
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 13 de abril de 2009. 

Às vinte horas do dia 13 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.  016, 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 06 de abril de 2009. O Nobre Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira  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 Donizeti, 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 06/04/2009, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício 
Circular  nº.  003/2009,  da  Câmara  Municipal  de  Embu-Guaçu.  Encaminha  Moção  nº. 
001/2009; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10270924, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do 
Requerimento de Informação nº. 018/2009, de autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da 
Silva; 5. Leitura do Requerimento de Informação nº. 019/2009, de autoria do Nobre Vereador 
Caetano Pereira  da  Silva.  INDICAÇÕES:  Autoria  do Nobre  Vereador  José  Francisco  
Marques Garcia : 001) Indicação nº. 421/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente a passar a máquina na Rua das Goiabeiras, no Bairro Pomar do Carmo. 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos: 002)  Indicação  nº. 
422/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos 

1



necessários  objetivando a  colocação  de  luminárias  na  Av.  Três,  no Bairro  Nirvana; 003) 
Indicação nº. 423/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao setor competente realize os 
estudos necessários para a instalação da ‘Farmácia Popular do Brasil’ em nosso município; 
004)  Indicação  nº.  424/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  ao  departamento 
competente realize os estudos necessários para o fornecimento de próteses dentárias gratuitas 
à população carente, nos Postos de Saúde Municipais; 005) Indicação nº. 425/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que interceda junto ao D.E.R. – Departamento de Estradas de Rodagem, para 
que realizem estudos  no sentido de  instalar  um radar  eletrônico ou mesmo semáforos  na 
Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, na altura da entrada da cidade, próximo ao Cristo, até 
a entrada do Bairro Jardim Vista Alegre; 006) Indicação nº. 426/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao departamento competente no sentido de que seja feita a coleta do lixo 
das lixeiras localizadas no Bairro do Nirvana; 007) Indicação nº. 427/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  interceda  junto  ao  departamento  competente  para  que  realizem  estudos  no 
sentido de instalar uma creche do Bairro Pomar do Carmo; 008) Indicação nº. 428/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários 
para a criação de uma unidade do Pró-Criança, a exemplo como é feito na cidade vizinha de 
Mogi das Cruzes; 009) Indicação nº. 429/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a realizar os estudos necessários para a criação de uma unidade do Pró - Hiper, a 
exemplo como é feito na cidade vizinha de Mogi das Cruzes; Autoria do Nobre Vereador  
Everaldo da Silva:  010) Indicação nº. 430/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
à Secretaria Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para adequar as guias, 
roçar os matos, retirar entulhos e lixos, passar a máquina e pavimentar toda a extensão da Rua 
05 do Bairro Vila Santo Antonio; 011) Indicação nº. 431/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto à Secretaria Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que 
passem a máquina e coloquem cascalho em toda a extensão da Rua 08 do Bairro Vila Santo 
Antonio, e ainda, que retirem um poste localizado na altura do nº. 06 da referida via pública; 
012)  Indicação  nº.  432/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Secretaria 
Municipal  de  Obras  ou  demais  secretarias  competentes,  para  que  passem  a  máquina  e 
coloquem cascalho em toda a extensão, principalmente na altura dos nº.s 31 ao 33, da Rua 09 
do Bairro Jardim Nova Biritiba; 013) Indicação nº. 433/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto à Secretaria Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que 
passem a máquina, coloquem cascalho e realize a roçada do mato na Rua 10 do Bairro Jardim 
Nova Biritiba; 014) Indicação nº. 434/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
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Secretaria  Municipal  de  Obras  e  a  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  que  façam  a 
manutenção da iluminação pública em toda a extensão da Rua Augusto dos Anjos, no Bairro 
Cruz das Almas; 015) Indicação nº. 435/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
Secretaria Municipal de Obras ou demais secretarias competentes, para que faça a roçada do 
mato que está invadindo toda a extensão da marginal do Córrego Itaim, no Bairro Jardim 
