
 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia vinte e cinco de agosto 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. 78, do Livro nº. 12 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. 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 18 de agosto de 2014. 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-o em votação, ficando aprovado. O senhor Presidente coloca em votação a ata. 

Aprovada. 2. Leitura do Telegrama – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo 

Nacional de Saúde no valor de R$ 5.833,60. 3. Leitura do Ofício n° 036/2014 – Do Biritiba 

Prev - Assunto: Encaminha Balancete financeiro da receita e despesas referente ao mês de 

julho.  INDICAÇÕES AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 4. Indicação nº 152/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que faça a limpeza e a conservação do campo de areia, localizado na Rua 

Gonçalves Ledo no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

CARLOS DE ARAÚJO 5. Indicação nº 153/2014, solicita ao Sr. Prefeito, que interceda 

junto ao Órgão Competente, para o estudo de implantação de lombada na Rua 1° de 

Setembro, Bairro Jardim Yoneda, em frente ao bar da Dª Jurema. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 6. Indicação nº 154/2014, solicita ao 

Sr. Prefeito, que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia para que a mesma 

coloque postes de iluminação na Rua Padre Lucio. Não havendo Projetos a serem 

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

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO 1. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 111/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que 

seja construído um Albergue em nosso Município. APROVADO. 2. – Em única discussão 

e votação o Requerimento N° 112/2014 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, que seja construída uma Clinica de Reabilitação de Dependentes Químicos em nosso 

Município. APROVADO. 3. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 

113/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, que seja construído um 

Velório Municipal em nosso Município. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA 4. – Em única discussão e 

votação o Requerimento N° 114/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino 

Junior, e que mesmo interceda junto a Secretaria Competente, para que possa ser feito um 

trabalho de recapeamento de uma parte da Av. Ferdinando Jungers que se inicia na Rodovia 



SP 88 e termina na junção com a Rua Prof.ª Sandra Regina Freitas Cardoso.  APROVADO. 

5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 115/2014 -  Requer ao Exmo. 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior, e que mesmo interceda junto a EDP Bandeirantes para 

que possa ser puxada uma rede de Energia Elétrica na Rua Ana Benites Gois, no Bairro 

Vale Verde. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FABIO 

FAQUIM DE OLIVEIRA, MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E JORGE 

MISHIMA 6. – Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 021/2014, à 

Equipe do projeto Tatame do Futuro de Biritiba Mirim. APROVADA. Não havendo mais 

material para 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: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Eu 

quero parabenizar toda a equipe aqui do Projeto Tatame do Futuro. Professor, você está de 

parabéns, a gente vê pelas redes sociais,  pelo jornal a gente tem visto assim as grandes 

conquistas que todos da equipe vêm realmente levando o nome da nossa cidade. Em nome 

da Mariana Meleiros Rubinho, eu quero parabenizar todos os alunos que fazem parte do 

Projeto Tatame do Futuro. Muito obrigado”. 2. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA: Solicita autorização para falar do assento, o que fora concedido. “Na verdade, 

eu gostaria de parabenizar os Vereadores que apresentaram a Moção, realmente merecido, e 

a equipe Tatame do Futuro, porque na verdade todas as segundas-feiras têm que dar os 

parabéns a vocês que não param de ganhar troféus, medalhas, então já vamos deixar as 

parabenizações para as próximas semanas”. 3. VEREADOR FABIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA: “Senhor Presidente, Mesa, Nobres Pares, a todos os presentes, uma boa noite 

a todos. Na verdade pra mim senhor Presidente é motivo de honra poder apresentar esta 

Moção de Aplausos ao Tatame do Futuro. Eu estava nesta semana, semana passada, 

protocolando a Moção de Aplausos, quando o Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo estava caminhando também para apresentar esta Moção, quando ele soube que eu já 

estaria apresentando esta Moção de Aplausos. Nada mais justo do que o Nobre Vereador 

assinasse a Moção junto comigo, porque os mesmos interesses dele era o meu também de 

reconhecer o trabalho do Tatame do Futuro. Convidei também para estar assinando esta 

