
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 06 de abril de 2009. 

Às vinte horas do dia 06 de abril 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.  015, 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 30 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 
30/03/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  2. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10217229/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10222698/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10212507/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10210550/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10212507/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do  Telegrama  nº. 
Ref.10256293/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do  Comunicado  nº. 
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CM018916/2009, do Ministério da Educação; 9. Leitura do Ofício nº. 039/2009/AARI, do 
Poder Executivo. Referente ao Requerimento de Informações nº. 007/2009, de autoria do 
Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 10. Leitura do Ofício nº. 037/2009/AARI, do 
Poder Executivo. Referente ao Requerimento de Informações nº. 008/2009, de autoria do 
Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 11. Leitura do Ofício nº. 028/2009/AARI, do 
Poder Executivo. Referente ao Requerimento de Informações nº. 002/2009, de autoria do 
Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;  12. Leitura do Ofício nº. 032/2009/AARI, do 
Poder Executivo. Referente ao Requerimento de Informações nº. 012/2009, de autoria do 
Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos;  13. Leitura do Ofício nº. 068/2009, 
da  Prefeitura  Municipal  de  Biritiba  Mirim  –  Departamento  Municipal  de  Finanças. 
Encaminha o Balanço Geral do Exercício de 2008;  14. Leitura do Ofício nº. 009/2009-
DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s  062 a 080/2009; *Decretos nº.s 
2.584 e 2.585/2009; *Contratos nº.s 007 e 010/2009; *Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato 
nº. 028/2008; *Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 028/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao 
Convênio nº.  003/2009; *Convênio nº.  015/2009.  INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre  
Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira:  001)  Indicação  nº.  378/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que, juntamente ao departamento competente, providenciem a abertura da Viela 
Francisco Soares, que fica entre a Rua 07 e a Av. São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Nova 
Biritiba, para que a SABESP possa realizar obras de ligação de esgoto. Autoria do Nobre  
Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva: 002)  Indicação  nº.  379/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar 
cascalho na Rua 12 de janeiro, no Bairro Jardim Lorena;  003) Indicação nº. 380/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido 
de colocar  ponto de iluminação na Rua 12 de janeiro,  no Bairro Jardim Lorena;  004) 
Indicação nº.  381/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao  setor  competente  a 
efetuar a operação ‘tapa-buraco’ na Rua 25 de março, no Bairro Jardim Lorena;  005) 
Indicação nº.  382/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao  setor  competente  a 
recolocar os bloquetes da Av. Ferdinando Jungers, no Bairro Centro, no início da Escola 
Municipal  de  Ensino  Fundamental  ‘Prof.  João  Cardoso  de  Siqueira  Primo’;  006) 
Indicação nº.  383/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao  setor  competente  a 
recolocar os paralelepípedos ou fazer o asfaltamento das Ruas General Osório e Marques 
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de Olinda, no Bairro Vila Márcia;  007) Indicação nº. 384/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a efetuar a operação ‘tapa-buraco’ na Av. Nove de 
Julho, no Bairro Jardim Yoneda; 008) Indicação nº. 385/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine  ao  setor  competente  a  recolocar  os  paralelepípedos  da  Av.  Maria  José  de 
Siqueira Melo, no Bairro Centro, em frente ao comércio ‘Sorveteria Kativa’, bem como 
em toda a  sua extensão;  Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: 
009) Indicação nº. 386/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente com o departamento 
competente,  passem  a  máquina  motoniveladora  e  joguem  cascalho  na  Rua  Floriano 
Peixoto, bem como, que seja construída uma  praça na referida via pública, localizada no 
Bairro Jardim Vista Alegre;  010) Indicação nº. 387/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que, 
juntamente com o departamento competente, passem a máquina motoniveladora e joguem 
cascalho  em toda  a  extensão  da  Rua  Londres,  localizada  no  Bairro  Castellano;  011) 
Indicação  nº.  388/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  com o  departamento 
competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da 
Rua Maria da Conceição, no Bairro Castellano; 012) Indicação nº. 389/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  departamento  competente,  providenciem que  todos  os 
funcionários da Prefeitura Municipal utilizem o crachá de identificação;  013) Indicação 
