
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

Às vinte horas do dia vinte e quatro de novembro 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. 90, 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: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária realizada dia 

17 de novembro 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. 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR CARLOS DE ARAÚJO 1. 

Indicação nº 179/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, objetivando 
estudos para a colocação de uma lombada na Avenida Ferdinando Jungers, em frente à escola 

João Cardoso, centro de Biritiba Mirim. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FABIO 
FAQUIM DE OLIVEIRA E MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 2. Indicação nº 

180/2014, solicita ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o mesmo interceda 
junto ao Setor Competente à implantação do Programa Acessa de rede Wi-Fi na praça do 
município de Biritiba Mirim, tendo em vista que o acessa São Paulo é localizado ao lado da 

Praça São Benedito no centro da cidade. 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° 165/2014 -  Requer ao 

Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, estudar a possibilidade de construir mais uma 
quadra de tênis, pois tem aumentado o número de praticantes deste esporte, sobrecarregando 
a única quadra disponível em nosso Município, e também aquisição de uma nova rede para a 
quadra. APROVADO. 2. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 166/2014 -  
Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, interceder junto a Policia Civil e Militar 

para intensificar a ronda no perímetro rural de nosso Município. AUTORIA DA NOBRE 
VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 3. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 167/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e que o 
mesmo interceda junto ao Deputado Estadual André do Prado para que se apresente uma 
emenda parlamentar para reforma e construção da Casa da Memória, onde hoje encontra-se 
um prédio abandonado na antiga rodoviária. O Nobre Vereador Fabio Faquim de Oliveira 
solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Em única discussão e votação o requerimento 
nº 167/2014, eu gostaria de perguntar para autora do Requerimento a Nobre Vereadora 
Adriana Rufo Freitas, o que seria essa Casa da Memória? Seria construir este espaço Casa da 
Memória onde hoje é a Rodoviária? Seria isso?” A Nobre Vereadora Adriana Rufo Freitas 
responde: “Isso, usaria esse espaço que hoje está ocioso, está fechado, não teve início 
nenhum tipo de reforma e acredito que seria um ótimo espaço para se resgatar realmente a 
memória da nossa cidade. Usar esse espaço ocioso”. O Nobre Vereador Fabio Faquim de 



Oliveira solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “É, em relação ao Requerimento nº 
167/2014, o ano passado eu apresentei um Requerimento e apresentei junto com o Nobre 
Vereador Lourival, onde nós solicitamos que o prédio da Rodoviária, ele fosse ali fechado para 
reforma e que fosse transformado em espaço cultural, em um espaço de arte, de literatura, 
enfim, um espaço também voltado totalmente para cultura. Estive no gabinete do Prefeito, até 
porque eu como Secretário do Conselho de Pastores de Biritiba Mirim, nós pleiteamos uma 
sala para o COPOBIM e o Prefeito me comunicou que a Rodoviária estaria sendo reformada e 
baseada nesta reforma que ele estaria fazendo, que estaria pronto em fevereiro ou março, ele 
estaria cedendo para a gente uma sala para o Conselho de Pastores. Conversando também 
com a Primeira Dama, a Roberta, ela deu a entender que o espaço da Rodoviária ele foi 
fechado baseado no pedido que eu e o Nobre Vereador Lourival, nós fizemos. Então baseado 
nesta questão por nós já termos apresentado o Requerimento, já termos solicitado que aquele 
espaço fosse transformado em espaço cultural de arte e literatura ou até mesmo de artesanato, 
eu quero manifestar aqui meu voto contrário, com todo o respeito a Nobre Vereadora Adriana 
Rufo Freitas” Não havendo mais Vereadores a discutirem o Requerimento o senhor Presidente 
coloca o Requerimento em votação. REJEITADO o Requerimento nº 167/2014. Votaram 
contrário ao Requerimento os Vereadores: Carlos de Araújo, Donizeti Assis de Siqueira, 
Fabio Faquim de Oliveira, Marcelo Batista de Miranda Melo, José Pereira da Silva Neto e 
Valdivino Ferreira dos Santos. 4. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 
168/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e que o mesmo interceda 
junto ao Órgão Competente para que possa ser feita a recolocação dos bancos que estavam 
em toda a extensão da calçada da Escola João Cardoso, podendo beneficiar os taxistas e os 
passageiros na espera de táxi. 5. – Em única discussão e votação o Requerimento N° 
169/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior e que o mesmo interceda 
junto ao Deputado Estadual André do Prado para a aquisição ou empréstimo do trailer 
odontológico itinerante, para que possa atender crianças do Município.6. – Em única 
discussão e votação o Requerimento N° 170/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto 
Taino Junior para que se faça uma lixeira comunitária no Bairro da Vertente, essa ação com 

certeza beneficiará os moradores e os coletores de lixo. AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO  7. – Em única discussão e votação o 

Requerimento N° 171/2014 -  Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, para que o 
mesmo, nos informe quando será realizado o sorteio das oito casas da Vila Operária, 
pertencentes à CDHU, e que local será realizado o sorteio, e que forma será feita a divulgação 

para os inscritos. APROVADO. 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: Agradece e dispensa o 

uso da palavra. 2. VEREADOR DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA: Agradece e dispensa 

o uso da palavra. 3. VEREADOR FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA: “Senhor 

