
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 

2016. 

 

Às quinze horas do dia sete de novembro 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 e MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO, 1º e 2º 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. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls. 81, 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 31 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. 2. Leitura do Comunicado Nº CM202874/2016 – Ministério da Educação. 

Terminado o Expediente, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO - 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1. – Em única 

discussão e votação Projeto de Lei N° 025/2016 – Proíbe as conhecidas vendas tipo 

feira livre, “feirinha da madrugada” e/ou “feirinha do Brás”, no município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências. Terminado os Projetos em Deliberação, passa-se para a 



 

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

Em única discussão e votação Requerimento N° 104/2016 - Requer à Empresa 

Telefônica Brasil SA, 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 Jorge Mishima: “Obrigado.”. Com a palavra, 

nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo: “Obrigado e dispenso.”. Não 

havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, com a palavra 

senhor Presidente: “Esta Presidência comunica que, a todos os vereadores e demais 

presentes que queiram participar, da reunião das Comissões, para discutir o Projeto de 

Lei n.º 20 e 25/2016, no dia dez de novembro, às quinze horas, e o Projeto N.º 

010/2016. Também comunicamos a todos os vereadores aqui presentes, para participar 

da Sessão Solene que acontecerá no dia onze, às vinte horas para entrega de Título de 

Honra ao Mérito para o senhor Alcino de Moraes, e Título de Cidadão Biritibano ao 

senhor Rafael Henrique de Moraes Lourenço, às vinte horas. E também comunicamos a 

todos os vereadores também, que o feriado, nós não vamos emendar o feriado na 

segunda-feira, segunda-feira a sessão será normal. Não havendo mais comunicados 

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, 07 de novembro de 2016. 
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Presidente da Câmara 
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