
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2009. 

Às vinte  horas  do dia  dois  de  fevereiro  do ano de  dois  mil  e  nove,  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 11ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo 
Makiyama” para  a realização da  Sessão Ordinária,  regimentalmente  prevista.   Assumiu a 
direção  dos  trabalhos  o  senhor  Presidente  Vereador  VALDIVINO  FERREIRA  DOS 
SANTOS  que  convidou  a  mim,  Vereador  EVERALDO  DA  SILVA,  para  auxiliar  nos 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou ao 
senhor Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal dos Senhores Vereadores para 
apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 
apostas  às  fls.  005,  do Livro nº.  X de Registro  de  Presença dos Senhores Vereadores  às 
Sessões  da  Câmara,  apurou-se  que  havia  “quorum”  legal  para  as  deliberações,  face  ao 
comparecimento da totalidade dos membros da Câmara.. Havendo “quorum” 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 Extraordinária do dia 09 de janeiro de 2009; 2. Leitura, 
discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 22 de janeiro de 2009. 3. Leitura, 
discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 29 de janeiro de 2009.  O Nobre 
Vereador Julio César Leite da Silva requer a dispensa da leitura das Atas, uma vez que se 
encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores. O senhor 
Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Julio César, ficando aprovada por 
unanimidade  a  dispensa  da  leitura  das  atas.  Após,  o  senhor  Presidente  coloca  em única 
discussão e votação a Ata da Sessão Extraordinária do dia 09/01/2009, ficando aprovada por 
unanimidade. Após, o senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão 
Extraordinária  do  dia  22/01/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  Após,  o  senhor 
Presidente  coloca  em  única  discussão  e  votação  a  Ata  da  Sessão  Extraordinária  do  dia 
29/01/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  4. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
1528690/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
000546/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
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003182/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10023488/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10019878/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  9. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10026694/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  10. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10033783/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  11. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10037756/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  12. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10045491/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  13. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10078383/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  14. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10075379MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  15. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM260970/2008, do Ministério da Educação;  16. Leitura do Ofício nº.  001/2009- DAGP. 
Encaminha  Atos  do  Executivo:  *Portarias  nº.s  219  a  249/2008;  *Decretos  nº.s  2.555  a 
2.569/2008; *Leis Ordinárias nº.s 1.512 a 1.514 e 1.517 e 1.518/2008; *Termo Aditivo nº. 01 
ao Contrato nº. 013/2008; *Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 047/2008; *Termo Aditivo 
nº. 03 ao Contrato nº. 053/2007; *Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 013/2008; *Contrato 
de  Concessão  nº.  059/2008;  *Contrato  nº.  060/2008.  17. Leitura  do  Ofício  FUMEFI  nº. 
032/2009, da Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. 
Autorização de Crédito à Prefeitura Municipal;  18. Leitura do Ofício nº.  09/09 – SME – 
Seção de Merenda Escolar. Encaminha cópia da ata da reunião do CAE; 19. Leitura do Ofício 
nº. 024/2009 – DPAS – Departamento de Promoção e Assistência Social. Encaminha cópia do 
Projeto  “Bolsa  Família  em Potencial”;  20.  Leitura  do  Ofício  nº.  010/09,  do  Instituto  de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim. Encaminha Balancete 
Financeiro da Receita  e Despesas referente ao mês de dezembro de 2008;  21. Leitura do 
Ofício nº. 027/2009 – GP, do Poder Executivo. Encaminha cópia do Decreto Municipal nº. 
2.574, que decretou o fechamento do Hospital Municipal “Dr. Arthur Alberto Nardy”;  22. 
Leitura do Ofício nº. 002/2009 – DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 001 a 
004 e 006 a  015/2009; *Decretos  nº.s  2.571 a 2.573/2009;  *Leis  Ordinárias  nº.s  1.519 a 
1.523/2009;  *Convênios  nº.s  001  a  010/2009;  *Termo  Aditivo  nº.  02  ao  Convênio  nº. 
