
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 

2016. 

 

Às vinte horas do dia dez de fevereiro 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. Assumindo a direção dos trabalhos, o Senhor Vice-Presidente 

Carlos de Araújo passou os trabalhos ao Senhor Vereador FÁBIO FAQUIM DE 

OLIVEIRA, convidou o Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO e 

o Vereador JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, 1º Secretário e 2ª Secretário, 

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. 43, do Livro 

nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

O Nobre Vereador Jorge Mishima justificou a ausência do Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos, que estava a caminho, vindo da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo. O Nobre Vereador Fábio Faquim de Oliveira justificou a ausência do Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, ausente por problemas de saúde. 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 01 

fevereiro de 2016. O Nobre Vereador Jorge Mishima 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 Ofício Nº 009/2016 – “Feira do Empreendedor 2016” - 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – Sebrae-SP. Terminado 

o Expediente, a Orquestra Sinfônica de Biritiba Mirim se apresentou tocando o Hino 

Nacional. Passa-se para as INDICAÇÕES: AUTORIA DA NOBRE VEREADORA 

ADRIANA RUFO FREITAS 1. Indicação nº 019/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para 

que faça as trocas das lâmpadas queimadas na Rua Ramal Segundo Ronaldo Dutra, e 

em frente ao Monjair Verduras no bairro do Sogo. 2. Indicação nº 020/2016, solicita ao 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feita a limpeza do Córrego na Rua Sebastião Garcia, no bairro 

Alvorada C. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicitou que fosse 

consignada sua presença. 3. Indicação nº 021/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja feita a limpeza da Rua Princesa Leopoldina na Vila Operária. 4. Indicação n.º 

022/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para que sejam feitas lombadas em toda extensão 

da Estrada do Sogo, principalmente em frente a igreja Congregação, e depois do Dejair 

Verduras. 5. Indicação nº 023/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que faça a limpeza na 

Rua Bélgica, no bairro Castellano. 6. Indicação nº 024/2016, solicita ao Senhor Prefeito 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja feita a implantação de iluminação pública nas Ruas Bélgica, Argentina, 

Espanha, Alemanha, no Bairro Castellano. 7. Indicação nº 025/2016, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que faça com urgência a troca do peste em frente à igreja na Estrada 

Municipal do Castellano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 8. Indicação nº 026/2016, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto a EDP Bandeirantes, para 

que verifique as lâmpadas queimadas na Rua Maria Consolação Xavier, no Bairro 

Castellano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 9. Indicação 



 

nº 027/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto ao Departamento de Obras do Município, para a retirada de entulhos na Rua 

Ayrton Senna da Silva, em frente ao Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). 10. 

Indicação nº 028/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que interceda junto ao Departamento de Obras do Município, para aquisição de oito 

tubos de 40 polegadas para escoamento de água na Estrada Velha Biritiba – Mogi das 

Cruzes, próximo ao Bairro Nova Biritiba. 11. Indicação nº 029/2016, solicita ao Senhor 

Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento de 

Obras do Município, para roçar e efetuar limpeza na EMEI Ferdinando Jungers. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALDIVIN FERREIRA DOS SANTOS 12. 

Indicação nº 030/2016, solicita ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que realize uma reforma nos banheiros públicos da Praça São Benedito. Terminado as 

Indicações, passa-se aos PROJETOS EM DELIBERAÇÂO – AUTORIA DO 

PODER LEGISLATIVO       1. – Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 040/2016; 

Dispõe sobre a alteração do Artigo 34 da Lei Orgânica do município de Biritiba Mirim, 

e da outras providências. O Nobre Vereador Jorge Mishima solicitou que fosse colocado 

em votação. O Senhor Presidente explicou que é necessário cumprir o prazo de dez dias, 

e que falta o parecer jurídico para ser colocado em votação. Passa-se a ORDEM DO 

DIA – AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO FREITAS 1. – 

Em única discussão e votação Requerimento N° 007/2016 - Requer ao Exmo. Senhor 

Carlos Alberto Taino Junior, e que o mesmo interceda junto a Secretaria de Cultura, 

para fazer um estudo sobre a possibilidade de se tornar parceiro da Orquestra Sinfônica 

Jovem de Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 2. – Em única discussão e votação 