nº.  390/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  departamento  competente, 
providenciem  que  todos  os  funcionários  da  área  da  Saúde  utilizem  o  crachá  de 
identificação;  014) Indicação nº.  391/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao 
departamento competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda 
a extensão da Rua Brasil, no Bairro Castellano; 015) Indicação nº. 392/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que,  juntamente  ao  departamento  competente,  passem  a  máquina 
motoniveladora  e  joguem  cascalho  em  toda  a  extensão  da  Rua  França,  no  Bairro 
Castellano.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos:   016) 
Indicação  nº.  393/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal de Saúde e que estudem a possibilidade de fazer visitas com acompanhamento 
de  médicos  nas  casas  de  famílias  dos  munícipes  com  problemas  de  saúde  e  com 
dificuldades  de  locomoção;  017)  Indicação nº.  394/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
interceda junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento (CODEAGRO) para que se 
reúnam com Associações de bairro do município, para que os seus presidentes se interem 
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mais com os trabalhos feitos pela Secretaria; 018) Indicação nº. 395/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Educação, para que retorne o 
trabalho “Prefeito no seu Bairro”, juntamente com os Vereadores do município, que era 
realizado na gestão passada;  019) Indicação nº.  396/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda  junto  ao  departamento  responsável  para  que  implementem  uma  campanha 
educativa  sobre  a  saúde  bucal,  mais  especificamente  no  âmbito  das  escolas  da  rede 
municipal  de ensino;  020) Indicação nº.  397/2009,  solicita  ao Sr. Prefeito que realize 
estudos junto ao Departamento Municipal de Educação, para que as escolas abram nos 
finais de semana, criando assim, um espaço de lazer, esporte, educação e cultura;  021) 
Indicação  nº.  398/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  departamento 
competente,  e  que realizem estudos  no sentido de instalar  uma creche no Bairro Vila 
Santo Antonio;  022) Indicação nº. 399/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
Departamento  Municipal  de  Obras,  para  que  faça  o  serviço  de  nivelamento  e 
cascalhamento  da  Rua  27,  localizada  no  Bairro  do  Nirvana,  nas  proximidades  do 
Pesqueiro do Palmieri; 023) Indicação nº. 400/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Competente,  para  que instalem um ponto de atendimento para 
consultas, por exemplo, do IPTU e outros, aos finais de semana, para que os munícipes e 
proprietários de chácaras possam consultar seus débitos junto à Prefeitura.  Autoria do  
Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva:      024) Indicação nº. 401/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que, junto ao departamento competente, notifiquem os proprietários dos terrenos 
baldios  do  Centro  do  Município,  para  que  façam a  sua  limpeza;  025)  Indicação  nº. 
402/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao departamento competente, notifiquem os 
proprietários dos terrenos baldios do Bairro Jardim Nova Biritiba, para que façam a sua 
limpeza; 026) Indicação nº. 403/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao departamento 
competente,  estudem a possibilidade de implantar  um sistema de Plano de Saúde que 
atendam aos servidores municipais; 027) Indicação nº. 404/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que, junto ao departamento competente, notifiquem os proprietários dos terrenos baldios 
do  Bairro  Jardim  Alvorada  ‘A’,  para  que  façam  a  sua  limpeza;  028)  Indicação  nº. 
405/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao departamento competente, notifiquem os 
proprietários dos terrenos baldios do Bairro Jardim Alvorada ‘B’, para que façam a sua 
limpeza; 029) Indicação nº. 406/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao departamento 
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competente, notifiquem os proprietários dos terrenos baldios do Bairro Jardim Alvorada 
‘C’, para que façam a sua limpeza; 030) Indicação nº. 407/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que, junto ao departamento competente, notifiquem os proprietários dos terrenos baldios 
do  Bairro  Jardim dos  Eucaliptos,  para  que  façam a  sua  limpeza;  031)  Indicação  nº. 
408/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao departamento competente, notifiquem os 
proprietários dos terrenos baldios do Bairro do Nirvana, para que façam a sua limpeza; 
032)  Indicação  nº.  409/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  junto  ao  departamento 
competente, notifiquem os proprietários dos terrenos baldios do Bairro Parque Residencial 
Castellano, para que façam a sua limpeza;  033) Indicação nº. 410/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que, junto ao departamento competente, notifiquem os proprietários dos terrenos 
baldios do Bairro Jardim Vista Alegre, para que façam a sua limpeza; 034) Indicação nº. 