013/2007;  23. Leitura do Requerimento de Informação nº.  001/2009, de autoria do Nobre 
Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva.  Requer  informações  quanto  às  dívidas  deixadas  pela 
administração municipal anterior; 24. Leitura do Requerimento de Informação nº. 002/2009, 
de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva. Requer cópia de todos os contratos de 
locação  feitos  pela  Prefeitura  Municipal,  desde  o  ano  de  2008  até  a  presente  data. 

2



INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos:  001) 
Indicação  nº.  001/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade  as providências necessárias visando os serviços de ‘tapa buracos’ na Av. 
Heitor da Cunha Braga, precisamente no ponto final de ônibus, no Jardim dos Eucaliptos; 
002) Indicação nº. 002/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
construir  abrigos  com  assentos  nos  pontos  de  ônibus  da  Estrada  de  Casa  Grande;  003) 
Indicação nº. 003/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, no sentido de instalar Caixas Postais para a coleta de correspondências 
no Bar do Bagú, localizado no Bairro Rio Acima;  004) Indicação nº. 004/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os serviços de manutenção geral e 
colocação de refletores na quadra de futebol society, localizada dentro do Parque Nirvana, no 
Bairro  Nirvana;  005)  Indicação  nº.  005/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada 
de Santa Catarina, nas proximidades do ‘Cardã’; 006) Indicação nº. 006/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários objetivando a 
colocação de luminárias no Bairro do Cinturão Verde; 007) Indicação nº. 007/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a verificar a possibilidade de fazer a coleta 
de lixo com mais freqüência nos bairros localizados distantes do centro do município;  008) 
Indicação nº. 008/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente da 
municipalidade a realizarem os estudos necessários visando a limpeza do Córrego Itaim; 009) 
Indicação nº. 009/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de 
Obras no sentido de fazer a manutenção geral e o cascalhamento da Av. Benedito Paulo de 
Mello,  em  toda  a  sua  extensão,  que  segue  do  Bairro  Vertentes  ao  Parque  Residencial 
Castellano;  010)  Indicação  nº.  010/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina e cascalhar as ruas que se encontram 
com erosões no Bairro Cruz das Almas; 011) Indicação nº. 011/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao Departamento Municipal de Obras quanto à possibilidade de ser feito o 
nivelamento e cascalhamento de todas as ruas localizadas no Bairro Hiroy;  012) Indicação 
nº. 012/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a 
passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho na Rua das Pitangueiras, no Bairro Pomar 
do  Carmo;  013)  Indicação nº.  013/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a  realizar  os  estudos  necessários,  objetivando  a  colocação  de  luminárias  em 
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pontos estratégicos do Bairro Casqueiro; 014) Indicação nº. 014/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários objetivando a colocação 
de luminárias na Av. Três, no Bairro do Nirvana; 015) Indicação nº. 015/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  fazer  o  nivelamento  e 
cascalhamento das Ruas 07, 11 e 04, localizadas no Bairro do Nirvana;  016) Indicação nº. 
016/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Diretora da Telecomunicações de São 
Paulo S/A, e solicite a instalação de telefones públicos tipo ‘orelhão’, em pontos estratégicos 
da  Estrada  do  Lapineta,  localizada  no  bairro  próximo  ao  Bairro  do  Rio  Acima;  017) 
Indicação  nº.  017/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade  a executar serviços de pintura das lombadas existentes em nosso município; 
018) Indicação nº. 018/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Destacamento da 
Polícia Militar de Biritiba Mirim, para que sejam feitas rondas aos finais de semana e feriados 
nos seguintes bairros: Jardim dos Eucaliptos, Nirvana e Santa Catarina;  019) Indicação nº. 
019/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  verificar  a 
possibilidade  de  fazer  a  coleta  de  lixo  com mais  freqüência  e  também para  que  faça  a 
manutenção  das  lixeiras  localizadas  no  Bairro  Pomar  do  Carmo;  020)  Indicação  nº. 
