
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 30 de março de 2009. 

Às vinte horas do dia trinta de março 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 da Primeira 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.  014,  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 Ordinária do dia 23 de março de 2009. O 
Nobre Vereador Julio César Leite da Silva requer a dispensa da leitura da Ata, 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  da  ata.  Após,  o  senhor  Presidente  coloca  em  única 
discussão e  votação a  Ata  da  Sessão Ordinária  do dia  23/03/2009,  ficando aprovada por 
unanimidade.  2. Leitura  do  Ofício  nº.  008/2009-DAGP.  Encaminha  Atos  do  Executivo: 
*Portarias  nº.s  043,  047  a  061/2009;  *Decreto  nº.  2.583/2009;  *Lei  Complementar  nº. 
089/2009; *Contratos nº.s 003 a 006 e 008 e 012/2009; *Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 
040/2007;  3. Leitura  do  Ofício  nº.  027/2009/AARI,  do  Poder  Executivo.  Referente  ao 
Requerimento de Informações nº. 011/2009, de autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco 
de Vasconcelos;  4. Leitura do Ofício nº. 025/2009/AARI, do Poder Executivo. Referente à 
Moção  de  Apelo  nº.  002/2009,  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores  Everaldo  da  Silva  e 
Valdivino Ferreira dos Santos,  subscrita  pelos  demais senhores  Vereadores;  5. Leitura do 
Ofício nº. 024/2009/AARI, do Poder Executivo. Referente ao Requerimento nº. 013/2009, de 
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autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos;  6. Leitura  do  Ofício  nº. 
026/2009/AARI,  do  Poder  Executivo.  Referente  ao  Requerimento  de  Informações  nº. 
010/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;  7. Leitura do Ofício nº. 
033/09, do Biritiba-Prev – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Biritiba Mirim. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de 
fevereiro de 2009; 8. Leitura do Ofício nº. 128/2009-GP. Envia Mensagem nº. 13 referente ao 
Veto  Total  ao  Autógrafo  nº.  005/2009  –  Projeto  de  Lei  nº.  006/2009.  INDICAÇÕES: 
Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia:  001) Indicação nº. 330/2009, 
solicita  ao Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  uniformizar  devidamente  os 
funcionários da Prefeitura Municipal, principalmente os garis (que fazem a coleta do lixo); 
002) Indicação nº. 331/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
colocar  um telefone  público  (tipo  ‘orelhão’)  na  Rua  Sebastião  Garcia  Garcia,  no  Bairro 
Jardim Alvorada “C”; 003) Indicação nº. 332/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor  competente  a  passar  a  máquina  na  Rua  Rio  Paraitinga,  no  Bairro  Vertentes; 004) 
Indicação nº. 333/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a 
máquina na Rua Rio Paraíba, no Bairro Vertentes. Autoria do Nobre Vereador Francisco  
Pacheco de Vasconcelos:  005) Indicação nº. 334/2009, solicita ao Sr. Prefeito que  oficie a 
Telefônica, para implantar um telefone público ‘tipo orelhão’ na Estrada dos Pinheirinhos, 
entre o Sítio do Juca e o Rancho Sete Lagos, localizados no Bairro do Sertãozinho; 006) 
Indicação nº. 335/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao departamento responsável, 
estudem a possibilidade de construir um PSF – Posto de Saúde da Família no Bairro Parque 
Residencial Castellano; 007) Indicação nº. 336/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao setor competente no sentido de criar um “Pró-Idoso” no município, para prestar todo 
atendimento médico, fisioterápico, farmacêutico, odontológico e psicológico, necessários às 
pessoas  da  terceira  idade; 008)  Indicação  nº.  337/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente ao setor competente, verifiquem a possibilidade de criar um programa onde os 
munícipes  possam praticar  atividades  físicas  acompanhadas  por  um instrutor,  no  Ginásio 
Municipal de Esportes, e que atenda todas as faixas etárias; 009) Indicação nº. 338/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  aos  órgãos  competentes,  para  que  providenciem a 
colocação de placas em todas as cúpulas dos telefones públicos (orelhões), bem como nos 
locais públicos, contendo os números de telefones de emergência, tais como: polícia militar, 
pronto socorro, táxi, dentre outros. 010) Indicação nº. 339/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
realize estudos juntamente com o setor competente, no sentido de colocar um dentista para 
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fazer tratamento odontológico em pessoas com idade acima de 16 anos, nos postos de saúde 
do município; 011) Indicação nº. 340/2009, solicita ao Sr. Prefeito que adote as providências 