Yoneda. Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: 016) Indicação nº. 
436/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que,  juntamente  ao departamento competente,  passem a 
máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da Rua 06 do Bairro Vila 
Santo Antonio. Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva:  017) Indicação nº. 
437/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine  ao setor  competente  a  passar  a  máquina 
motoniveladora  e  colocar  cascalho  na  Estrada  Nossa  Senhora  Aparecida,  no  Bairro  do 
Casqueiro; 018)  Indicação nº.  438/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que  determine  ao setor 
competente a construir uma rotatória entre a Estrada do Kobayashi e a Rua João Rodrigues de 
Morais; 019)  Indicação  nº.  439/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente a realizar os estudos necessários para a colocação de galerias, a fim de se evitar a 
erosão causada pelas chuvas na Av. Heitor da Cunha Braga, altura da loja ‘BBB – Bom, 
Bonito e Barato’,  no Bairro Cruz das Almas; 020) Indicação nº. 440/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  colocar  placa  de  ‘Proibido  Estacionar’  no 
estacionamento  da  Rodoviária  Municipal; 021)  Indicação  nº.  441/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para que seja 
trocada a galeria que está danificada, localizada na Estrada Nossa Senhora Aparecida, altura 
do nº. 45, no Bairro do Casqueiro; 022) Indicação nº. 442/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente a realizar a limpeza em toda a extensão da viela de acesso aos 
Bairros Jardim Jungers e Jardim dos Eucaliptos; 023) Indicação nº. 443/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente a construir uma rotatória entre a Estrada Mogi-
Salesópolis e a rua de acesso ao Posto de Saúde do Irohy; 024) Indicação nº.  444/2009, 
solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine  ao setor  competente  a  colocar  uma placa de ‘Área 
Escolar’  na  Estrada  Mogi-Salesópolis,  na  altura  do  Km.18,  nas  proximidades  da  Escola 
Municipal  de Ensino Fundamental  ‘Helena Ricci  Barbosa’; 025)  Indicação nº.  445/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários 
para o fornecimento de uniforme e material escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
026) Indicação nº. 446/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, junto ao setor competente, realizem 
os estudos necessários para fechar as ruas que dão acesso aos portões das escolas municipais, 
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no horário de entrada e saída dos alunos. Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da  
Silva: 027)  Indicação nº.  447/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao setor 
competente para que viabilizem o calçamento da Rua Nilo Peçanha, no Bairro Jardim Vista 
Alegre; 028)  Indicação  nº.  448/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Destacamento da Polícia  Militar  de Biritiba Mirim, para que sejam realizadas  rondas aos 
finais de semana e feriados nos seguintes bairros: Nirvana, Pomar do Carmo e Santa Catarina; 
029) Indicação nº. 449/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente  a 
realizar  os estudos necessários,  objetivando a colocação de luminárias no Bairro Cinturão 
Verde; 030)  Indicação nº.  450/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que interceda junto ao setor 
competente,  no sentido  de  construir  um abrigo no ponto de  ônibus  nas  proximidades  da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Nelson de Oliveira Camargo’ e Escola Estadual 
‘Angélica  de  Jesus  Ferreira’. PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: Autoria  do  Poder 
Executivo: 001)  Leitura  da  Mensagem  nº.  15  –  VETO  TOTAL  ao  Autógrafo  nº. 
009/2009 - Projeto de Lei nº. 011/2009, de autoria do Nobre Vereador José Francisco 
Marques Garcia, que “Obriga o Poder Executivo Municipal a coletar separadamente o lixo 
eletrônico, bem como manuseá-lo, responsabilizando-se pelo seu destino, autorizando ainda o 
Poder Executivo Municipal a firmar convênios ou concessões com instituições de COLETA E 
RECICLAGEM  DE  MATÉRIA  PRIMA  ELETRÔNICA,  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:  001) – Única discussão e votação o 
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 ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 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: Presidente  – Vereador Caetano Pereira da Silva;  Relator – Vereador Marcio 
Francisco da Silva;  Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia, e   Comissão de 
Ordem  Social  e  Saúde: Presidente  –  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva;  Relator – 
Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira;  Membro –  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos.  O  senhor  Presidente  coloca  em  Única  Discussão  o  Parecer  Favorável,  em 