020/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos 
necessários objetivando a colocação de luminárias na Estrada do Sertãozinho, localizada no 
Bairro Sertãozinho; 021) Indicação nº. 021/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido de instalar Caixas Postais para a 
coleta de correspondências no Bairro Hiroy;  022) Indicação nº.  022/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à SABESP para que seja implantada uma rede coletora de esgoto 
nas  ruas  do  Bairro  Cruz  das  Almas  que  não  possuem tal  benefício;  023)  Indicação  nº. 
023/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras 
para que seja feito o nivelamento e cascalhamento da Estrada do Rio Acima em toda sua 
extensão, localizada no Bairro do Rio Acima;  024) Indicação nº. 024/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina e cascalhar a 
Rua 06, via de acesso entre a Estrada Municipal de Santa Catarina e Av. Três; 025) Indicação 
nº.  025/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de 
Obras para que seja feita feito o nivelamento e cascalhamento da Rua 08, localizada no Bairro 
do  Nirvana;  026)  Indicação  nº.  026/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  a  fazer  o  nivelamento  e  cascalhamento  da  Rua  dos 
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Professores, localizada no Bairro do Sertãozinho, próximo ao “Gilson do Caminhão”, e em 
toda sua extensão;  027) Indicação nº. 027/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente que faça a manutenção geral das Ruas Lauro Albano dos Santos e Abnésio 
Avelino Marques, ambas localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  028) Indicação nº. 
028/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da municipalidade  para 
que providencie a colocação de placas de orientação “Rua sem saída”, nas Ruas 01 e 27 do 
Bairro Nirvana, e Rua Juscelino Kubistcheck, no Bairro Jardim Vista Alegre; 029) Indicação 
nº. 029/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a 
passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho nas seguintes ruas do Bairro Nirvana: Ruas 
20 e 06; 030) Indicação nº. 030/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento 
Municipal  de  Obras  a  passar  a  máquina  motoniveladora  e  jogar  cascalho  na  Estrada 
Municipal de Santa Catarina, a que dá acesso aos Bairros Nirvana e Santa Catarina;  031) 
Indicação nº. 031/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar 
os  estudos  necessários,  objetivando  os  seguintes  serviços  nos  Bairros  do  Carcará  e  Vale 
Verde:  colocação de novas lixeiras  ou a manutenção das já  existentes;  poda das árvores; 
colocação de luminárias; e manutenção das ruas; 032) Indicação nº. 032/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  fazer  o  nivelamento  e 
cascalhar a Estrada de Santa Catarina, mais precisamente na “Serra Verde”; 033) Indicação 
nº. 033/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a 
passar a máquina motoniveladora e cascalhar todas as ruas do Bairro do Sertãozinho;  034) 
Indicação nº. 034/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de 
Obras a fazer a manutenção geral da Estrada do Servidão, localizada no Bairro Rio Acima; 
035)  Indicação  nº.  035/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  Departamento 
Municipal  de  Obras a fazer  a  manutenção geral  nas  ruas que se  encontram em péssimas 
condições no Bairro Nascente do Vale Verde;  036) Indicação nº. 036/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer a manutenção geral e 
jogar cascalho em todas as ruas localizadas no Bairro Parque Residencial Castellano;  037) 
Indicação nº. 037/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar 
os estudos necessários objetivando a colocação de luminárias na Viela A, localizada no Bairro 
Jardim  dos  Eucaliptos.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva: 038) 
Indicação nº. 038/2009, solicita ao Sr. Prefeito juntamente ao Departamento Municipal de 
Obras, providenciem a abertura de uma brinquedoteca no Bairro Jardim dos Eucaliptos ou no 
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Bairro Cruz das Almas; 039) Indicação nº. 039/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras a providenciar uma cobertura em frente a EMEI 
