
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia doze 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 Presidente VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS, convidou o Vereador FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA, 1º 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. 74, do Livro nº. 13 do livro de 

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

Mishima justificou a ausência do vereador Lourival Bispo de Matos, que estava a 

caminho. O vereador Fábio Faquim de Oliveira justificou a ausência do vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, que estava 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 05 de setembro de 2016. 

O Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto 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 Senhor Presidente solicitou ao vereador Jorge Mishima que auxiliasse nos 

trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Terminado o Expediente, passa-se para as 

INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 1. Indicação nº 192/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 



 

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

instalação de iluminação pública na Rua José Gomes Maciel, e manutenção da rua, e 

que faça estudo sobre a possibilidade de asfaltar o local. 2. Indicação nº 193/2016, 

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

junto ao órgão competente, para que sejam feita a instalação de iluminação pública na 

Viela J, Jardim dos Eucaliptos. 3. Indicação nº 194/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

para que seja realizada uma operação tapa buracos em toda a cidade. 4. Indicação nº 

195/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para que seja realizada um mutirão para a troca 

das lâmpadas queimadas da cidade. 5. Indicação nº 196/2016, solicita ao Senhor 

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

competente, para que sejam feitas lombadas na Estrada do Rio Acima, na altura do 

número 90, e na curva mais a frente. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO 6. Indicação nº 197/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

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

Municipal de Obras Serviços e Bens Municipais, para providenciar a limpeza na Praça 

da Bíblia, localizada na Rua Shigeo Mori. Terminada as Indicações, passa-se a 

ORDEM DO DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 089/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

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

Departamento de Obras do Município, para a reforma do redutor de velocidade tipo 

lombada, na Avenida Maria José de Siqueira. APROVADO. 2. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 090/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Carlos 

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

Município, visando cascalhar e passar a motoniveladora no aterro que liga a antiga 

Granja Itapeti até a propriedade do senhor Nohiro Yamada, Bairro do Sertãzinho. 

APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento N° 091/2016 - 

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

interceda junto ao departamento competente, visando a colocação de uma lâmpada na 

Estrada do Minami, em frente a casa do senhor Paulo César Pereira, na caixa 90. 



 

APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Requerimento N° 092/2016 - 

Requer à empresa Bandeirante Energia S.A., para que a mesma retire postes na Rua Dr. 

Antônio Carlos Salgado de Abreu, no Bairro Jardim Alvorada-A. 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”. O vereador Fábio Faquim de Oliveira solicitou a palavra: “Só 

gostaria de dar as boas vindas a todos os amigos que estão presentes na sessão dessa 

tarde, destacar nosso amigo João, né João, quanto tempo, ali na farmácia da cidade, 

homem que tem história também aqui em Biritiba, o baixinho também, nosso amigo ali 

de rayban presente na sessão, uma boa tarde a todos, é um prazer receber cada um de 

vocês aqui”. Com a palavra, Senhor Presidente: “O senhor presidente agradece e 

dispensa, só quero fazer um comentário aqui, convocar as comissões para o dia quinze 

do nove, às dezesseis horas, sobre o Projeto de Lei n. 019/2016, então vai ser na quinta-

feira, às dezesseis horas. E também convocar os nobres vereadores na nossa próxima 

sessão agora, que vai ser na segunda-feira que vem, dia dezenove, para os nobres 

vereadores estarem presentes, às quatorze horas, no salão com a gente para discutir 

sobre o aumento salarial dos nobres vereadores e secretários, e prefeito. Não havendo 

mais, quero agradecer a presença de todos. O meu amigo Carlinho fazendo vista ali, e a 

todos os presentes”. 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, 12 de setembro de 2016. 
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Presidente da Câmara 
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