
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 04 de maio de 2009. 

Às vinte horas do dia 04 de maio 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 os trabalhos da Primeira Secretaria a 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. 019, 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 do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos, 
devidamente  justificada  pelo  Vereador  José  Maria,  que  comunicou  que  o  vereador  não 
chegará a tempo para a presente Sessão, pois estava num congestionamento do trânsito da 
cidade de São Paulo. 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 27 de abril 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 27/04/2009, 
ficando aprovada por unanimidade.  2. Leitura do Ofício Consema nº. 132/2009 – Conselho 
Estadual do Meio Ambiente. Encaminha cópia de documentos ref. à Deliberação Consema 
17/2009; 3. Leitura do Ofício Especial do Instituto Reviver de Biritiba Mirim. Agradecimento 
aos  Vereadores;  4. Leitura  do  Ofício  nº.  109/2009/DCONAMA/SECEX/MMA  – 
Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ref. à Moção de Apelo nº. 
003/2009,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Everaldo  da  Silva,  subscrita  pelos  demais 
Vereadores  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim;  5. Leitura  do Ofício  nº.  047/09,  do 
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Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim – Biritiba-
Prev.  Encaminha  Balancete  Financeiro  da  Receita  e  Despesas  referente  ao  mês  de 
março/2009. INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva: 001) 
Indicação nº. 505/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a colocar 
um redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na Rua Carlos Gomes, Bairro Cruz das Almas; 002) 
Indicação  nº.  506/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  departamento  competente, 
realizem os estudos necessários com o intuito de implantarem o adicional de insalubridade ao 
motorista de ambulância da Prefeitura Municipal; 003) Indicação nº. 507/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  realizar  os  estudos  necessários  para  a 
colocação  de  rede  de  esgoto  na  Rua  Lauro  Albano  dos  Santos,  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos. Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos  :   004) Indicação nº. 
508/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao órgão competente passem a máquina 
motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da Rua Nelson Ramos Guedes, no 
Bairro  Jardim dos  Eucaliptos; 005)  Indicação  nº.  509/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente ao órgão competente passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em 
toda a extensão da Rua Itapanhaú, no Bairro Vertentes. Autoria do Nobre Vereador Donizeti  
Assis de Siqueira:      006) Indicação nº.  510/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que providencie 
junto ao departamento competente a realizar um projeto para asfaltamento da Av. São Judas 
Tadeu,  localizada  no  Bairro  Jardim Nova Biritiba. Autoria  do  Nobre  Vereador  Caetano  
Pereira da Silva: 007) Indicação nº. 511/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao 
Departamento Municipal de Obras, joguem cascalho na Estrada de Santa Catarina, próximo à 
Fazenda Campo Belo; 008) Indicação nº. 512/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente 
ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  joguem  cascalho  na  Estrada  de  Santa  Catarina, 
próximo  à  fábrica  de  adubo; 009)  Indicação  nº.  513/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente  ao Departamento Municipal  de  Obras,  passem a máquina,  joguem cascalho  e 
troquem as luminárias que estão queimadas na Alameda Primavera, no Bairro do Sogo; 010) 
Indicação nº. 514/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao Departamento Municipal 
de Obras, passem a máquina, joguem cascalho e troquem as luminárias que estão queimadas 
na Alameda do Girassol, no Bairro do Sogo; 011) Indicação nº. 515/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  juntamente  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  providenciem  lixeiras  na 
Estrada Santa Rosa, próximo ao Bar do Bagú, no Bairro Santa Catarina.  Autoria do Nobre  
Vereador  Everaldo  da  Silva: 012)  Indicação  nº.  516/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que, 
juntamente  à  Secretaria  de  Obras  ou  demais  Secretarias  competentes,  tapem  os  buracos 
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existentes  na  Rua  São  João,  no  Bairro  Jardim  Takebe,  próximo  ao  hospital  municipal 
interditado; 013) Indicação nº. 517/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente ao Fundo 
Social  de  Solidariedade,  restituam  o  forno  de  panificação  e  as  máquinas  de  costura  da 
Associação  Amigos  e  Moradores  do  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 014)  Indicação  nº. 