Ferdinando Jungers; 040) Indicação nº. 040/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que interceda junto 
à Empresa Bandeirante de Energia no sentido de colocar luminárias na Rua Edite Conceição 
de Jesus, situada no Bairro Castellano; 041) Indicação nº. 041/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que juntamente ao Departamento Municipal de Obras passem a máquina e joguem cascalho 
nas ruas que estão em péssimas condições de uso, localizadas no Bairro Jardim Nova Biritiba; 
042)  Indicação  nº.  042/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito   que  juntamente  ao  Departamento 
Municipal de Obras promovam a construção de uma lombada na Av. Heitor da Cunha Braga, 
próximo ao nº. 2.280, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 043) Indicação nº. 043/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal de Obras passem a máquina 
motoniveladora  e  joguem  cascalho  na  Estrada  da  Fazenda  Paraíso  da  Serra,  que  fica 
localizada no Bairro do Sertãozinho Km. 09 (Carcará); 044) Indicação nº. 044/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal de Obras passem a máquina 
motoniveladora e joguem cascalho na Estrada Municipal localizada no Parque Residencial 
Castellano;  045) Indicação nº.  045/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito   que juntamente  com o 
Departamento Municipal de Obras, providenciem a melhoria da Av. Heitor da Cunha Braga, 
no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  046) Indicação nº. 046/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que 
juntamente com o Departamento Municipal de Obras passem a máquina e joguem cascalho 
nas ruas que estão em péssimas condições de uso, localizadas no Bairro da Terceira;  047) 
Indicação  nº.  047/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito   que  juntamente  com  o  Departamento 
Municipal de Obras passem a máquina e joguem cascalho nas ruas que estão em péssimas 
condições de uso, localizadas no Bairro do Casqueiro; 048) Indicação nº. 048/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal de Obras passem a máquina e 
joguem cascalho nas ruas que estão em péssimas condições de uso, localizadas no Bairro do 
Pomar do Carmo; 049) Indicação nº. 049/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente com 
o Departamento Municipal de Obras passem a máquina e joguem cascalho nas ruas que estão 
em péssimas condições de uso, localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 050) Indicação 
nº.  050/2009,  solicita  ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal  de 
Obras passem a máquina e joguem cascalho nas ruas que estão em péssimas condições de 
uso, localizadas nos Bairros Vila Santo Antonio I e II  e Vista Linda;  051) Indicação nº. 
051/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal de Obras 
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promovam a construção de uma lombada na Rua Shigueiro Takebe, próximo ao nº. 92, no 
Bairro Jardim Takebe; 052) Indicação nº. 052/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente 
com o Departamento Municipal de Obras passem a máquina e joguem cascalho nas ruas que 
estão em péssimas condições de uso, localizadas no Bairro Rio Acima;  053) Indicação nº. 
053/2009, solicita ao Sr. Prefeito  que juntamente com o Departamento Municipal de Obras 
passem a máquina e joguem cascalho nas ruas que estão em péssimas condições de uso, 
localizadas no Bairro de Santa Catarina;  Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da  
Silva: 054)  Indicação  nº.  054/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
departamento  competente  no  sentido  de  instalar  lombadas  em  toda  a  extensão  da  Rua 
Almeida  Garret,  no Bairro  Cruz das  Amas;  055)  Indicação nº.  055/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao departamento competente no sentido de construir rampas de 
acesso em órgãos públicos e em calçadas para que os portadores de necessidades especiais 
possam transitar  sem maiores  dificuldades  pelo  município;  056)  Indicação nº.  056/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento competente, que notifiquem os 
moradores donos de terrenos, a construírem muros e calçadas, cumprindo a Lei Municipal nº. 