Moção de Aplausos o nosso Presidente, porque apesar dos seus sessenta e quatro anos de 

idade ele tem corrido muito nos finais de semana e está correndo mais do que qualquer 

garoto de dezoito anos, eu achei que nada mais justo dele estar conosco também assinando 

esta Moção de Aplausos. Eu tenho a honra, eu conversei com o Sandro, passei uma 

mensagem para o Evandro e eu falei, gostaria muito de ter a honra de apresentar esta Moção 

de aplausos até porque eu sou um apaixonado pelo esporte. Eu amo o esporte. Eu prático 

esporte desde pequeno, desde os meus sete anos de idade e graças a Deus até hoje tenho 

exercido esta pratica esportiva, inclusive no domingo agora, senhor Presidente, eu estava lá 

no Morumbi assistindo São Paulo e Santos com os meus filhos, Gustavo e Fabrício e ali 

podemos nos alegrar com a vitória do nosso São Paulo de dois a um. Eu tirei a conclusão 

que lugar de peixe é no aquário mesmo, senhor Presidente, e de pato e ganso é dentro do 

campo, deixa eles lá porque estão fazendo um trabalho bem feito. Eu quero parabenizar o 

Projeto Tatame do Futuro. Eu tenho falado que a igreja, a igreja ela contribuiu muito com a 

administração do Prefeito, porque a igreja através da pregação do Evangelho, ela resgata 

pessoas, ela transforma vidas, ela apresenta uma nova história, ela coloca diante da pessoa 

uma nova vida, ela apresenta isso. Eu falei para o Prefeito, esses dias atrás, que a igreja é o 

órgão que contribui muito com a administração pública e muitas vezes a gente pensa que só 

porque o Prefeito tem realizado tantas coisas, a verdade é essa, ele tem sido tão competente, 

mas ele não faz nada sozinho. A igreja contribui como o esporte contribui, porque o esporte 



resgata pessoas, esporte gera sonhos na vida das pessoas, o esporte apresenta uma nova 

perspectiva de vida pra criança, pro idoso. Está aqui o lutador Nenê, irmão do Flávio 

“Quick”, ingressou depois de um tempo, mas está numa motivação o que é de trazer 

orgulho, motivação e alegria para os mais novos. Parabéns Nenê, você é um exemplo 

também de praticante, de esportista, é um incentivo na verdade pra todos. Então o Tatame 

do Futuro como apresentado tomou uma proporção tão grande e as pessoas acreditaram no 

Professor Evandro. Parabéns Evandro. Parabéns, porque os outros professores, os seus 

alunos hoje, que são professores também, os seus companheiros eles confiaram no seu 

trabalho, eles tiveram a convicção de que realmente este Projeto era um Projeto de Deus e 

ele veio para somar para a administração, ele veio pra resgatar, ele veio para formar atletas, 

pra gerar campeões também e o mais interessante é que os atletas confiaram no seu 

trabalho, confiaram na sua competência. Parabéns novamente. Parabéns aos pais porque 

acreditaram e que entregaram seus filhos aos professores que ali estabelecem, não somente 

o esporte, mas agregam aos esportes valores, princípios de respeito, de educação e de tantas 

outras coisas. Parabéns aos pais. Hoje não é mais Projeto Tatame do Futuro, hoje é Família 

Tatame do Futuro, porque é formado pelos professores, está ai o Vagnão, também um 

grande amigo, está ai Sandrão, medalhista, e tantos outros, as crianças, os jovens. Parabéns, 

porque é uma Família Tatame do Futuro que, hoje, agrega os professores, agrega os alunos, 

os companheiros, os parceiros e os pais que também são os maiores incentivadores para que 

seus filhos exerçam esta atividade esportiva. Eu me sinto honrado professor Evandro. 