Requerimento N° 008/2016 - Requer ao Exmo. Senhor Carlos Alberto Taino Junior, 

diante do poder discricionário que exerce, para que informe essa Casa de Leis sobre o 

andamento do Processo 2177/2008, a respeito de ruas que constam como asfaltadas nos 

bairros Jardim Rosicler e Jardim dos Eucaliptos, mas que não receberam o serviço. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ADRIANA RUFO 

FREITAS 3. – Em única discussão e votação Moção de Apelo N° 006/2016 – ao 



 

Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para que o ponto de ônibus escolar seja 

alterado para a Rua Espanha no Bairro do Castellano, em frente a Igreja Vale da Vida. 

APROVADO. 4. – Em única discussão e votação Moção de Aplausos N° 007/2016 – 

a Orquestra Sinfônica de Biritiba Mirim. APROVADO. 5. – Em única discussão e 

votação Moção de Apelo N° 008/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, para que os pedidos anteriores do ano 2015, sobre a iluminação da Rodoviária, 

sejam atendidos. APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 6. – Em única discussão e votação 

Moção de Apelo N° 009/2016 – ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior, para 

que tome as devidas providências em relação aos pombos na EMEF Waldemar Costa 

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

Presidente solicitou que a Nobre Vereador Adriana Rufo Freitas recepcionasse o 

Maestro Romulo Larico Pampa. Com a palavra, Maestro Romulo Larico Pampa, “Boa 

noite. Primeiramente queria cumprimentar o Presidente da Câmara, também os 

Vereadores que estão aqui presentes, por esta oportunidade tão importante para nós da 

Orquestra. Primeiramente agradecer a Adriana Rufo por ter nos dados esta oportunidade 

de nós estarmos aqui e mostrar nosso trabalho musical neste lugar, na Câmara, e 

também agradecer aos Vereadores por estarem presentes aqui. Em breve estaremos 

interpretando nosso trabalho com a Orquestra Sinfônica Jovem de Biritiba Mirim, até 

breve, eu queria apenas abrir um parênteses sobre o Projeto da Orquestra. Esse Projeto 

da Orquestra eu venho trabalhando e também participando em vários países, como 

Venezuela, no meu país mesmo Peru, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, e eu 

realmente me emociono quando começo a escutar o Hino Brasileiro. Eu considero como 

uma hino especial para mim, e fazer esse Projeto dentro da cidade de Biritiba tem sido 

um grande presente, porque vejo quanto talento tem nessa cidade e estou muito 

agradecido por tudo. Desde já eu convido todos os Vereadores que dia doze de março 

estaremos nos apresentando aqui na Praça do Cruzeiro e dia doze de abril estaremos 

abrindo nossa temporada de abertura no Centro de Convenções. Desde já convido a 

todos para fazerem parte da platéia de nossa grande apresentação de nossa Orquestra. 

Desde já muito obrigado a todos, agradeço de coração em nome da Orquestra, da equipe 



 

da Orquestra também, muito obrigado, e espero que em breve estaremos de volta vendo 

vocês escutarem a orquestra. Muito obrigado”. 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 Vereadora Adriana Rufo Freitas, 

“Cumprimento primeiramente a Mesa Diretiva, Nobres Vereadores e todos os presentes. 

Quero agradecer aos Nobres Pares pela aprovação da Moção de Aplausos à Orquestra 

Sinfônica Jovem de nossa cidade. Mesmo não estando presente quero agradecer o 

senhor Valdivino que deu todo o suporte necessário para receber todos vocês esta noite. 

Então, mesmo não estando presente, é bom estar registrado o apoio que ele nos deu para 

receber todos vocês. Quero parabenizar algumas pessoas que eu aprendi a admirar 

durante todo esse tempo em que pra mim foi um prazer muito grande fazer parte, ser um 

parceiro da Orquestra Sinfônica Jovem aqui de Biritiba. O Diogo, cadê o Diogo, o 

Romulo, a Isabel, a mãe presente lá todos os dias, a gente sabe da força que você tem 

feito viu Isabel, o Cleber, e a Carmen, pelo trabalho desenvolvido a frente da Orquestra. 