1.328/2006;  057)  Indicação nº.  086/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  Exmo.sr.  José  Serra,  para  que  construa  em  nosso 
município  uma  escola  técnica  para  melhor  qualificação  profissional  dos  munícipes;  058) 
Indicação nº. 087/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Governador do Estado 
de São Paulo, Exmo.sr. José Serra, para a construção de oficinas de teatro, música,  dança, 
dentre outras atividades em nosso município.Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva: 
059) Indicação nº. 057/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras e demais departamentos competentes, no sentido de implantar obstáculos 
redutores de velocidade (lombadas) na altura dos nº.s 43 e 63 da Rua Casemiro de Abreu, no 
Bairro Cruz das Almas;  060) Indicação nº. 058/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras e demais departamentos competentes, no sentido 
de implantar obstáculos redutores de velocidade (lombadas) na altura dos nº.s 21, 900, 1.885, 
2.130, 2.663 e 4.123, da Rua Heitor da Cunha Braga, Bairro Cruz das Almas/ Jardim  dos 
Eucaliptos;  061)  Indicação  nº.  059/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento  Municipal  de  Obras  e  demais  departamentos  competentes,  no  sentido  de 
implantar obstáculos redutores de velocidade (lombadas) na altura dos nº.s 09, 44, 98 e 220 
da Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das Almas; 062) Indicação nº. 060/2009, solicita 
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ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  e  demais 
departamentos  competentes,  no  sentido  de  implantar  obstáculos  redutores  de  velocidade 
(lombadas) na altura dos nº.s 197 da Rua Martins Fontes, no Bairro Cruz das Almas;  063) 
Indicação  nº.  061/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal de Obras e demais departamentos competentes, no sentido de implantar obstáculos 
redutores de velocidade (lombadas) na altura do nº.03 da Rua João Paulo II, no Bairro Jardim 
dos  Eucaliptos. Autoria  do  Nobre  Vereador  José  Francisco  Marques  Garcia:  064) 
Indicação nº. 062/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a resolver 
o problema de caída de água na Rua Kirombu Awazu, localizada no Bairro Vila Márcia; 065) 
Indicação nº. 063/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a arrumar 
a lombada existente em frente à Fotos Caetano, na Rua Cel. Silvino de Miranda Mello, centro 
do município;  066) Indicação nº. 064/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente para que resolva o problema dos pombos da antiga rodoviária municipal. Autoria  
do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva:  067) Indicação nº. 065/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  fazer  a  limpeza,  passar  a  máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Canadá, no Bairro Castellano; 068) Indicação nº. 
066/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a fazer a limpeza, passar 
a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Euclides da Cunha, no Bairro Cruz das 
Almas, nas proximidades da Escola Municipal;  069) Indicação nº. 067/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor  competente a passar a  máquina motoniveladora e colocar 
cascalho em todas as ruas do Bairro Vertentes; 070) Indicação nº. 068/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor  competente a passar a  máquina motoniveladora e colocar 
cascalho em todas as ruas do Bairro Jardim Jungers; 071) Indicação nº. 069/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar 
cascalho  na  Estrada  do  Casqueiro,  em  frente  à  Escola  Casqueiro;  072)  Indicação  nº. 
070/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine  ao setor  competente  a  fazer  a  poda das 
árvores localizadas em frente e ao lado do cemitério; 073) Indicação nº. 071/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito que determine ao setor competente  a fazer  a poda das árvores localizadas na 
extensão da Rua João Rodrigues de Morais, no Bairro Jardim Nova Biritiba; 074) Indicação 
nº.  072/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que juntamente  com o setor  competente,  refaçam a 
calçada localizada em frente e ao lado do Cemitério Municipal; 075) Indicação nº. 073/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar a conservação do trevo 
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existente entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa, e se possível a construção 
de  uma  pequena  praça.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira: 076) 
Indicação  nº.  074/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  junto  ao  departamento 
competente a elaboração de projeto de asfaltamento das Ruas Ivan Garcia e José Monteiro 
Filho, no loteamento Chácaras Santa Bárbara, Km. 18, neste município;  077) Indicação nº. 
075/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto à Empresa Bandeirante de Energia 
S/A, a colocarem luminárias nos postes de energia elétrica ao longo da Rodovia SP 88, onde 
não houver, iniciando-se no Posto de Saúde do Km. 18, até a Estação de Tratamento de Água 
da Sabesp, no Bairro Vista Alegre. 078) Indicação nº. 076/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
providencie junto ao departamento competente a realizar um projeto para asfaltamento da Av. 