Presidente, à Mesa, Nobres Pares, a todos os presentes nesta Casa. Eu só quero aproveitar 

esse momento na tribuna para saudar o senhor Geraldo que está conosco participando da 

sessão nesta noite. Grande amigo, companheiro, que faz parte do Conselho de Pastores de 

Biritiba Mirim, fica aqui meu abraço ao Pastor Geraldo, obrigado pela presença e 

participação nesta noite e todos os presentes também”. 4. VEREADOR JOSÉ PEREIRA 

DA SILVA NETO: “Excelentíssimo Senhor Presidente Jorge Mishima, Excelentíssimos 

Nobres Pares. Eu gostaria de justificar meu parecer contrário ao requerimento nº 167/2014. 

Justificando junto a Adriana, é um projeto muito importante, concordo, mas como já havia 

solicitação do Nobre Vereador Fabio Faquim e do senhor Lourival, o qual eu apoiei os 

mesmos, então não seria justo eu estar contrariando o parecer contrário. Esse é o motivo do 

meu parecer contrário. Obrigado”. 5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO: Agradece e dispensa o uso da palavra. O senhor Presidente antes de 

terminar a sessão, diz: “Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador José Pereira da Silva 

Neto, por essa iniciativa em requerer solicitando providências ou mais informações a 



respeito das casas da Vila Operária, que pertencem a CDHU. Não só Vossa Excelência, mas 

todos nós Vereadores somos questionados sobre esse assunto na verdade, e, na verdade nós 

não temos resposta para dar e veio a calhar. Parabéns a Vossa Excelência mais uma vez, 

que faz um trabalho muito bom, parabenizo Vossa Excelência mais uma vez e isso vem 

esclarecer a todos nós e esclarecer a população que vem solicitar de nós a solução. É poucas 

casas, mas é claro tem que ser detalhado e como vai ser executado e é importante que nós 

Vereadores tenhamos a resposta para dar à população, então parabéns mais uma vez”. O 

Nobre Vereador José Pereira da Silva Neto solicita a ordem, o que fora concedido e 

diz: “Obrigado. Gostaria de agradecer a todos que compreende lógico que é a única forma 

de darmos transparência e o respaldo junto à população”. Retornando a palavra o senhor 

Presidente diz: “No tocante, eu gostaria, na hora da discussão e votação é claro não iria 

interferir, porque isso não é a função do Presidente, mas com respeito a este espaço que é 

hoje, hoje na verdade está abandonado, na verdade, não sei se falta recurso, não sei qual o 

motivo, mas essa Rodoviária é um péssimo cartão postal para nosso município. Na verdade 

terá que tomar providências urgentes com respeito a este espaço, é o cartão de visita e hoje 

realmente deixa a desejar, acho que o Prefeito Municipal, eu também tendo a oportunidade, 

com certeza vou ter, vou cobrar firmemente a posição do Prefeito com respeito a esta 

situação. Vereadores parabéns, não havendo soluções têm que questionar mesmo, fazer 

perguntas, tem que questionar, tem que solicitar, se não resolve, outra pessoa vai pedir, 

então não vejo nada de mais a entrar esse pedido da Nobre Vereadora. Democraticamente, 

democraticamente o pessoal vota ou não vota, mas acho que temos que solicitar sim. 

Passando o prazo  nem uma resposta tem dado a nós Vereadores, isso dai não é bom para 

nós, tá certo. Um espaço tão importante para nós, poderia ser uma pintura, uma coisa 

simples poderia resolver esse nosso problema e até hoje infelizmente esse espaço não tem o 

devido respeito, tá certo, isso vou levar ao conhecimento do Prefeito e vou falar isso 

pessoalmente  a ele que nós temos que tomarmos uma providência, seja biblioteca, seja 

Casa da Memória, seja   espaço cultural, a casa da memória não deixa de ser cultural, então 

vou levar meu protesto junto ao Prefeito Municipal neste sentido. Gostaria de convidar os 

Nobres Pares para a reunião, dia vinte e seis de novembro, as quatorze horas, com a 

participação do Conselho Municipal de Assistência Social; reunião das Comissões, as 

quinze horas, está um tanto fechado é no mesmo dia, e a reunião, as dezesseis horas, sobre a 

Zona Azul, que foi solicitação dos Vereadores. Gostaria mais uma vez agradecer ao pessoal 

que está prestigiando, aos Vereadores, ao Pastor Geraldo muito obrigado pela presença, 

tenho certeza que será de grande valia a presença de vocês que trabalham com o público e 

que tem o poder de manipular, no bom sentido é claro, e está convidado para comparecer 

nas sessões ordinárias. Não havendo mais nada a tratar, 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, 24 de novembro de 2014.  

   

 

JORGE MISHIMA 
Presidente da Câmara 

 

 

FABIO FAQUIM DE OLIVEIRA                                  ADRIANA RUFO FREITAS             
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