518/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente à Secretaria de Obras ou demais Secretarias 
competentes, tapem os buracos existentes na Rua dos Expedicionários, na altura do nº. 136, 
no Bairro Centro; 015) Indicação nº. 519/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente à 
Secretaria de Obras ou demais Secretarias competentes, passem a máquina e joguem cascalho 
em toda a extensão da Alameda das Hortênsias,  no Bairro Tico City; 016) Indicação nº. 
520/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente à Secretaria de Obras ou demais Secretarias 
competentes, passem a máquina e joguem cascalho em toda a extensão da Rua Paraíso, no 
Bairro Tico City; 017) Indicação nº.  521/2009,  solicita  ao Sr. Prefeito que,  juntamente à 
Secretaria de Obras ou demais Secretarias competentes, passem a máquina e joguem cascalho 
em toda a extensão da Rua Luiz Vieira, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 018) Indicação nº. 
522/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que,  juntamente  à  Secretaria  de  Obras  e  Empresa 
Bandeirante de Energia, coloquem iluminação pública em toda a extensão da Rua Neuza de 
Fátima,  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 019)  Indicação  nº.  523/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Telefônica, para que façam a manutenção do único 
telefone público (tipo orelhão),  existente na altura do nº.  473 da Rua dos Professores,  no 
Bairro do Carcará; 020) Indicação nº. 524/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente à 
Secretaria de Obras ou demais Secretarias competentes, passem a máquina e joguem cascalho 
em toda a extensão da Rua Vânia Stefen Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Autoria do  
Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: 021) Indicação nº. 525/2009, solicita 
ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  fazer  a  colocação  das  tampas  das 
seguintes galerias: uma localizada na Estrada Municipal de Santa Catarina, nas proximidades 
da residência de nº. 10; e outra localizada na calçada do ‘Camisa 12’;  022) Indicação nº. 
526/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor responsável para que façam a 
construção de uma lombada ou a pintura de uma faixa na Rua Gildo Sevalli,  próximo ao 
Cemitério Municipal, mais precisamente antes da rotatória, pois os motoristas não respeitam a 
‘Parada  Obrigatória’  no  local;  023)  Indicação  nº.  527/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer o nivelamento e o cascalhamento de 
todas as ruas localizadas no Bairro do Nirvana. Não havendo projetos a serem deliberados e 
terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO 
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DIA: Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira:  001) – Única discussão e 
votação a Moção de Aplausos nº. 005/2009,  ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 
Carlos Alberto Taino Junior, aos Ilustríssimos senhores Anderson de Melo Almeida, Diretor 
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Ricardo Augusto de Melo Rocha, Chefe da Seção de 
Projeto e Operações Turísticas, estendendo-se a todos os demais funcionários da Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim que colaboraram nas festividades que comemoram o aniversário 
do município de Biritiba Mirim.  O senhor Presidente coloca em Única Discussão a Moção de 
Aplausos  nº.  005/2009,  e  após  em  Única  Votação,  ficando  APROVADA  POR 
UNANIMIDADE DE VOTOS, dos senhores Vereadores. Autoria do Nobre Vereador 
Julio  César  Leite  da  Silva: 002)  –  Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº. 
022/2009,  que  “Dispõe  sobre  a  denominação  da  Rua  A,  no  Bairro  Chácara  Merenda,  
Município 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 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  Projeto  de  Lei  nº. 