São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Nova Biritiba;  079) Indicação nº. 077/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que providencie junto ao departamento competente a realizar um projeto visando 
o asfaltamento da via de acesso ao Bairro do Castellano, inciando-se no Ginásio Municipal de 
Esportes e com o término no cruzamento da Rodovia SP 98 (Estrada de Casa Grande); 080) 
Indicação  nº.  078/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  junto  ao  departamento 
competente a construir uma pista de Cooper na área do Ginásio Municipal de Esportes ‘José 
Oliva Melo Junior’;  081) Indicação nº. 079/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie 
junto ao departamento competente a colocar lombadas ou redutores de velocidade, na Estrada 
do Rio Acima, defronte à entrada do Hasegawa; 082) Indicação nº. 080/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  providencie  junto  ao  departamento  competente,  a  elaboração  de  um projeto 
visando  a  realização  da  cobertura  da  quadra  da  EMEF Helena  Ricci  Barbosa,  no  Bairro 
Hiroy;  083)  Indicação  nº.  081/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  junto  ao 
Departamento competente, a elaboração de um projeto para que as creches municipais não 
sofram interrupção no período de férias, ou seja, que seja mantida em funcionamento durante 
o ano todo;  084) Indicação nº. 082/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao 
departamento  competente  a  elaboração  de  um projeto  de  asfaltamento  da  Av.  Brasil,  no 
Bairro Castellano; 085) Indicação nº. 083/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto 
ao departamento competente, a realizar serviços de jardinagem junto à margem (barranco) da 
Rodovia SP-88, no Bairro Nova Biritiba; Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos  
Santos: 086) Indicação nº. 084/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao departamento 
competente, providenciem o E.P.I. – Equipamento de Proteção Individual, aos funcionários 
públicos municipais;  087) Indicação nº. 085/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
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setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Alexandre 
Datallo Pedro Rocco,  antiga Rua 13, no Bairro Castellano;  088) Indicação nº.  088/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  ao  Departamento  Municipal  de  Promoção  e 
Assistência Social,  providenciem a retirada dos moradores de rua que atualmente estão na 
Praça São Benedito, e que fazem o uso de bebida alcoólica constantemente, constrangendo as 
pessoas  e famílias  que por  lá  circulam. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria da 
Mesa Diretora: 01)  Leitura do Projeto de Resolução nº. 003/2009,  que “Dispõe sobre a 
constituição de Comissão Especial para a revisão da Lei Orgânica do Município de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências.”  02) Leitura do Projeto de Resolução nº. 004/2009,  que 
“Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para a revisão do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 03) Leitura do Projeto de 
Resolução nº.  005/2009,  que “Dispõe sobre a criação e composição de CEV – Comissão 
Especial  de  Vereadores,  e  dá  outras  providências.”  O Nobre Vereador  Donizeti  Assis  de 
Siqueira solicita a ordem e requer ao senhor Presidente, devidamente ouvido o Plenário, que o 
Projeto de Resolução nº.  005/2009,  que trata de uma matéria  de grande repercussão,  seja 
colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária. O senhor 
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Donizeti, ficando aprovado 
por unanimidade. O Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita  a ordem e 
diz:  “Nobre Vereador Donizeti peço que seja repetida a solicitação, pois não a entendi.” 
Vereador Donizeti: “Vossa Excelência deve se dirigir ao senhor Presidente.” Vereador 
Francisco Pacheco: “Senhor Presidente, eu não entendi a solicitação do Nobre Vereador  
Donizeti,  poderia  me  esclarecer?” Vereador  Donizeti: “Senhor  Presidente,  posso  
responder?”  O  senhor  Presidente  concede. Vereador  Donizeti: “Eu  requeri  que  fosse  
colocado  na  Ordem  do  Dia  esse  Projeto  que  está  sendo  deliberado,  e  se  for  somente  
deliberado, só vai ser colocado na semana que vem em votação, ou seja, daqui a uns quinze  
dias que será formada a comissão e, no entanto, é um assunto emergencial, pois estamos  
formando uma comissão para analisar a situação do hospital e, com a atuação da Câmara,  
vamos  tentar  conseguir  verbas  para  reativá-lo,  entre  outras  coisas  que  nós  discutimos.  
