
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 26 de fevereiro de 2009. 

Às vinte horas do dia vinte e seis 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. 
A presente Ata fora transcrita de forma sucinta, devido ao problema ocorrido no sistema 
de áudio da gravação.  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. 009, 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 maioria dos membros da 
Câmara.  Constatou-se  a  ausência  dos  Nobres  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e 
Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos  no  Plenário.  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 Ordinária  do dia  16 de fevereiro de 2009;   2. 
Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 19 de fevereiro de 
2009. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 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 Donizeti, 
ficando  aprovada  por  unanimidade  a  dispensa  da  leitura  das  atas.  Após,  o  senhor 
Presidente  coloca  em  única  discussão  e  votação  a  Ata  da  Sessão  Ordinária  do  dia 
16/02/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  Após,  o  senhor  Presidente  coloca  em 
única  discussão e  votação a  Ata  da  Sessão Extraordinária  do dia  19/02/2009,  ficando 
aprovada por unanimidade.  3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10109656/MS/SE/FNS, do 
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Ministério da Saúde;  4. Leitura do Ofício nº. 058/09, do Departamento de Promoção e 
Assistência  Social  de  Biritiba  Mirim.  Assunto:  Comunica  o  fornecimento  de 
medicamentos gratuitos. Os Nobres Vereadores Caetano Pereira da Silva e Francisco 
Pacheco  de Vasconcelos  solicitam ao senhor  Presidente  que seja  consignada suas 
presenças  em  Ata.  O  senhor  Presidente  consigna  a  presença  dos  senhores 
Vereadores. 5. Leitura do Ofício nº. 050/2009, do Poder Executivo. Encaminha Balancete 
Analítico das Receitas e Despesas da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, relativo ao 
mês  de  janeiro  de  2009;  6. Leitura  do  Ofício  nº.  044/2009,  do  Poder  Executivo. 
Encaminha  Balancete  Analítico  das  Receitas  e  Despesas  da  Prefeitura  Municipal  de 
Biritiba Mirim, relativo ao mês de dezembro de 2008; 7. Leitura do Ofício nº. 022/09, do 
Biritiba-Prev.  Encaminha  Balancete  Financeiro  da  Receita  e  Despesas  do  Instituto, 
relativo ao mês de janeiro de 2009; 8. Leitura do Ofício nº. 004/2009-DAGP, de autoria 
do Poder Executivo. Encaminha os Atos do Executivo: *Portarias nº.s 029, 030, 031 e 
033/2009; *Decretos nº.s 2.574, 2.577, 2.578, 2.579 e 2.581/2009; *Lei Orçamentária nº. 
1.527/2009;  *Lei  Complementar  nº.  087/2009;  *Convênio  nº.  016/2009;  *Contrato  nº. 
001/2009;  *Termos  Aditivos  nº.s  05  ao  Contrato  nº.  053/2007,  04  ao  Contrato  nº. 
053/2007 e 04 ao Contrato nº. 055/2006.  INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador  
Donizeti  Assis  de Siqueira: 001) Indicação nº.  176/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que 
junto ao setor competente, elaborem um projeto para a construção de um centro esportivo, 
com diversas modalidades de práticas esportivas, na área do campo de futebol do Km.18; 
002)  Indicação  nº.  177/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente, 
providenciem o aumento do pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Helena 
Ricci Barbosa’, no Bairro Irohy, Km. 18;  003) Indicação nº. 178/2009,  solicita ao Sr. 
Prefeito junto ao departamento competente, elaborem estudos no sentido de construir dois 
abrigos  para  passageiros  na  altura  do  Km.  72  da  Rodovia  SP-88  (Mogi-Salesópolis). 
Autoria dos Nobres Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e Everaldo da Silva: 004) 
Indicação nº. 179/2009, solicitam ao Sr. Prefeito que junto ao departamento competente, 
providenciem a demarcação de um novo ‘ponto de ônibus’, na Av. Maria José de Siqueira 
Melo,  altura do nº.  301,  em frente  ao Centro de Saúde III,  no Bairro Jardim Takebe. 
Autoria dos Nobres Vereadores Donizeti  Assis  de Siqueira e Valdivino Ferreira dos  
Santos:  005) Indicação nº. 180/2009, solicitam ao Sr. Prefeito que oficie a SABESP, no 
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sentido de ampliar a rede coletora de esgoto na Rua Lauro Albano dos Santos, visando 
atingir  até  o  nº.  119  da  referida  via  de  acesso,  que  situa-se  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos. Autoria  do  Nobre  Vereador  José  Francisco  Marques  Garcia:  006) 
Indicação nº. 181/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a fazer 
a sinalização das ruas localizadas no Bairro Jardim Yoneda; 007) Indicação nº. 182/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  recolocar  o  abrigo  de 
passageiros no ponto de ônibus localizado em frente ao depósito de material de construção 
do “Marcos Zaramela”,  no Bairro Jardim Vista  Alegre;  008) Indicação nº.  183/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente,  que  intercedam  junto  à 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – E.M.T.U., para que seja alterada a saída 
dos ônibus das linhas Mogi-Biritiba (linha 394) e Mogi-Salesópolis (linha 311), sendo um 
intervalo de 15 a 20 minutos de uma linha para a outra.   Autoria do Nobre Vereador  
Valdivino Ferreira dos Santos: 009) Indicação nº. 184/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
junto ao órgão competente, coloquem luminárias nas seguintes vias do Bairro Jardim dos 
Eucaliptos: Rua Abinésio Avelino Marques, Rua Luiz Vieira da Silva e Rua José Paulo 
Martins;  010)  Indicação  nº.  185/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  órgão 
competente, coloquem uma lombada na Rua 1º de Setembro, no Bairro Jardim Yoneda, 
em frente ao bar da Srª. Jurema; 011) Indicação nº. 186/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
junto ao órgão competente, coloquem um telefone público, tipo ‘orelhão’, na Rua 1º de 
setembro, no nº. 69, no Bairro Jardim Yoneda, no bar da senhora Jurema; 012) Indicação 
nº. 187/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente, para que 
façam a manutenção do campo de futebol localizado no Bairro Jardim dos Eucaliptos, e 
ainda, que coloquem areia para lazer das crianças, na área ao lado do campo de futebol. 
Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos:  013) Indicação nº. 
188/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras, a 
fazer a manutenção geral da Estrada de Casa Grande, altura do Km. 90, no Bairro da 
Terceira;  014)  Indicação  nº.  189/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento Municipal de Obras, a fazer o nivelamento e cascalhamento da Rua Peru, 
nas proximidades da residência de nº. 04, localizada no Parque Residencial Castellano; 
015) Indicação nº. 190/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
fazer a coleta de lixo com mais freqüência e também para que seja feita a manutenção da 
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lixeira já existente, localizada na Estrada de Casa Grande, nas proximidades da porteira da 
SABESP;  016) Indicação nº. 191/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a fazer a construção de uma nova lixeira na Estrada Nossa Senhora Aparecida, 
nas proximidades do Bar da Manu; 017) Indicação nº. 192/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários, objetivando a roçada 
do  mato  existente  ao  redor  do  Ginásio  Municipal  de  Esportes  deste  município;  018) 
Indicação  nº.  193/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  Departamento 
Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho na Estrada Nossa 
Senhora Aparecida, no Bairro Casqueiro, nas proximidades do cruzamento com a Estrada 
de Casa Grande;  019) Indicação nº. 194/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho na 
Rua Uruguai,  localizada  no Bairro  Parque  Residencial  Castellano;  020)  Indicação nº. 
195/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a fazer a construção 
de uma nova lixeira e também, fazer a coleta de lixo com mais freqüência, na Rua Antonio 
Etelvino de Andrade, localizada nas proximidades do Córrego Itaim. Autoria do Nobre  
Vereador Everaldo da Silva:  021) Indicação nº. 196/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho, e ainda implantar o sistema de dreno na Rua Antonio Collato, na altura do 
trecho do nº. 16 ao nº.  135;  022) Indicação nº.  197/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras ou ao departamento competente, no 
sentido de colocar iluminação pública na Rua Euclides da Cunha,  na altura da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental ‘Sandra Regina de Freitas Cardoso’, no Bairro Cruz 
das Almas;  023) Indicação nº. 198/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 
Departamento  Municipal  de  Saúde,  e  verifique  quanto  a  possibilidade  de  transferir 
urgentemente  o  atendimento  pediátrico  do  Centro  de  Saúde  III,  localizado  no  Bairro 
Jardim Takebe,  para outros  postos de saúde ou aos P.S.F.’s  –  Programa de Saúde da 
Família;  024)  Indicação  nº.  199/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina e jogar cascalho na 
Rua Carlos Caminha, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Chácara São Luís; 025) 
Indicação  nº.  200/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal  de  Obras  e  demais  departamentos  competentes,  no  sentido  de  implantar 
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obstáculos redutores de velocidade (lombadas), na altura dos nº.s 06, 09 e 12 da Rua José 
Bonifácio, no Bairro Vila Operária; 026) Indicação nº. 201/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de reformar o prédio 
da  Rodoviária  Municipal;  027)  Indicação  nº.  202/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina e 
jogar cascalho na Estrada do Lar Santo Antonio, no Bairro Sertãozinho, sentido ao Lar 
Santo Antonio;  028) Indicação nº. 203/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina e jogar cascalho  na 
Estrada dos Barbosa; 029) Indicação nº. 204/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Transportes ou demais departamentos competentes, 
quanto a possibilidade de providenciar um veículo para o Conselho Tutelar. PROJETOS  
EM DELIBERAÇÃO:  Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira: 001) 
Leitura do Projeto de Lei nº. 010/2009, que “Dispõe sobre a revogação total das Leis  
nº.s 1.460, de 14 de novembro de 2007 e 1.494, de 19 de junho de 2008, que versam sobre  
impedimentos  de  Propaganda  Eleitoral  no  município,  e  dá  outras  providências.”. 
Deliberado.  Autoria  da  Mesa  Diretiva: 002) Leitura  do  Projeto  de  Resolução  nº. 
007/2009,  que “Dispõe sobre a recriação do Art.  37 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.”  Deliberado.   Autoria  dos 
senhores Vereadores desta Casa de Leis: 003) Leitura do Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica  do  Município  de  Biritiba  Mirim  nº.  028/2009,  que  “Dispõe  sobre  nova 
redação dos artigos 33 e 34 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.”  Deliberado.  Terminados  os  trabalhos  do  Expediente  e  não  havendo 
trabalhos a serem apreciados na Ordem do Dia, 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 Caetano Pereira 
da  Silva:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  2.  Vereador  Donizeti  Assis  de 
Siqueira:  Ausente  no  Plenário.  3.  Vereador  Everaldo  da  Silva: Solicita  ao  senhor 
Presidente autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Quero  
apenas  agradecer  a  presença  do  público,  ademais,  agradeço  pelo  dia  de  hoje.”  4. 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
5.  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  Ausente  no  Plenário.  Após,  o  senhor 
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Presidente convoca a reunião das Comissões Permanentes para a próxima sexta-feira, dia 
27 de fevereiro de 2009, às quinze horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Não 
havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
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 02 de março de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA 
Primeiro Secretário  

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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