411/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao departamento competente, notifiquem os 
proprietários dos terrenos baldios do Bairro Jardim Yoneda, para que façam a sua limpeza; 
035)  Indicação  nº.  412/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  junto  ao  departamento 
competente,  notifiquem  os  proprietários  dos  terrenos  baldios  do  Bairro  Vila  Santo 
Antonio,  para  que façam a sua limpeza;  036)  Indicação nº.  413/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia no sentido de trocar as 
lâmpadas  que  estão  queimadas  das  luminárias  situadas  na  Estrada  de  Santa  Catarina, 
Entrada Santa Rosa;  037) Indicação nº. 414/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto  à  Empresa Bandeirante  de  Energia  no  sentido  de  instalar  luminárias  nos  postes 
situados na Rua Ruth Pereira Leite da Cunha, Centro, travessa com a Rua Claudino Nunes 
de  Siqueira;  038)  Indicação  nº.  415/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  junto  ao 
departamento competente, notifiquem os proprietários dos terrenos baldios do Bairro Cruz 
das Almas, para que façam a sua limpeza. Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva: 
039) Indicação nº. 416/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto  ao Presidente do 
Banco Bradesco ou responsável pelas unidades do Banco Bradesco no Alto Tietê, para 
que instale uma agência bancária no município; 040) Indicação nº. 417/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine a realizar estudos técnicos no sentido de viabilizar a construção 
de um terminal rodoviário no Bairro Jardim dos Eucaliptos, na confluência das Ruas José 
Sérvulo da Costa e Lauro Albano dos Santos; 041) Indicação nº. 418/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  interceda  junto   ao  Departamento  Municipal  de  Obras  ou  demais 
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departamentos competentes, uma vez que existem duas ‘bocas de lobo’ da SABESP no 
meio da viela sem nome, próximo a Rua 10 do Bairro Jardim Nova Biritiba, que estão 
com vazamentos constantes, e que o fluxo do esgoto está indo para o curso de um pequeno 
córrego das imediações, que deságua no Rio Tietê; 042) Indicação nº. 419/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que interceda junto  à Telefônica, para que providenciem a instalação de 
um  telefone  público,  tipo  ‘orelhão’,  dentro  da  padaria  Arte  Pães,  localizada  na  Av. 
Ferdinando Jungers, 265, Bairro Jardim Alvorada;  043) Indicação nº. 420/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que interceda junto à Telefônica para que providenciem a instalação de um 
telefone público, tipo ‘orelhão’, dentro do bar e mercearia localizado na Rua João Paulo 
II, nº. 03, Bairro Jardim dos Eucaliptos; PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do 
Poder Executivo: 001) Leitura da Mensagem nº. 14 - Projeto de Lei Complementar 
nº. 021/2009, que “Dispõe sobre autorização para Desmembramento e Doação de Imóvel 
do  Patrimônio  Público  do  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.” 
Deliberado.  Terminados  os  trabalhos  do Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material 
dado a  ORDEM DO DIA:  Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva:  001) – 
Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 003/2009,  ao Excelentíssimo Doutor 
Carlos  Minc,  Digníssimo  Ministro  do  Meio  Ambiente,  que  tome  as  providências 
necessárias junto ao CONAMA, visando à revisão e flexibilização da Lei de Proteção aos 
Mananciais, para que e adeque junto ao nosso município. O senhor Presidente coloca em 
Única  Discussão  e  após  em  Votação  a  Moção  de  Apelo  nº.  003/2009,  ficando 
APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS.   Autoria do Poder Legislativo: 
002) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 019/2009, que “Dispõe sobre a  
fixação  dos  subsídios  dos  Secretários  Municipais  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  
providências.” Leitura do Parecer em conjunto,  Favorável,  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: Relator – 
Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva;  Membro –  Vereador  José  Francisco  Marques 
Garcia.  O  senhor  Presidente  coloca  em  Única  Discussão  o  Parecer  Favorável,  em 
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conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto de Lei nº. 019/2009, ficando 
APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS.   Votou  contrário  ao  Parecer,  o  Nobre 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos.  Após, o senhor Presidente coloca em Única 
Votação o Projeto de Lei nº.  019/2009,   ficando  APROVADO POR MAIORIA DE 
VOTOS.   Votou contrário ao Projeto de Lei nº. 019/2009, o Nobre Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos.  003)  –  Única  discussão  e  votação  o  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 de Biritiba Mirim,  
e dá outras providências.”  O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem 
requer que o Projeto de Lei nº. 020/2009 seja retirado da pauta da presente Sessão, pois a 
Comissão  está  aguardando  um  documento  referente  ao  projeto.  O  senhor  Presidente 
coloca  em  votação  o  requerimento  do  Vereador  Donizeti,  ficando  aprovado  por 
unanimidade.  Retirado  de  pauta  o  Projeto  de  Lei  nº.  020/2009.  Autoria  do  Poder 
Executivo: 004) – Única discussão e votação o Veto Total ao Autógrafo nº. 005/2009 - 
Projeto de Lei nº. 006/2009, que “Dispõe sobre a denominação da Rua Sete, no Bairro  
Jardim  Nova  Biritiba,  e  dá  outras  providências.” Leitura  do  Parecer  em  conjunto, 
Favorável, 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 Obras,  Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador 
Caetano Pereira  da Silva;  Relator – Vereador  Marcio Francisco da Silva;  Membro – 
Vereador José Francisco Marques Garcia. O senhor Presidente coloca em Única Discussão 
o Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Veto do Poder 
Executivo, e o  Nobre Vereador Donizeti solicita a ordem e diz: “Apenas para deixar  
registrado  em Ata,  com relação  ao  Veto,  sou  favorável  a  ele  porque  está  dentro  da  
legalidade, porém, quero deixar esclarecido aqui que foi uma falha do Departamento  
Municipal  de  Obras,  e  que  o  Vereador  Julio  tomou todas  as  cautelas  ao  solicitar  a  
Certidão àquele departamento e, infelizmente, eles mandaram uma Certidão errada, é  
por isso que nós demos o parecer favorável anteriormente ao projeto. Só para justificar.” 