Então, eu requeri para que o projeto fosse votado na Ordem do Dia, ainda hoje.” Vereador 
Francisco Pacheco: “Entendi.”  O  Segundo  Secretário,  Vereador  Julio  César,  retoma  a 
leitura para conclusão, fazendo a leitura da justificativa ao Projeto de Resolução nº. 005/2009. 
O  Nobre Vereador Caetano solicita a ordem e diz:  “Quero saber quais Vereadores que  
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fazem parte da Comissão a respeito do hospital, me parece que Vossa Excelência me diz que  
foi  requerida por sete  Vereadores?” Senhor Presidente: “Se o senhor  Vereador  estiver  
interessado, nós colocaremos o seu nome também.”  Vereador Caetano: “Sim, porque na  
verdade o Prefeito sabe que estamos correndo atrás, batalhando e batendo até de frente com  
vocês a respeito do hospital. Agora, Vossas Excelências estão querendo nos deixar numa  
situação  constrangedora,  sendo  que  estamos  correndo  atrás  também,  entendeu,  estamos  
pedindo a reabertura do hospital faz tempo, até mesmo antes de vocês.” Vereador Francisco 
Pacheco: “Senhor Presidente, gostaria que o senhor se sensibilizasse e não colocasse esse  
assunto em pauta na Ordem do Dia, para que as comissões se reunissem e analisassem com  
maior critério.” Senhor Presidente: “Já foi votado o requerimento para a Ordem do Dia.”  
Vereador Francisco Pacheco: “Foi votado quando? Agora?”  Vereador Donizeti:  “Este  
Vereador requereu e foi votado, inclusive, Vossa Excelência votou a favor.”  Terminando os 
trabalhos  do  Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a   ORDEM  DO  DIA: 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira:  001)  –  Única  discussão  e 
votação  o  Requerimento  nº.  003/2009,  ao  Exmo.sr.  Ministro  de  Estado  do  Trabalho  e 
Emprego, Carlos Lupi, que estude a possibilidade de prover o município de Biritiba Mirim 
com cursos profissionalizantes a serem ofertados  à população. O senhor Presidente colocou 
em única discussão e votação,  ficando  aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
003/2009.  002) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 004/2009,  ao Exmo.sr. 
Prefeito Municipal, Carlos Alberto Taino Junior, para que forneça a relação de médicos e 
dentista (funcionários Federal, Estadual e Municipal) que prestam serviços na rede pública 
municipal, informando respectivas cargas horárias e locais de trabalho. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento 
nº. 004/2009.  Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva: 003) – Única discussão e 
votação  a  Moção  de  Apelo  nº.  001/2009,  ao  Exmo.sr.  Luis  Inácio  Lula  da  Silva,  DD. 
Presidente  da  República,  e  ao  Exmo.sr.  Superintendente  Nacional  da  Caixa  Econômica 
Federal,  para  que  sejam  cadastradas  o  maior  número   possível  das  famílias  carentes 
biritibanas no programa social  da Bolsa  Família.   O senhor Presidente  colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 001/2009. 
O Nobre Vereador Everaldo solicita que os demais Nobres Pares assinem com ele a Moção de 
Apelo nº. 001/2009.  O senhor Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que a 
Procuradoria  Jurídica  e  as  Comissões  Permanentes  emitam  parecer  ao  Projeto  de 
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Resolução nº. 005/2009, que  “Dispõe sobre a criação e composição de CEV – Comissão 
Especial de Vereadores, e dá outras providências.” Retornando aos trabalhos da Sessão, o 
senhor Presidente solicita o Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos senhores 
Vereadores  presentes  para  apuração  do  “quorum”  legal.  Feita  esta,  cotejando-se  a 
chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 005, do Livro nº. X de Registro de 
Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” 
legal para a continuidade da Sessão, em face da presença da totalidade dos membros da 
Câmara no Plenário.  Havendo “quorum” legal,  o  senhor  Presidente  dá continuidade  à 
Sessão  Ordinária,  passando  de  pronto:  004)  Leitura  dos  pareceres  das  Comissões 
Permanentes referentes ao Projeto de Resolução nº.  005/2009,  que  “Dispõe sobre a 
criação e composição de CEV – Comissão Especial de Vereadores, e dá outras providências.” 