022/2009, e em Única Votação ficando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 
Autoria do Poder Executivo: 003) – Única discussão e votação o Veto Total ao Autógrafo 
nº. 012/2009 – Projeto de Lei nº. 015/2009, de autoria do Nobre Vereador Julio César 
Leite da Silva,  que  “Dispõe sobre a transformação de via pública em ‘Rua de Lazer’, no  
Bairro Jardim Rosecler, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do 
Parecer  em conjunto,  CONTRÁRIO  à  Aprovação  do  Veto da  Comissão  de  Justiça  e 
Redação: Presidente - Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Relator – Vereador Everaldo da 
Silva;  Membro – Vereador Marcio Francisco da Silva; e  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  CONTRÁRIO,  em  conjunto,  das 
Comissões Permanentes referente ao  Veto Total ao Autógrafo nº. 012/2009 – Projeto de 
Lei nº. 015/2009, e em Única Votação ficando APROVADO O PARECER CONTRÁRIO 
AO VETO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. Após,  o senhor Presidente coloca em 
Única Discussão e Votação Nominal o Veto Total ao Autógrafo nº. 012/2009 – Projeto de Lei 
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nº.  015/2009  e,  para  tanto,  solicitou  ao  Primeiro  Secretario  que  fizesse  a  chamada  dos 
senhores  Vereadores  para  a  votação:  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva: Ausente  no 
Plenário no momento da votação; Vereador Donizeti Assis de Siqueira: “Voto favorável ao  
Parecer Contrário proposto pelas Comissões e sou favorável a derrubada do Veto, ou seja,  
sou Contrário ao Veto Total do Executivo”; Vereador Everaldo da Silva: “Voto favorável  
ao Parecer Contrário das Comissões em conjunto e com o Parecer da Procuradoria Jurídica  
e voto Contrário ao Veto do Executivo,  porque sabemos que esse projeto de lei elaborado  
pelo Nobre Vereador Julio César é para beneficiar a população e não vai atrapalhar de  
forma alguma o trânsito naquele local.”  Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: 
Ausente na Sessão. Vereador José Francisco Marques Garcia: “Sou a favor dos Pareceres  
da Procuradoria Jurídica e das Comissões, e Contrário ao Veto.”  Vereador José Maria de 
Siqueira  Junior: “Quero  justificar  o  meu  voto.  Eu  entendo  que  o  Parecer  Jurídico  da  
Procuradoria  Jurídica  da  Prefeitura  está  equivocado,  porquanto,  não  irá  se  alterar  a  
natureza da via, uma vez que não vai deixar de ser uma via publica, pois teremos em alguns  
dias e horas de interdição. Então, é por esse motivo que sou favorável ao projeto e Contrário  
ao Veto.”  Vereador Julio César Leite da Silva: “Voto favorável ao Parecer e Contrário ao  
Veto, e depois farei um comentário sobre esse projeto.”   Vereador Marcio Francisco da 
Silva: “Sou a favor do parecer e  Contrário ao Veto.”  Vereador Valdivino Ferreira dos 
Santos: “Sou favorável  ao parecer  das Comissões Permanentes e  Contrário ao Veto do  
Prefeito.” Terminada  a  votação,  apurou-se  o  resultado  e  o  senhor  Presidente  declara 
REJEITADO por sete votos  o Veto Total ao Autógrafo nº. 012/2009 – Projeto de Lei nº. 
015/2009.  Ausentes  no momento da  votação,  os  senhores  Vereadores  Caetano  Pereira  da 
Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. 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:  Ausente no Plenário.  2. Vereador Everaldo da 
Silva:  Solicita ao senhor Presidente autorização para falar em seu assento, o que lhe fora 
concedido e diz: “Quero dizer, antes de mais nada, a minha votação é contrária ao Veto do  
Executivo  quanto  a  esse  projeto  de  lei,  houve  realmente  um  equívoco  do  Jurídico  do  
Executivo  nessa  questão  de  ter  vetado  o  projeto  de  iniciativa  do  Vereador  Julio,  e  nó  
vereadores estamos também apoiando essa iniciativa. Essa rua foi pedida para ser tornada  
de lazer, como o Nobre Vereador José Maria disse, será somente por algumas horas e que  
estará beneficiando a população. Essa via é paralela com a praça no Bairro Cruz das Almas,  
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não vai atrapalhar o trânsito, como foi uma das argumentações do Poder Executivo, porque  
tem outra via paralela em que o trânsito desenvolve muito bem. Por isso eu apoio o Vereador  
e estou votando contra o Veto do Executivo. Quero dizer sobre a Moção de Aplausos, a qual  
o Nobre Vereador Donizeti teve a iniciativa, que nós votamos a favor. A festa realizada pelo  
Executivo teve várias pessoas participando, mas algumas pessoas comentam que faz-se festa  
e as outras coisas ainda não foram completamente arrumadas. Quero dizer aqui que, com  
certeza, nós vamos continuar e não é porque teve a festa que nós vamos abandonar a saúde,  
pois nós temos que fazer o possível para ajudar resolver junto com o Executivo. Digo que  
este Vereador aqui estará continuando o trabalho de lutarmos juntos para melhorar a saúde  
do nosso município. Obrigado e boa noite.” 3. Vereador José Francisco Marques Garcia: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4.  Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. Vereador Julio César Leite da Silva: “Boa  
noite a todos, senhor Presidente, Mesa Diretora, demais Vereadores e população presente.  