necessárias para a implantação de uma linha 0800, de forma a propiciar maior facilidade de 
acesso  aos  postos  de  saúde; 012)  Indicação  nº.  341/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  no  sentido  de  implantar  novas 
lombadas ou mesmo reformar as já existentes, com as devidas sinalizações na Av. Antonio 
Etelvino de Andrade, nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes; 013) Indicação 
nº.  342/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  oficie  a  Telefônica  para  a  implantação  de  um 
telefone público ‘tipo orelhão’, ou a mudança de um deles já existente, na Rua José Pereira da 
Silva,  nas  proximidades  no  nº.  266,  Centro  do  município; 014)  Indicação nº.  343/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa de Correios e Telégrafos, no sentido de 
instalar  Caixas  Postais  para  a  coleta  de  correspondências  no  Bairro  do  Nirvana; 015) 
Indicação  nº.  344/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  departamento 
competente para que realizem estudos no sentido de criar a Guarda Mirim no município; 016) 
Indicação  nº.  345/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  da 
municipalidade que envide estudos,  visando à colocação dos paralelepípedos na Rua José 
Pereira da Silva, Centro do município; 017) Indicação nº. 346/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao departamento responsável, que estude a possibilidade de construir um 
conjunto  habitacional  com casas  populares,  no  município; 018)  Indicação  nº.  347/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários 
para  viabilizar  a  implantação  de  placas  indicativas  de  logradouros  nas  ruas  dos  Bairros 
Nirvana e Santa Catarina; 019) Indicação nº. 348/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao departamento responsável visando a pavimentação asfáltica, desde o início da Av. 
Benedito  Paulo  de  Miranda,  com término na  Estrada  Estadual  SP-92 –  Estrada  de  Casa 
Grande;Autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva:      020)  Indicação  nº. 
349/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine  ao setor  competente  a  passar  a  máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Euclides Xavier, no Bairro Jardim Castellano; 021) 
Indicação  nº.  350/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  junto  ao  setor  competente  passe  a 
máquina e jogue cascalho na Rua João Rodrigues de Morais, principalmente no trecho até a 
Av. São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Nova Biritiba; 022) Indicação nº. 351/2009, solicita 
ao Sr.  Prefeito que determine ao setor competente a fazer a limpeza e a  roçada do mato 
existente no acostamento da Rua Maria Auxiliadora, no Bairro Castellano; 023) Indicação nº. 
352/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, construam uma praça ao lado 
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do campo de futebol, localizado no Bairro Cruz das Almas; 024) Indicação nº. 353/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, construam uma cobertura no ponto de 
ônibus localizado na Estrada do Sertãozinho, próximo ao orelhão, no início da Rua Antonio 
Collato,  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 025)  Indicação  nº.  354/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a construir uma praça pública no Bairro Jardim 
dos Eucaliptos; 026) Indicação nº. 355/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente  ao setor 
competente, efetuem a pintura da lombada existente na Av. Heitor da Cunha Braga, Bairro 
Cruz das Almas. Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva:      027) Indicação nº. 
356/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao Departamento Municipal de Obras, no 
sentido  de  passar  a  máquina  motoniveladora,  o  rolo  compressor,  cascalhar  e  aterrar  os 
buracos existentes em toda a extensão da Estrada do Sertãozinho, desde o Vale Encantado 
Country Club até a divisa com o Distrito de Biritiba Ussu; 028) Indicação nº. 357/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao Departamento Municipal de Obras, providenciem 
com a  máxima  urgência,  a  colocação  de  sinalizações  verticais  e  horizontais  de  todos  os 
redutores de velocidade existentes no município; 029) Indicação nº. 358/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia  no  sentido  de  colocar 
luminárias no término da Rua 25 de Março, em frente à Estrada Mogi-Salesópolis, altura do 
Km.  73; 030)  Indicação  nº.  359/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao 
Departamento Municipal de Obras, providenciem a colocação de lombadas na Rua Casemiro 
de Abreu, no Bairro Cruz das Almas; 031) Indicação nº. 360/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias na 
Av.  Nove de  Julho,  na  altura  do nº.  570,  no  Bairro  Jardim Yoneda; 032)  Indicação nº. 