O  senhor  Presidente  colocou  em  única  discussão  e  votação,  ficando  aprovado  por 
unanimidade o Projeto de Resolução nº. 005/2009. Terminados os trabalhos da presente 
Sessão, o senhor Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário que faça a chamada dos 
oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações 
pessoais: 1. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
2. Vereador Everaldo da Silva: Solicita autorização ao senhor Presidente para fazer o uso da 
palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Agradeço a população presente nesta  
primeira Sessão Ordinária desta Casa, e dizer que esta Casa está aberta a todos aqueles que  
quiserem  nos  ajudar  a  solucionar  os  problemas  do  nosso  município.  Nós  aqui  somos  
Vereadores e temos o dever de junto com a população ajudar a solucionar a situação do  
nosso município. Críticas construtivas queremos e damos, não crítica para atrapalhar.”  3. 
Vereador Francisco  Pacheco de Vasconcelos:  Solicita  autorização  ao senhor  Presidente 
para  fazer  o  uso da  palavra  em seu assento,  o  que lhe  é  concedida e  diz:  “Gostaria  de  
agradecer as pessoas presentes, dando o exemplo e acompanhando os trabalhos desta Casa.  
Obrigado a todos.” 4. Vereador José Francisco Marques Garcia: Agradeceu e dispensou o 
uso da palavra. 5. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso 
da  palavra.  6.  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da 
palavra. 7. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: Solicita ao Vice-Presidente, Vereador 
José  Francisco  Marques  Garcia,  que  assuma  a  Presidência  para  que  possa  utilizar-se  da 
palavra.  Com a  palavra,  o  Vereador  Valdivino  Ferreira  dos  Santos:  “Senhor  Presidente,  
Nobres companheiros e amigos aqui presentes. Quero agradecer a Deus por este momento,  
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em ter retornado a esta Casa, agradecer a minha esposa Luciléia que está presente aqui  
hoje. Agradeço a presença do Ilustre ex-Vereador desta Casa, o senhor Sebastião Moraes,  
conhecido  como  ‘Sebastião  bolacheiro’,  que  muito  fez  por  esta  cidade.  Nobres  
companheiros,  é  com  imensa  honra  que  estamos  hoje  aqui  compondo  esta  Mesa,  
representando a todos vocês, e também fazer valer o direito do povo, que é o nosso dever  
como Vereador, temos que fiscalizar, fazer leis, ouvir e sermos ouvidos. Quero dizer aos  
Nobres colegas e à população que esta Mesa está à disposição para discutirmos os projetos  
que trarão benefícios ao município e que só irá ajudar, projetos esses que, em conjunto com  
o Prefeito, vamos fazer valer o direito de cada munícipe que mora nesta cidade. Eu tenho  
certeza que nesta  primeira Sessão Ordinária,  vai  ficar  no marco da história de  Biritiba  
Mirim, a qualidade de cada Vereador aqui presente,  cada um aqui tem a capacidade de  
representar muito bem o povo Biritibano, representar muito bem a nossa cidade. Essas são  
minhas palavras, agradeço a todos de coração e muito obrigado.” Terminada a oratória do 
Vereador  Valdivino,  o  Vereador  José  Francisco  Marques  Garcia diz:  “Agradeço  a  
presença de minha esposa, de meus filhos e de todos aqui. Passo ao Vereador Valdivino a  
Presidência para que dê prosseguimento aos trabalhos desta Casa de Leis.”  Não havendo 
mais oradores inscritos, o senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca a 
reunião das Comissões Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 05 de fevereiro de 2009, 
às dez horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, 
o senhor Presidente declarou 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. 

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 09 de fevereiro de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA 
Primeiro Secretário  
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JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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