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conjunto,  das  Comissões  Permanentes  referente  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº. 
021/2009,  ficando  APROVADO  POR  UNANIMIDADE  DE  VOTOS,  dos  senhores 
Vereadores  presentes  no Plenário.  Ausentes  no Plenário no momento da votação,  os 
senhores  Vereadores Caetano Pereira  da Silva e  Donizeti  Assis  de Siqueira. Após,  o 
senhor Presidente coloca em Única Votação o Projeto de Lei Complementar nº. 021/2009, 
ficando  APROVADO  POR  UNANIMIDADE  DE  VOTOS  dos  senhores  Vereadores 
presentes no Plenário.   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 
Everaldo  da  Silva:   “Senhor  Presidente,  Nobres  Pares  Vereadores  e  população  aqui  
presente. O que me traz nesta noite aqui na Tribuna é para dizer que na última segunda-feira  
nós aprovamos aqui uma Moção que irá nos beneficiar com o programa do Governo Federal  
‘Minha Casa, Minha Vida’, porque estive em Brasília junto com alguns Vereadores, o senhor  
Presidente,  os Vereadores Marcio,  Caetano e Julio,  apresentamos projetos  para o nosso  
município, cada um com o seu deputado e partido, e eu também apresentei alguns projetos  
para o nosso município que nos trará benefícios, inclusive alguns deles nós já recebemos.  
Estive hoje antes da Sessão, conversando pessoalmente com o Deputado Federal João Paulo  
Cunha e protocolei com ele esse projeto para que o nosso município seja beneficiado. Os  
municípios que são contemplados normalmente com esse benefício, são aqueles que possuem  
mais de cinquenta mil habitantes, só que o projeto que eu apresentei a ele, mencionei que o  
nosso município realmente precisa de muitas coisas, e uma delas é que a população que  
paga aluguel, a população que não tem casa consiga ter sua casa própria, pelo menos uma  
boa parte da nossa população. No final de semana que antecedeu a Sessão em que apresentei  
a referida Moção, estive conversando com o assessor principal de liberação de emendas e  
benefícios para as cidades,  e ele me pediu que fizesse essa moção que foi aprovada por  
todos, e falei com o deputado agora a pouco e soube que o nosso município foi contemplado  
com esse programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Por isso estou dizendo a todos os Nobres  
Pares  que  o  nosso  esforço  foi  válido  e  a  moção  também já  foi  aprovada.  Estive  agora  
falando com o deputado e comentando com alguns Vereadores desta Casa, ele disse que o  
nosso município não contempla,  não tem áreas,  enfim,  acho que nós,  senhor Presidente,  
temos que nos unir mais uma vez pressionar o nosso Prefeito para conseguirmos essa área  
que tem que ser mais ou menos de no mínimo quinhentos metros para construir. Sabemos  
que o nosso município é protegido pela Lei dos Mananciais, que não pode ter indústrias e  
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outras coisas mais, mas eu digo o seguinte: até quando o nosso município não pode crescer?  
Até  quando  nós  vamos  continuar  vendo  o  povo  sofrer,  nós  como  Vereadores,  estamos  
fazendo o possível para ajudar a população, mas não temos êxito junto ao Executivo e até  
mesmo junto ao Governo do Estado, por se tratar de uma lei estadual que não permite. Nós  
temos  que  unir  forças  e  batermos  nas  portas  para  que  o  nosso  município  seja  sim  
contemplado, pois já foi liberado e quero pedir a força do senhor Presidente e dos Nobres  
Pares para conseguirmos junto ao Prefeito, no Meio Ambiente, ou seja, lá onde for, que esse  
benefício seja concedido, que é de grande valia para todos. Quero agradecer a presença de  
todos  e  boa  noite.”   2.  Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra.  3. Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Agradeceu e 
dispensou o uso da palavra. Terminados os oradores  inscritos e não havendo nada mais a ser 
tratado, o senhor Presidente diz: “Agradeço a presença de todos e aproveito o momento para  
comunicar  aos  senhores  Vereadores  que a reunião  das  Comissões  Permanentes  será  na  
próxima quinta-feira, dia 16 de abril, às quinze horas.” O Nobre Vereador Everaldo solicita 
a ordem e diz: “Quero deixar o site para o povo e também aos Nobres Pares que queiram  
verificar o nome da nossa cidade que foi contemplada:  www.joaopaulo.org.br, é o site do  
Deputado Federal que intercedeu para que nós pudéssemos receber esse benefício, podem  
acessar lá que estará o nome da nossa cidade de Biritiba Mirim. Muito obrigado.” O senhor 
Presidente encerra 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 20 de abril 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

************************************************************************
************************************************************************

7


