
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia dez de outubro 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, passou 

os trabalho ao 1º Secretário FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA. O senhor presidente 

interino convidou o vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 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 do vereador Donizeti Assis de Siqueira, 

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

apostas às fls. 77, 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. O senhor presidente interino convidou o vereador JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA NETO, para auxiliar nos trabalhos da Mesa Diretora como 2º 

Secretário. Passando para EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 03 de outubro 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. Terminado o Expediente, passa-

se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO 1. Indicação nº 203/2016, 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 manutenção da Rua João Pereira 

Sobrinho, ao lado da rua da feira, com o serviço de asfalto em toda sua extensão, 

serviço tapa buraco. 2. Indicação nº 204/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

Obras Serviços e Bens Municipais, para que utilize de um espaço na Praça São Benedito 

para ser instalado um bicicletário. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA 3. Indicação nº 205/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que o mesmo interceda junto ao departamento competente do município, 

para que o mesmo efetue a poda das árvores das seguintes vias públicas: Avenida 

Fernando Jungers, em frente à Hirayama Veículos, e Avenida Maria de Siqueira Melo, 

em frente à Multi Preços. 4. Indicação nº 206/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

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

Obras Serviços e Bens Municipais, visando passar a máquina moto niveladora, e 

cascalhar toda a extensão da Estrada Nakasato até a propriedade do senhor Guinishi 

Makiyama. Terminada as Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBEAÇÃO - 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 1. – Projeto de Lei Nº 22/2016; Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2017, e dá 

outras providências. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se a ORDEM DO 

DIA – AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 

1. – Em única discussão e votação Requerimento N° 096/2016 - Requer ao 

Departamento responsável da SABESP e do Departamento responsável da EDP 

Bandeirante do Município de Biritiba Mirim, para que os mesmos façam alteração do 

nome da Travessa Padre José dos Bastos, a qual passa a denominar-se João Pereira 

Sobrinho, conforme consta na Lei n.º 919 de outubro de 1998. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 2. – Em única discussão 

e votação Requerimento N° 097/2016 - Requer ao Excelentíssimo Senhor Deputado 

Federal Márcio Alvino, a destinação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o 

asfaltamento de 800 metros no Município de Biritiba Mirim, São Paulo, oriundos da 

Emenda Parlamentar do Orçamento Geral da União. APROVADO. 3. – Em única 

discussão e votação Requerimento N° 098/2016 - Requer ao Excelentíssimo Senhor 



 

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

competente, visando reativar a iluminação em torno do Campo Municipal José Oliva 

Melo Junior. APROVADO. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores 

vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, nobre vereador 

Adriana Rufo Freitas: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Carlos de 

Araújo: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Fábio Faquim de 

Oliveira: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador José Pereira da Silva 

Neto: “agradeço e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Jorge Mishima: “agradeço 

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

“agradeço e dispenso”. Não havendo mais oradores inscritos, com a palavra, Senhor 

Presidente interino: “Só gostaria de fazer menção da indicação do nobre vereador José 

Pereira da Silva Net, que desde o início ele tem insistido na questão do bicicletário. 

Dificilmente este bicicletário se instale neste mandato, mas que fique, né nobre 

vereador, a indicação, para que a próxima administração, quem sabe, possa fazer esse 

bicicletário. E nós também, né senhor Lourival, insistimos tanto na questão de um 

espelho convexo ali na esquina do Restaurante Bene, e até o momento um espelho 

convexo, logo tão simples de ser instalado, e que traz uma segurança tão grande, porque 

aquela travessa é tão perigosa, e até o momento não foi instalado, mas que fique 

também a indicação para a próxima administração. Os apontamentos são excelentes, né 

nobre vereador Jorge Mishima, infelizmente ainda não foram executados.” Vereador 

Jorge Mishima: “sem falar da rodoviária.” Senhor Presidente interino: “Sem falar da 

rodoviária, que é uma luta também, na verdade de todos nós, reformar, ampliar e 

transformar aquela rodoviária num espaço cultural, artístico. Útil né, para os munícipes 

aqui da nossa cidade. Mas desde já quero dar os parabéns a todos os nobres vereadores 

que ao longo do mandato encaminharam excelentes indicações, requerimentos, 

excelentes projetos de lei, moções, realmente há pessoas que mereciam. Eu creio que no 

término do nosso mandato, nós, até aqui, realizamos um ótimo trabalho, um excelente 

trabalho. Parabéns.” O vereador Lourival Bispo de Matos solicitou uma parte: “Eu 

tenho esperança ainda que, ainda faltam dois meses e pouco do mandato do nosso 

Prefeito. Mas eu acredito ainda que, realmente, seja feita alguma coisa, acredito que ele 



 

não vai entregar, realmente, a nossa cidade a outro prefeito, de um compromisso que 

nós tivemos bastante, todos os vereadores aqui fomos empenhados, e cobrança, até 

porque não somos nós, os cobradores realmente são a população, são aqueles que 

realmente chegam a nossa cidade, e nos cobram a respeito dessa rodoviária. Acredito 

que não vá fazer uma grande reforma, mas que pelo menos tire esses tapumes daí, faça 

uma limpeza, feche essas grades para os pombos não pousarem mais ali, acredito que o 

Prefeito, não é possível que, realmente, não consiga um pequeno recurso para que seja 

feito isso. Eu não vou acreditar que ele entregar essa rodoviária na situação que está, 

para nós, eu estou retornando a Casa, o vereador Marcelo, está aqui o Zé do Brejo, está 

aqui o Waltinho, e que nós vamos estar aí, e eu tenho certeza que o povo vai nos cobrar 

muito isso aí. Então, eu quero deixar aqui registrado nesta Casa, que eu não acredito isto 

que o Prefeito vai nos entregar sem não fazer uma mínima reforma que seja.” O 

vereador José Pereira da Silva Neto solicitou uma parte: “Só ressalvando a importância 

de um bicicletário, você chega no final de semana, domingo principalmente, na Rua da 

feira, quantas pessoas que fazem essa prática esportiva e ficam transitando, e na Rua da 

Feira já tem um grupo de quarenta, cinqüenta pessoas que sempre estão com as 

bicicletas ali. Eles ficam tumultuados ali. Então, é essencial que os nobres vereadores 

que vão permanecer nesta Casa, que possam estar reforçando essas solicitações que são 

de grande importância para nosso Município.” Com a palavra, Senhor Presidente 

interino: “E deixar claro aos vereadores que vão permanecer na Casa para o próximo 

mandato, que eu estarei também, cobrando, os trabalhos dos nobres vereadores como 

munícipe da cidade. Bem, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença 

de todos os nobres pares, a todos aqueles que estão conosco nessa tarde, e declaro 

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, 10 de outubro de 2016. 

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente Interino 

 MARCELO BATISTA DE M. MELO              JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 

                    1º Secretário                                                            2ª Secretário 


