
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia cinco de setembro 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 2º Secretário MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. O senhor presidente interino convidou os Vereadores JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO e JORGE MISHIMA, 1º e 2º Secretário 

respectivamente, 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 Lourival Bispo de Matos justificou a ausência do vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos, que estava a caminho. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 73, 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 29 de agosto 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 Valdivino Ferreira dos Santos solicitou que sua presença fosse 

consignada. 2. Leitura do Ofício N.º 050/2016 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete 

referente ao mês de julho de 2016. Terminado o Expediente, passa-se para as 



 

INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. Indicação nº 186/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

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

as devidas providências quanto a limpeza do terreno de esquina da Rua Euclides da 

Cunha, próximo ao número 4. 2. Indicação nº 187/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

para que sejam feitas lombadas na Rua Euclides da Cunha, na altura do número 4. 3. 

Indicação nº 188/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que sejam feitas lombadas na 

Rua José Sérvulo da Costa. O vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou que sua 

presença fosse consignada. 4. Indicação nº 189/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

seja feita a limpeza no rio na Vila Santo Antônio. 5. Indicação nº 190/2016, solicita ao 

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

órgão competente, para que seja feito a limpeza da calçada na Rua Geraldo da 

Conceição. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 6. 

Indicação nº 191/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que tome providências 

necessárias para o nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada do 

Nirvana. Terminada as Indicações e 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 Donizeti Assis de Siqueira (ausente). Com a palavra, nobre vereador José 

Pereira da Silva Neto: “Eu só gostaria de reiterar ao presidente que entrasse com ofício 

junto a Secretaria da Educação, para vermos a viabilidade que eu conversei semana 

passada com a senhora Lila, a respeito do Estatuto do magistério, que como o doutor 

Marcos estava para fazer alteração e ser encaminhado para nós, para que eles tomem 

com urgência esse fato de estar atualizando para que nós possamos votar, ou se não que 

eles possam estar retirando para que não crie esse impasse, e os professores ficam 

aguardando essa situação da regularização do Estatuto do Magistério. Então, gostaria 

que fosse encaminhado o ofício à Secretaria da Educação, solicitando providências se já 



 

está pronto a documentação, as alterações, para que possamos, aqui, estar aprovando por 

esta Câmara. Obrigado.” Com a palavra, nobre vereador Jorge Mishima: “agradeço e 

dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “agradeço 

e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Lourival Bispo de Matos: “este vereador 

agradece e dispensa o uso da palavra”.  Não havendo mais oradores inscritos, com a 

palavra, presidente interino vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Quero 

agradecer aqui ao nobre vereador professor Jorge Mishima, pelo auxílio nos trabalhos, e 

ao nobre vereador José Pereira da Silva Neto, pelo auxílio, bem como a nossa prestativa 

Vanderli. Obrigado a todos, uma boa e santa semana para vocês. Em tempo ainda, vou 

fazer uma solicitação, convocar todos os vereadores para a reunião das comissões, no 

dia oito de setembro, quinta-feira agora, no horário das quinze horas, onde vai ser 

discutido o Projeto de Lei n.º 019/2016. Então, repetindo, reunião dia oito de setembro, 

às quinze horas, Projeto de Lei n.º 019/2016. Mais uma vez, muito obrigada Vanderli, 

pelo sempre prestativo serviço”. 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, 05 de setembro de 2016. 

 

 

MARCELO BATISTA DE M. MELO 

Presidente Interino  

 

JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO                      JORGE MISHIMA 

                    1º Secretário                                                   2ª Secretário 
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