361/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  Departamento  Municipal  de  Obras, 
viabilizem  a  pavimentação  das  ruas  do  Bairro  Vertentes; 033)  Indicação  nº.  362/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao Departamento Municipal de Obras, promovam a 
roçada e, posteriormente, a limpeza de todas as ruas do Bairro Vertentes. Autoria do Nobre  
Vereador  Valdivino  Ferreira  dos  Santos:  034)  Indicação  nº.  363/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que, juntamente ao órgão competente, façam os reparos necessários na Rua Carlos 
Caminha, pois está impossível transitar com o veículo pelo Bairro Cruz das Almas, sentido da 
Granja Fundão; 035)  Indicação nº.  364/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao 
órgão competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão 
da Rua Alexandre Datallo Pedro Rocco,  Bairro Castellano; 036) Indicação nº.  365/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  órgão  competente,  passem  a  máquina 
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motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da  Rua Antonio Rossi,  no Bairro 
Castellano; 037) Indicação nº. 366/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao órgão 
competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da Rua 
Canadá,  no Bairro  Castellano; 038)  Indicação nº.  367/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que, 
juntamente ao órgão competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em 
toda a extensão da Rua Chile, no Bairro Castellano; 039) Indicação nº. 368/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  órgão  competente,  passem  a  máquina  motoniveladora  e 
joguem cascalho em toda a extensão da Rua Venezuela, no Bairro Castellano; 040) Indicação 
nº. 369/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao órgão competente, passem a máquina 
motoniveladora  e  joguem  cascalho  em  toda  a  extensão  da  Rua  Argentina,  no  Bairro 
Castellano; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva:     041) Indicação nº. 370/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto  ao Departamento Municipal de Obras ou demais 
departamentos competentes, no sentido de passar a máquina e jogar cascalho na Rua Alberto 
de Oliveira, altura do nº. 45, além de retirar o excesso de lixo que existe no início da rua e 
ainda, cortar o mato que está invadindo a via pública, em toda a sua extensão, localizada no 
Bairro Cruz das Almas; 042) Indicação nº. 371/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto   ao  Departamento  Municipal  de  Obras  ou  demais  departamentos  competentes,  no 
sentido de arrumar os bloquetes de forma adequada ou, fazer a pavimentação asfáltica na Rua 
Gildo Sevali, em toda a sua extensão, incluindo placas de sinalização, como também otimizar 
a curva do início da referida via pública; 043) Indicação nº. 372/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que  interceda  junto   ao  Departamento  Municipal  de  Obras  ou  demais  departamentos 
competentes,  no  sentido  de  passar  a  máquina  e  jogar  cascalho  no  trecho  da  Rua  Érico 
Veríssimo, principalmente na altura dos nº.s 09 a 270, localizada no Bairro Cruz das Almas; 
044) Indicação nº. 373/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto  ao Departamento 
Municipal  de  Obras  ou  demais  departamentos  competentes,  no  sentido  de  arrumar  os 
paralelepípedos de forma adequada ou, fazer  a pavimentação asfáltica da Av.  Engenheiro 
Abílio de Melo Pinto, em toda a sua extensão, incluindo ainda, a colocação de placas de 
sinalização; 045) Indicação nº. 374/2009, solicita ao Sr. Prefeito e ao Sr. Superintendente do 
DER – Departamento de Estradas de Rodagem, para que façam estudos técnicos visando a 
elaboração de projeto técnico executivo para a construção de uma rotatória na entrada da 
cidade,  no  Bairro  Jardim Alvorada  ‘C’  com a  SP-88,  próximo ao  Cristo  Redentor; 046) 
Indicação  nº.  375/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto   ao  Departamento 
Municipal  de  Obras  ou  demais  departamentos  competentes,  no  sentido  de  arrumar  os 
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paralelepípedos de forma adequada ou,  fazer  a  pavimentação asfáltica na Rua José Oliva 
Melo,  em  toda  a  sua  extensão,  incluindo  ainda,  a  colocação  de  placas  de  sinalização  e 
