
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia dezenove de maio do ano de dois mil e quatorze, 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. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador JORGE 

MISHIMA, convidou o Vereador FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA e a 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS, 1º Secretário e 2ª Secretária, 

respectivamente, 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. 64, do Livro 

nº. 12 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Constatou a ausência do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita a ordem, o que fora 

concedido, e justifica a ausência do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos dizendo 

que o mesmo está a caminho. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando 

a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos, passando-se 

ao material dado ao Expediente: EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata 

da Sessão Ordinária realizada dia 12 de maio de 2014. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo 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-o em votação, ficando aprovado. 

O senhor Presidente coloca em votação a ata. Aprovada. 2. Leitura do Telegrama nº 

00743/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; O senhor Presidente – Vereador Jorge Mishima convoca o Primeiro 

Secretário, na ausência do Vice-Presidente, para assumir a cadeira de Presidente 

desta Casa. Assumindo a direção dos trabalhos o Nobre Vereador Fabio Faquim de 

Oliviera deu continuidade aos trabalhos, passando a Primeira Secretaria a Nobre 

Vereadora Adriana Rufo Freitas e convidando para assumir a Segunda Secretaria o 

Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. 3. Leitura do Ofício / Ext. – DR.10 

– 075/2014, de 09 de maio de 2014 da Secretaria de Logística e Transportes - 

Departamento de Estradas de Rodagem, em resposta a Moção de Apelo nº 019/2013, de 

autoria do Nobre Vereador Fabio Faquim de oliveira. INDICAÇÕES: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 4. Indicação nº 106/2014, solicita ao Sr. 

Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão Competente, para que seja efetuado a 

limpeza do Córrego do Santo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS 

ARAÚJO  5. Indicação nº 107/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao 

Órgão Competente, para que sejam tomadas providências necessárias para a 

manutenção no serviço de motoniveladora na Estrada do Sargento, Bairro Rio Acima. 6. 

Indicação nº 108/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão 



Competente, visando o serviço de recapeamento asfáltico e remoção de entulho na Rua 

Manoel de Nobrega, Bairro Cruz das Almas, juntamente com a travessa Guimarães 

Rosa. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS 

SANTOS 7. Indicação nº 109/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao 

Órgão Competente, para que se faça o trabalho de tapa buracos na Estrada Rio Acima. 

8. Indicação nº 110/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o mesmo interceda ao Órgão 

Competente, para que seja pavimentado as Ruas do Bairro Vale Verde. O Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicita a ordem, o que fora concedido,  e 

requer a retira da Indicação 110/2014 de pauta. RETIRADA DE PAUTA A 

INDICAÇÃO Nº 110/2014. 9. Indicação nº 111/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente, para que sejam pintadas as lombadas existentes 

no bairro Jd. dos Eucaliptos. 10.  Indicação nº 0112/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que o 

mesmo interceda ao Órgão Competente, para que sejam pintadas as lombadas existentes 

no bairro Jd. Yoneda. Terminados os trabalhos do Expediente e não havendo projetos a 

serem deliberados passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 1. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 070/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que 

interceda junto ao Departamento de Obras, visando asfaltar a Rua Joaquim Airas e a 

Rua Marquês de Olinda. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 071/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

junto ao Departamento de Trânsito, visando implantar redutores de velocidade 

(lombadas), na Rua Heitor da Cunha Braga, bairro Jd. dos Eucaliptos e Rua Antonio 

Etelvino de Andrade, Estrada do Castellano. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS  3. – Em única discussão e votação a 

Moção de Aplausos nº 016/2014, à Escola Municipal Sandra Regina de Freitas 

Cardoso. APROVADO. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia, o senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos oradores inscritos 

para o uso da tribuna. 1. VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS: “Boa noite a 

todos. Quero cumprimentar a Mesa Diretiva, Nobres Vereadores e a todos os presentes.   

Quero agradecer primeiramente aos Nobres Vereadores por terem o voto favorável a 

essa Moção de Aplausos. Hoje em especial quero parabenizar toda a equipe escolar da 

EMEF Sandra Regina de Freitas Cardoso, pelo belíssimo trabalho apresentado e que  

nos emocionou bastante. A Diretora trouxe os trabalhos e a gente vai estar distribuindo 

a todos os Vereadores como lembrança. Essa escola está sobre a direção da Diretora 

Fernanda Cristina Sobral Melo, que na verdade, quando falo em toda equipe escolar, 

toda a equipe tem uma pessoa a frente, né verdade, mas a gente não  pode deixar de 

reconhecer  o trabalho de toda a equipe, quando falamos em comunidade escolar, são 

todas as pessoas que estão envolvidas, mas à frente a Professora Fernanda. Presente 

nesta noite também uma homenagem muito especial aos alunos: Anthony Robert 

Porto de Oliveira, Luiz Gustavo de Souza, Patrick Dias Rodrigues Soares, Yasmin 

Maria Gomes, Rikelme da Silva Marques Lopes, Eliel Miranda Silva e Camille da 

Silva, eles é que participaram do belíssimo trabalho com o cartão postal, colocando em 

prática as habilidades. É muito importante divulgarmos este projeto, pois incentiva e 

valoriza outras escolas e tantos outros alunos. Obrigada a todos vocês aqui presentes 

nesta noite, que representam toda a comunidade escolar, EMEF Sandra Regina. Já entrei 