Após, o senhor Presidente colocou em única votação o Parecer Favorável em conjunto e o 
Veto,  ficando  APROVADOS POR UNANIMIDADE  DE VOTOS.   Terminados  os 
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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: 
Ausente no Plenário.  2. Vereador Donizeti Assis de Siqueira:  Ausente no Plenário.  3. 
Vereador Everaldo da Silva:  “Senhor Presidente e Nobres Pares desta Casa. O que me  
traz nesta noite aqui na Tribuna é falar sobre essa Moção de Apelo que hoje apresentei  
nesta Casa de Leis, devido aos muitos projetos que o Governo Federal têm para estender  
ao Brasil inteiro, e eu vi, nesse momento, a necessidade de nós fazermos essa Moção de  
Apelo. O nosso município, todos sabemos, que está carente de tudo, sabemos que se nos  
unirmos e fizermos sempre juntos, com certeza teremos mais força para conseguir êxito  
junto aos Governos Federal e Estadual, ou seja onde for, teremos mais força juntos para  
beneficiar o nosso povo. Sabemos desse projeto que saiu neste último mês do Governo, o  
‘Minha Casa, minha Vida’, e quantas pessoas aqui em nosso município não tem a sua  
casa  própria,  aqueles  que  verdadeiramente  moram  de  aluguel,  outros  que  estão  
ocupando áreas que são protegidas pela Lei dos Mananciais e, de repente podem correr  
o risco de perder esse simples lugar em que moram. Então, acho justo que nós, juntos,  
possamos  mais  uma  vez  fazer  uma  Moção  de  Apelo  para  termos  mais  força  e  
conseguirmos  êxito  para os  munícipes.  Ademais,  agradeço a presença do povo nesta  
noite e dizer que esta Casa está sempre aberta para acolher a cada um de vocês. Peço  
aos Nobres Pares que queiram, assinem comigo essa Moção de Apelo para juntarmos  
forças e conseguirmos esse benefício para o município. Obrigado e boa noite a todos.” 4. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Solicita ao senhor Presidente autorização 
para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz:  “Só gostaria de propor uma  
idéia  ao  Vereador  Everaldo,  se  possível  junto  ao  Governo  do  Estado,  em  fazer  um  
levantamento dos municípios que se encontram na mesma situação de Biritiba Mirim,  
com áreas abrangentes de proteção de mananciais e que tem a mesma proibição. Entrar  
em  contato  com  as  Câmaras  Municipais  desses  municípios  e  fazer  um  trabalho  em  
conjunto,  juntar  forças,  nós temos a cidade vizinha de Salesópolis,  Biritiba,  e  outras  
cidades do Estado de São Paulo, para que esse movimento ganhe força em nível Estadual  
e  que a gente  consiga fazer  alguma alteração na Lei  de  Mananciais  e  conseguirmos  
trazer casas populares para cá.” 5. Vereador Julio César Leite da Silva: Agradeceu e 
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dispensou o uso da palavra. Terminados os oradores  inscritos e não havendo nada mais a 
ser tratado, o senhor Presidente diz: “Aproveito o momento para comunicar aos senhores  
Vereadores que a reunião das Comissões Permanentes será na próxima quarta-feira, dia  
08 de abril, às dezesseis horas, uma vez que na quinta-feira, dia 09 de abril, daremos  
ponto facultativo nesta Casa, devido ao feriado Nacional da sexta-feira Santa, um dia  
bem guardado pelos Cristãos Católicos do município.” 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 13 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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