lombadas; 047)  Indicação  nº.  376/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto   ao 
Departamento Municipal de Obras e Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação pública na Rua Antero de Quental, no Bairro Cruz das Almas. Ainda, solicito que 
passem a máquina e joguem cascalho, bem como cortem os matos existentes na referida via 
pública; 048)  Indicação  nº.  377/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto   ao 
Departamento Municipal de Obras e Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação pública na Rua Cláudio M. Costa, no Bairro Cruz das Almas, bem como passar 
máquina  e  jogar  cascalho  em  toda  a  sua  extensão.  PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Poder Legislativo: 001) Leitura do Projeto de Lei nº. 019/2009, que “Dispõe 
sobre  a  fixação  dos  subsídios  dos  Secretários  Municipais  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências.”  Deliberado.  Autoria dos Nobres Vereadores Donizeti Assis de Siqueira, 
Valdivino Ferreira dos Santos, Caetano Pereira da Silva e Marcio Francisco da Silva: 
002) Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2009, que “Dispõe sobre a exigência de declaração 
pública criada através da Lei Municipal de Biritiba Mirim para que as entidades filantrópicas 
mantenham  ou  tenham  acesso  à  convênios  ou  subvenções  junto  ao  Poder  Executivo 
Municipal, e dá outras providências.”  Deliberado. Terminados os trabalhos do Expediente, 
passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA:  Autoria do Poder Executivo: 
004) – Em Segunda discussão e votação a Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 
027/2009,  que “Dá novas redações aos artigos 26 e 27 da Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura dos Pareceres Favoráveis da Comissão de 
Justiça e Redação:  Presidente - Vereador Donizeti Assis de Siqueira;  Relator – Vereador 
Everaldo  da  Silva;  Membro  – Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva;  Comissão  de 
Tributação, Finanças e Orçamento: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; 
Relator – Vereador Julio César Leite da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques 
Garcia. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador Caetano 
Pereira da Silva;  Relator – Vereador Marcio Francisco da Silva;  Membro – Vereador José 
Francisco Marques Garcia. Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Vereador Marcio 
Francisco da Silva; Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – Vereador 
Caetano Pereira da Silva. Comissão de Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador Julio 
César Leite da Silva; Relator – Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Comissão de Educação 
e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da Silva;  Relator – Vereador José Francisco 
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Marques Garcia. O senhor Presidente coloca em Segunda Discussão e Votação os Pareceres 
das Comissões Permanentes referente à Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 027/2009, 
ficando  APROVADOS EM SEGUNDA VOTAÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS (07 
favoráveis  x  02  contrários)  dos  senhores  Vereadores  presentes  no Plenário. Votaram 
contrários,  os  senhores  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos. Após, o senhor Presidente coloca em Segunda Discussão e Votação a Emenda à 
Lei  Orgânica  do  Município  nº.  027/2009,  ficando  APROVADA  EM  SEGUNDA 
VOTAÇÃO POR MAIORIA DE VOTOS (07 favoráveis x 02 contrários) dos senhores 
Vereadores presentes no Plenário.  Votaram contrários,  os senhores Vereadores  Caetano 
Pereira  da  Silva  e  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos.  Votaram  favoráveis,  os  senhores 
Nobres Vereadores: Donizeti Assis de Siqueira, Everaldo Francisco da Silva, José Francisco 
Marques Garcia, José Maria de Siqueira Junior, Julio César Leite da Silva, Marcio Francisco 
da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos. Por se tratar de proposta de Emenda à Lei Orgânica 
do Município, o ‘quorum’ de votação é da maioria qualificada. 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 Caetano Pereira da Silva: “Boa noite a todos, a Mesa  
Diretora,  Presidente  Vereador  Valdivino,  Primeiro  Secretário  Everaldo  e  Segundo  