Obrigado ao Tatame do Futuro, obrigado por representar a nossa cidade, obrigado por 

formar cidadãos melhor também em Biritiba Mirim, obrigado pelas medalhas, isso é um 

motivo de orgulho muito grande. Eu gostaria senhor Presidente, que o senhor convidasse à 

frente, gostaria também que o Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo estivesse 

aqui, o professor Evandro Francisco de Paula representando essa família maravilhosa, que é 

a família Tatame do Futuro, que quero homenageá-los com esta Moção de Aplausos nesta 

noite”. O senhor Presidente passa a presidência para o Vice-Presidente para entregar a 

Moção de Aplausos aos homenageados. Após a entrega da Moção o senhor Vice-Presidente 

retorna a presidência para o senhor Presidente. Retornado a palavra, o Vereador Fabio 

Faquim de Oliveira diz: “Eu agradeço a todos os presentes. Parabéns novamente família 

Tatame do Futuro, parabéns aos medalhistas, parabéns também àqueles que não 

conseguiram subir ao pódio, mas como eu disse aqui na Moção, eu quero ler aqui para 

vocês novamente. Nós podemos ter a certeza que a maior conquista que o esporte traz é o 

bem que ele próprio oferece a nós. Parabéns a todos. Senhor Presidente muito obrigado”. 4. 

VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO: Solicita autorização para falar do 

assento, o que fora concedido. “Primeiramente gostaria de parabenizar os Vereadores por 

essa Moção, parabenizar o Evandro, pois acho que não tem muito mais o que falar, mas 

Evandro a única coisa que posso lhe dizer, simplesmente vocês somente estão colhendo a 

boa semente que vocês plantaram, parabéns”. 5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

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

noite. Gostaria Pastor Fabio, aqui, primeiro de agradecer humildemente, porque a gente não 

tem aqui nenhuma injustiça. Quando vim trazer o Projeto, a Moção para enviar, fui 

informado pela secretaria que o Fabio estava com ele pronto e quando ele soube que eu 

queria colocar também, ele teve a humildade de deixar eu fazer parte da autoria, então eu 

acho que isso é humildade, a boa política está ai, eu quero agradecer humildemente ao 

Pastor Fabio e parabenizar ele pela iniciativa. Gostaria também de parabenizar ao Projeto 

Tatame do Futuro, a todos os participantes, aos alunos, atletas, tenho amigos nessa Casa. 

Gostaria de falar ao Evandro que, aqui, no ano passado quando você já levou o campeonato 



mundial na conquista e na participação só de participar nele você já seria admitido no outro 

plano, que é o esporte. A gente sabe que o esporte é uma célula da família é onde ajuda e 

complementa na educação e sabe a disciplina da garotada. A gente sabe Evandro que lá no 

Tatame do Futuro muitos alunos que tinham déficit de atenção, outros que tinham excesso, 

que a gente fala que eram muitos agitados, imperativos, a gente sabe que o Tatame do 

Futuro está dando disciplina. Tem um aluno mais velho, gozo da amizade do Nenê, o 

Sandro, gostaria de saber se a família de Paula não tem mais irmãos, porque um está 

gerindo a APAE muito bem, o outro está no Tatame do Futuro, vou pedir para a Dona 

Judite e o seu Zezé adotar mais gente com o sobrenome de Paula para mudar as coisas ai, 

estão em muitas boas mãos. Aproveitar o Sandrão também para parabenizar pela APAE. E 

vocês pais fiquem tranquilos, porque a gente sabe a origem desses meninos que é o 

Evandro, o Sandro, tá o Pet também, tá o Nenê, que apesar de aluno tem uma 

responsabilidade de estar ajudando, outras pessoas que posso cometer a injustiça de não 

citar aqui. Em nome da Sabrina Iara Marcondes Gomes, que é uma atleta que a gente tem 

ajudado também e tem uma afinidade e conquistou uma medalha também, eu quero 

cumprimentar a todos os participantes. Mais uma vez Evandro só lembrar você que falei 

naquela menção que nós Vereadores fizemos o ano passado que, quantas vezes você for 

para um campeonato desse e quantas vezes for preciso a gente vai fazer esta Moção de 

Aplausos, porque são vocês que estão fazendo o nome de Biritiba em outros lugares. 

Gostaria de parabenizar,  parabenizar o Pastor Fabio, o Presidente e outros Vereadores que 

aprovaram. Quero pedir a vocês uma salva de palmas para vocês mesmos, porque vocês 

merecem”. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente agradece a todos os 

presentes e em especial à família Tatame do Futuro e 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, 25 de 

agosto de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara  
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