º 200; em frente ao 

sítio do senhor Diniz Batista, km 87,2; em frente a chácara n.º 360, próximo ao 

armazém do Isac; em frente ao sítio do senhor Edson, próximo a Igreja Católica; em 

frente a Igreja Católica; em frente ao sítio do senhor Dauro; em frente a chácara do 

senhor Claudeci, próximo a escola desativada; em frente a escola desativada; em frente 

a casa do senhor Pedro dos Santos, e ao lado do ponto final de ônibus, em frente ao sítio 



 

do senhor José Tomé. Terminada as Indicações, o senhor presidente interino incluiu nos 

Projetos em deliberação o Projeto de Lei n.º 019/2016. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 1. – Projeto de Lei Nº 019/2016; 

Dispõe sobre a criação do programa “Horta Escolar” nas Instituições de Ensino do 

Município de Biritiba Mirim e dá outras providências. Não havendo material para a 

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 Marcelo Batista de Miranda Melo: “Agradeço e dispenso”. 

Não havendo mais oradores inscritos, e não havendo mais nada a ser tratado, o senhor 

presidente interino 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, 22 de agosto de 2016. 

 

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente Interino  

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO              MARCELO BATISTA DE M. MELO 

                    1º Secretário                                                   2ª Secretário 
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