Sei do comprometimento de cada um de vocês, que apesar das dificuldades que a gente 

sabe que existe, nunca desistiram deste lindo Projeto que acolhem jovens também 

compromissados. Quero agradecer você aluno, todos os alunos, que são os 

homenageados da noite. Alunos compromissados, dedicados, disciplinados, 

responsáveis. Saiba que a gente tem muito orgulho de todos vocês, pois vocês fazem 

parte da Orquestra Sinfônica Jovem da cidade de Biritiba Mirim. Hoje vocês merecem 

essa simples homenagem, mas podem ter certeza que foi feito com muito carinho. 

Homenagem e reconhecimento pela participação de todos vocês. No momento eu peço 

autorização ao Presidente para que eu possa fazer a entrega dos certificados, e de 

antemão pedir autorização para que eu possa utilizar o tempo do Vereador Waltinho, se 

for possível, José Lares e do Carlão”. Os Nobres Vereadores concederam o tempo. O 

Senhor Presidente solicitou para que a Nobre Vereadora realizasse a entrega dos 

certificados após os Vereadores fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira, “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, e deixo a disposição o meu tempo se for 



 

necessário”. Com a palavra, Nobre Vereador Jorge Mishima, “se houver possibilidade, 

na falta do tempo, concedo minha parte a Nobre Vereadora Adriana. Muito obrigado”. 

Com a palavra, Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, “Boa noite a todos. 

Quero primeiro, em nome de Deus, agradecer por mais um dia estarmos reunidos aqui. 

Quero aqui, nessa noite, fazer um agradecimento ao Prefeito Carlos Alberto Taino 

Junior, por ter promovido um carnaval que tivemos na nossa cidade de maneira pacífica, 

ordeira, conseguiu ter um efetivo policial extraordinário, tivemos muita pouca confusão, 

carnaval em família, nós que tivemos nós quatro dias pudemos notar que tinham muitas 

famílias, muitas crianças, os filhos da gente a vontade, como ficamos todos os dias até 

as duas da manhã. Não houve nenhum incidente grave policial, foi, segundo a 

estimativa da PM, a estimativa perto do valor, cerca de dez a doze mil pessoas por dia. 

Não houve nenhum incidente que deu causa em hospital, no PA. Só houve um tentativa 

de furto, que foi interceptada por policiais da ROCAM, e também sanado. Então, uma 

festa que o pessoal se rega um pouco mais de álcool, como foi feito revista, pude 

acompanhar famílias como daqui também tem, vetávamos o cara lá brincando, 

realmente foi um dos melhores carnavais que passamos ultimamente. Eu gostaria de 

parabenizar o Deputado Lucena pelo fornecimento da estrutura da festa, da iluminação. 

Secretário e Diretor de Cultura, Secretário Osório, Diretor Vanderley, pelo trabalho. 

Pelo pessoal da imprensa, a Erika que é animou também lá, Toninho, o Rafael que 

também acompanhou. A Imprensa de Salesópolis, o Jornal do Povão, enfim, e tenho 

amigos que vieram de São Paulo, São Bernardo, Mogi das Cruzes, que ficaram 

impressionados com o povo, com a alegria. A banda True Colours, como uma banda 

que existe a mais de vinte e cinco anos, trinta anos, quando éramos novinhos 

apreciávamos lá no baile do Jacaré. Excelente, continua até hoje ajuntando o pessoal. 

Então eu gostaria de deixar aqui e dizer que a música é capaz de unir. Mas o carnaval 

estávamos lá, coloquei a disposição do espaço em si, da união da música, a música é 

capaz de parar guerra, de educar, então eu quero aqui parabenizar a Vereadora Adriana 

Rufo pela Moção de Aplausos. A música a gente tem exemplo em casa, a gente tem um 

afilhado que é o Mateus, que tem a mãe, o qual cumprimento a Eliane aqui, que o 

professor Diogo ajudou ele, que toca hoje, e a gente sabe que a música é um 



 

instrumento de educação. Vocês que conhecem ai, você membros da Orquestra, estão de 

parabéns. Honra muito a gente ser representado não somente pela fanfarra como é pelo 