em contato com outras escolas para que possam divulgar os seus projetos, que tantas 



escolas tantos trabalhos bonitos são realizados e muitas vezes passam desapercebidos, 

então acho importante a gente estar divulgando e valorizando todo este trabalho, como 

por exemplo, a Escola Adhemar Bolina, já entrei em contato, há quinze anos eles fazem 

o chá das mães, e a gente precisa valorizar e a partir de hoje vou estar valorizando todo 

esse  trabalho que as escolas desenvolvem. Peço autorização ao Presidente Fabio para 

que eu possa entregar umas lembrancinhas aos alunos”. O senhor Presidente autoriza e 

solicita ao Nobre Vereador José Rodrigues Lares para que receba os alunos que vão 

receber estes certificados. O senhor Presidente chama um a um dos alunos para 

receberem o certificado. Anthony Robert Porto de Oliveira, Luiz Gustavo de Souza, 

Patrick Dias Rodrigues Soares, Yasmin Maria Gomes, Rikelme da Silva Marques 

Lopes, Eliel Miranda Silva e Camille da Silva, chama também para receber o 

certificado a Diretora srª. Fernanda Cristina Sobral Melo. Após a entrega dos 

certificados deu-se prosseguimento aos oradores inscritos. 2. VEREADOR 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Agradece e dispensa o uso da palavra. 3. 

VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: “Eu, assumindo o posto de 

Presidente, no lugar do Vereador Jorge Mishima, parabenizo pela Moção de Aplausos a 

Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas. Na verdade foi uma surpresa, esta noite, nós 

não esperávamos este momento, a presença de todos os senhores e de todas as senhoras 

e a homenagem aos pequeninos, que realmente são merecedores deste certificado, deste 

reconhecimento. Parabéns também a todos os Professores e Profissionais que 

desempenharam este papel, despertando ao aluno sua criatividade, a sua parte artística 

também, parabéns a todos e aqueles que estão conosco pela primeira vez sejam bem 

vindos a esta Casa de Leis”. 4. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES: Agradece 

e dispensa o uso da palavra.  5. VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: 

Agradece e dispensa o uso da palavra. 6. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. 

“Gostaria de parabenizar a Moção, a Diretora, a todos os Professores, funcionários desta 

escola. A Diretora, a gente já esteve junto, uma Diretora bem aguerrida, cheio de 

vontade junto com os professores e funcionários daquela casa que eu conheço, 

realmente vocês estão de parabéns. Aos alunos pelo trabalho que fez o cartão postal, 

ficou muito bonito. Gostaria de parabenizar também a todos os presentes aqui, os pais 

dessas crianças continuem incentivando seus filhos, a proposta foi muito boa. Muito 

bom ver a Casa lotada de pais, mães, professores aqui, vocês sabem a Casa é de vocês. 

Gostaria de parabenizar  também o excelente trabalho conduzido pelo Presidente Fabio 

nesta noite”. Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente convida à 

Tribuna a senhora Diretora Fernanda Cristina Sobral Melo, para fazer uso da palavra e 

agradecimentos. FERNANDA CRISTINA SOBRAL MELO: “Boa noite a todos aqui 

presentes. Gostaria de agradecer a Câmara Municipal de Biritiba Mirim, que através do 

convite da Vossa Excelência Vereadora Adriana Rufo Freitas, ao Presidente desta Casa 

de Leis e aos demais Vereadores por reconhecerem e homenagear este gratificante 

projeto realizado pelas professoras de arte Larissa Lemes e Lidiane Monteiro com o 

apoio da nossa Coordenadora Pedagógica Elenice Monteiro. Nossa Escola a EMEF 

Prof.ª. Sandra Regina de Freitas Cardoso, sente-se honrada pelo reconhecimento e 

valorização do nosso trabalho, fazendo com que nós educadores nos sentíssemos cada 

vez mais motivados nesta tarefa cotidiana e missionária que é educar nos dias de hoje, 

ser exemplo, amar e nos doar quase que integralmente, quando não, ao escolhermos esta 



profissão, ou seja, mais uma vez esta missão. Realizamos este projeto sem nenhuma 

pretensão de sermos homenageados, sendo nosso foco presentear essa cidade que nos 

acolhe com tanto carinho e trabalhar com as crianças sua história do lugar em que 

moram e o orgulho que devem sentir de viver aqui. O que devo lembrar e homenagear 

as nossas estrelas e concretizar nosso projeto, nossos alunos, Anthony, Luiz Gustavo, 

Patrick, Yasmin, Rikelme, Eliel e Camille. Devo lembrar também é que temos uma 

equipe incrível, que possibilitou a realização deste projeto. Quero agradecer o 

reconhecimento da nossa Excelentíssima senhora Vereadora Adriana Rufo Freitas, aos 

educadores que abraçaram a causa deste projeto, a Secretaria Municipal de Educação e a 

Secretaria de Cultura que nos desafiou e incentivou a trabalhar o tema Jubileu de Ouro, 

enfim obrigado a todos mais uma vez.  Boa noite”. Não havendo mais nada a tratar, o 

senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão Ordinária. 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, 19 de maio de 2014.  

   

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA 
Presidente da Câmara - Interino 

 

 

 

ADRIANA RUFO FREITAS            MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

             1ª Secretária                                                        2º Secretário 
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