Secretário Julio César, demais Nobres Vereadores, aos munícipes presentes. O motivo que  
me traz hoje a esta Tribuna é para dizer a vocês que fui à Brasília juntamente com outros  
Vereadores para pedir recursos ao nosso município. Fui no gabinete do Deputado Federal  
Valdemar Costa Neto, do PR e  no gabinete do Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, do  
PTB, e com eles deixei e protocolei o meu pedido para pavimentação do Bairro Cruz das  
Almas. Fui muito bem recebido pelo Deputado Federal do PR, o Valdemar Costa Neto, que  
muito contribuiu para o município com recursos na área da saúde, esporte, dentre outros,  
então, ele merece o respeito de todos os cidadãos biritibanos. Quero falar que, geralmente,  
no cenário político, as pessoas sempre lembram apenas das coisas ruins e eu quero citar  
uma coisa boa do nosso ex-Prefeito Joaquim Gomes. No final de seu mandato, no dia 28 de  
dezembro de 2008, ele assinou um convênio junto ao Governo do Estado de São Paulo, para  
a  coleta  de  lixo  a  partir  de  janeiro  de  2009,  convênio  de  cooperação  técnica  entre  a  
Prefeitura Municipal  de Biritiba Mirim e a Secretaria  de Saneamento e Energia,  o qual  
menciona que enviará à cidade três caminhões coletores, um caminhão basculante e uma  
máquina retroescavadeira, que serão usados para a limpeza pública urbana, melhorando as  
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condições da coleta de lixo. Estou falando sobre esse assunto porque geralmente os políticos  
só são lembrados nas coisas ruins que aconteceram, contundo, o senhor Joaquim assinou no  
dia 28 de dezembro passado esse convênio e que somente agora vieram para a Prefeitura  
para contribuir. Era só o que eu tinha a falar. Muito obrigado.” 2. Vereador Donizeti Assis 
de Siqueira:  Solicita ao senhor Presidente autorização para falar em seu assento, o que lhe 
fora concedido e diz:  “Só aproveitando a ocasião,  quero parabenizar o Joaquim Gomes,  
porque  realmente  foi  uma excelente  aquisição.  Esses  veículos  encontram-se  no  pátio  da  
Delegacia aguardando, me parece, o seguro para poder circular. Então, nós devemos isso ao  
Joaquim e gostaria que você transmitisse os meus sentimentos de parabenização a ele, aliás,  
parabenização à cidade.”  3. Vereador Everaldo da Silva:  Solicita ao senhor Presidente 
autorização  para  falar  em seu assento,  o  que  lhe  fora  concedido  e  diz:  “Agradecendo  a  
população mais uma vez por estarem aqui nos prestigiando nesta noite e mais uma vez dizer  
que este Vereador continua, com certeza, junto com os outros Vereadores, correndo atrás de  
melhorias para o nosso município. Esperamos que em breve nós comecemos a solucionar  
também os problemas das ruas dos nossos bairros, também estamos solucionando algumas  
questões da saúde com verbas que já conseguimos com alguns deputados e com o Governo  
para melhorar o atendimento à população. Ademais, agradeço a presença de todos e conto  
com  vocês  novamente  na  próxima  Sessão.”   4.  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos:   “Senhor  Presidente,  Primeiro  e  Segundo  Secretário,  Nobres  Pares  e  
população  presente.  Venho  aqui  nesta  Tribuna  hoje,   pelo  motivo  de  já  estarmos  com  
trezentas e setenta e sete Indicações. Outro dia um Nobre Vereador veio aqui na Tribuna e  
‘puxou a orelha’ do nosso Prefeito ‘Inho’ e eu venho aqui hoje, mas não quero ‘puxar a  
orelha’ dele, eu quero ‘abrir os olhos’ do nosso Prefeito. A Prefeitura não precisaria ter  
sequer um Secretário, se o Prefeito atendesse todas as nossas solicitações. Isso é uma prova  
de que nós aqui unidos, seja de qualquer partido, independente disso, esqueçamos qualquer  
divergência política, se o Prefeito faz e cumpre com as nossas solicitações, hoje não haveria  
necessidade alguma de sequer ter um Secretario, só pequenos encarregados já tomava conta  
e a cidade estaria muito melhor. São trezentas e setenta e sete Indicações, e veio como um  
retorno a mim que estas estão sendo analisadas, e eu espero que daqui a quatro anos, o  
Prefeito, o Executivo, consiga ler todas elas. Quero também parabenizar, senhor Presidente  
e Nobres Pares, essa aquisição do ex-Prefeito Joaquim Gomes que foi feita no final do seu  
mandato  e  também  quero  parabenizar  o  Prefeito  em  exercício  por  essa  aquisição.  