Rubens, mas por uma Orquestra. A gente sabe, por exemplo, que a música de carnaval, 

marchinha, ela agita a gente. Aí a gente quer descansar e depois escuta uma música 

clássica. Então a Orquestra, eu me senti muito emocionado, quando no João Cardoso , 

foi uma festa que tivemos lá e vocês fizeram a apresentação. Para mim é uma honra e 

parabenizar o Maestro Romulo, pelos trabalhos junto com o professor Diogo. Continue 

no caminho certo, e tenho um afilhado que é um orgulho e tenho certeza que, fora a 

severidade e austeridade da mãe que trabalha com muito amor, a música o ajudou a 

educar muito, viu Maestro. No mais, boa noite, e parabéns a todos.”  Não havendo mais 

oradores inscritos, o Senhor Presidente convidou a Nobre Vereadora Adriana Rufo 

Freitas para realizar a entrega certificados. Diogo Barrabaza. Romulo Pampas. Isabel 

Garbelini. Cleber Lourenço Rodrigues Felipe. Carmen Verônica Escurra Agiliar. 

Clarissa Bonvent. Marcos Vinícius Carvalho Paixão. Ana Cristina Andrade de Souza. 

Raquel Cristina Lopes Pampa. Leandro Lourenço dos Santos. Marcelo Jorge da Silva. 

Gabriel Goor Gomes. Natália Melissa de Mendonça Cardoso. Evellyn Palma Lorena. 

Indira Cristina de Freitas Ramos Valery. Thais Fátima de Matos. Cleber Lourenço 

Rodrigues Felipe. Patrick Escobar dos Santos. Daniela Araújo Escobar dos Santos. 

Yngrisson Macorim de Souza. Isabela Souza de Jesus. Thassia Renata Ferreira de Assis. 

Diana Souza de Jesus. Renato de Abreu Silva. Ewerton Lucas Garbelini Rangel. 

Gustavo Goor Gomes. Misael Denis de Abreu Leite. Lucas de Camargo Valverde. 

Daniel Pina de Assis. Matheus Garbelini Santos. Jonas Archanjo de Carvalho. Letícia 

Garbelini Rangel. Milena Garbelini Santos. Com a palavra, Senhor Presidente, “Eu 

quero saudar o nome da Professora Tanda, em nome do Cidinho, a todos os pais que 

estão presentes aqui nessa noite, quero saudar também o Diogo que faz um excelente 

trabalho aqui na cidade de Biritiba Mirim, realmente um músico, uma pessoa muito 

talentosa, eu quero saudar também o Maestro Romulo ao qual eu pude conhecer nesta 

noite, que até então a última vez que o tinha visto, foi na noite do acender as luzes de 

Natal, em uma apresentação realmente maravilhosa, parabéns Maestro, parabéns Diogo, 

que vocês continuem exercendo esse trabalho que e tão rico na nossa cidade, e com 



 

certeza acrescenta muito a música, a cultura, a arte, a história e enfim, quero saudar 

também a todos aqueles que participam, os jovens da orquestra sinfônica, realmente um 

trabalho musical maravilhoso, vocês estão de parabéns, a cidade de Biritiba Mirim 

ganha muito com a presença de vocês aqui, com o trabalho de vocês, eu acredito que 

isso enriquece e muito a nossa cidade, e estimula também a outras jovens e a outras 

pessoas a participarem dessa orquestra, acredito que esta aberto, é isso Maestro? Para 

que outros jovens possam participar também. Parabenizo a iniciativa da Nobre 

Vereadora Adriana Rufo, e peço para a Nobre Vereadora para que eu possa assinar 

também o Requerimento ao qual ela propõe que seja feita a parceria junto a Secretaria 

de Turismo e a Secretaria de Cultura aqui na cidade de Biritiba Mirim, que eu tenho a 

certeza que somando essa parceria tem muito a acrescentar no Projeto, na divulgação, 

no marketing, dessa Orquestra Sinfônica. Quero parabenizar e saudar aqui a todos os 

Nobres Pares também, nessa noite. Não havendo mais nada a ser tratado, antes de 

encerrar a Sessão, gostaria de convidar a todos os jovens, novamente, da Orquestra 

Sinfônica, para que possam comparecer novamente ao Plenário, para que possam 

entoar, cantar, tocar, mais uma música. Não havendo mais nada a ser tratado, 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, 10 de fevereiro de 2016. 

   

 

FÁBIO FAQUIM DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 
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