Em  primeiro  lugar  eu  quero  agradecer  aos  Nobres  Pares  e  Companheiros  pelo  voto  
rejeitando o Veto do Prefeito,  vez  que se  trata  de um projeto,  creio eu,  de interesse  da  
comunidade, que aguarda de forma ansiosa para que possam fazer uso do local. Aquela rua,  
muitas pessoas que conhecem o local,  é uma via que não prejudica o trânsito e como o  
Vereador  José  Maria  citou,  será  apenas  por  algumas  horas.  Então,  agradeço  a  vocês.  
Também agradeço pela aprovação do projeto de denominação de via pública, Projeto de Lei  
nº.  022/2009,  de  minha  autoria,  e  que  dessa  vez  espero  que  não  ocorra  equívocos  da  
Prefeitura,  principalmente do Departamento Municipal de Obras, vez que, para elaborar  
esse projeto, eu preenchi todos os requisitos necessários, inclusive pedi a Certidão Negativa  
do Departamento Municipal de Obras, e que não se cometa novamente o erro do passado.  
Nós já estamos na metade do ano, já foram quase seis meses, e a família também aguarda de  
forma ansiosa para que seja homenageado o ente querido. Quanto à Moção de Aplausos de  
autoria  do  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  quero  dizer  que  sou  favorável,  
concordo com ele,  que a festa  foi  bonita,  realmente  foi  uma festa  onde o Secretário  da  
Cultura e seu pessoal disponibilizaram essa festa à população sem custo, mas também teve  
os  seus  pontos  negativos.  Quero  citar  que  na  quinta-feira,  acho  que  até  de  uma forma  
equivocada, uma forma pouco pensada, o vocalista da banda ‘Régua e Compasso’ fez um  
comentário nem um pouco pertinente em público. Acho que ele veio para prestigiar o nosso  
município  e  cantar  para  a  população  que  estava  aguardando,  mas  em  público,  ele  fez  
comentários chulos ao ex-Prefeito do Município, o ‘Jacaré’. Acho que deve-se respeitar a  

6



pessoa, independente de ser autoridade ou não, ainda mais quem foi a pessoa do ‘Jacaré’,  
autoridade  máxima  do  nosso  município  durante  sete  anos  e  meio.  Foram  desferidas  
palavras, não sei se era problema dele pessoal com o ‘Jacaré’, mas ele desferiu palavras  
cobrando-o, desferiu palavras de ofensas e acho que foi totalmente impertinente  naquele  
momento. Faltou atitude da Assessoria de Imprensa do Prefeito para que naquele mesmo  
momento  ele  pudesse  se  retratar  daquelas  declarações,  dizendo  que  era  um  problema  
pessoal dele            (o vocalista) com o ‘Jacaré. Não fui nomeado aqui como procurador do  
‘Jacaré’, defenderia qualquer outra pessoa ou autoridade, pois acho que se deve respeitar as  
autoridades e ex-autoridades. A todos, uma boa noite.” 6. Vereador Marcio Francisco da 
Silva:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo nada mais  a  ser  tratado,  o 
senhor Presidente agradece a presença de todos e  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  11 de maio 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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