Aproveitando,  senhor  Presidente,  eu  quero  parabenizar  uma  pessoa  empreendedora  do  
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nosso município, o Marcos Zaramella, eu estive presente em sua festa, uma pessoa que fez o  
evento  e  está  fazendo  com  que  a  nossa  cidade  cresça,  meus  parabéns  a  ele.  Em  
contrapartida, existia um problema em Biritiba Mirim que com certeza, não vai passar em  
branco  e  não vai  passar  desapercebido,  a  morte  de  uma criança  por  afogamento  e  um  
Boletim de Ocorrência que foi feito de forma que não condiz com a verdade, em hipótese  
alguma. Está descrito no B.O. que a mãe da criança foi culpada da morte da menina e que  
naquele dia, naquele PSF, tinha uma médica, a qual colocou o seu número de inscrição e,  
infelizmente, o senhor Delegado de Polícia, o qual eu conheço e pessoa de minha estima,  
assinou aquele B.O. e não era para ter assinado porque não condiz com a verdade. Isso  
ainda vai ser esclarecido. Era o que eu tinha a falar. Obrigado a todos.  5. Vereador José 
Maria de Siqueira Junior:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  6. Vereador Julio 
César Leite da Silva:  “Boa noite a todos, senhor Presidente, Mesa Diretora, demais Pares  
e população aqui presente. O que me traz a esta Tribuna no dia de hoje, é para prestar  
contas  à  população  e  aos  demais  Pares.  Na  última  quarta-feira  estive  em  Brasília,  
juntamente  com  alguns  Nobres  Colegas,  buscando  recursos,  protocolando  projetos  e  
estivemos  nos  gabinetes  de  alguns  deputados.  Estive  no  gabinete  do  Deputado  Federal  
Valdemar  Costa  Neto,  Marcio  França,  Luiza  Erundina,  enfim,  para  ressaltar,  quero  
agradecer  ao  Deputado  Valdemar  Costa  Neto  pela  hospitalidade,  pois  não  é  fácil,  nós  
saímos  aqui  de  Biritiba,  chegando  em  Brasília,  num  lugar  estranho,  e  ele  foi  o  único  
deputado que nos acolheu de uma forma digna, nos deu um tratamento que nós estávamos  
merecendo. Quero dizer que estou trabalhando, se empenhando, buscando recursos para o  
nosso município. Aproveito a oportunidade também para agradecer o Prefeito Municipal de  
Biritiba, o ‘Inho’, que me mandou uma resposta positiva, protocolei quatorze ofícios e no  
décimo quarto eu tive uma resposta positiva. Eu fiz um pedido para recolocar os bloquetes  
em  frente  à  pastelaria  da  Kioko,  e  ele  me  respondeu  com  as  seguintes  palavras:  
“Informamos que o pedido do Nobre Vereador foi executado no dia 26 de março de 2009.”.  
Quero dizer ao senhor Prefeito que estou muito feliz e agradecido pela população, mas eu  
precisei de fazer quatorze ofício para ser atendido, quero saber a resposta dos outro treze.  
Quero saber também senhor Prefeito, quanto às respostas das minhas Indicações, faz três  
Sessões  que  eu  não  faço  Indicações,  as  pessoas  que  acompanham  aqui  com  mais  
habitualidade as Sessões desta Casa de Leis, têm percebido que eu não faço mais Indicações,  
e porque eu não faço? É porque eu não tenho resposta. Então, senhor Prefeito, eu quero  
saber  do senhor  ou  dos  departamentos,  onde  estão  as  respostas  das  minhas  Indicações.  
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Agradeço a todos e muito obrigado.” 7. Vereador Marcio Francisco da Silva:  Agradeceu e 
dispensou o uso da palavra. Terminados os oradores  inscritos e não havendo nada mais a ser 
tratado, o senhor Presidente diz: “Quero agradecer a presença de todos, aos Nobres Colegas  
Vereadores pela competência e pelo trabalho desenvolvido, agradeço a minha diretoria que  
tem me  acompanhado  nos  dias  de  Sessões  e  dizer  que  estão  todos  de  parabéns.  Quero  
informar  também que  na  próxima  quinta-feira,  dia  02  de  abril,  às  nove  horas,  estarão  
presentes aqui os alunos do Colégio Mundo, gostaria que todos os  Vereadores estivessem  
presentes.” Após, o senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores 
Vereadores à reunião das Comissões Permanentes a se realizar na próxima quinta-feira, dia 02 
de abril, às quinze horas. 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 06 de abril 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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