ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 08 de junho de 2009.
Às vinte horas do dia oito de junho 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 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. 025,
do Livro nº. X de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões
da Câmara, face ao comparecimento da maioria dos membros da Câmara.
Constatou-se a ausência do senhor vereador Francisco Pacheco de
Vasconcelos. O Vereador Marcio Francisco da Silva justifica a ausência do
Nobre Vereador. 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 01 de junho de 2009; O
Nobre Vereador Julio César Leite da Silva requer dispensa da leitura da Ata.
O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador,
ficando aprovado por unanimidade. Após, o Senhor Presidente coloca em
única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia primeiro de junho
de dois mil e nove. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 101579/MS/SE/FNS, do
Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 103634/MS/SE/FNS,
do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Ofício nº 021/2009 da Câmara dos
Deputados; 5. Leitura do Ofício nº 137/SG do Supremo Tribunal Federal,
informando o recebimento da Moção de Apelo nº 004/09 de autoria do Nobre
Vereador Everaldo, subscrita por todos os senhores Vereadores; 6. Leitura do
Ofício nº 822/2009 da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos; 7. Leitura
do convite do Senador Aloizio Mercadante, para Oficina de gestão pública; 8.
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Leitura do Ofício Circular nº 0008/2009 da Câmara Municipal de Avaré; 9.
Leitura do Ofício nº. 016/2009-DAGP. Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 103, 141 a 156, 161 e 162/2009; *Decretos nº.s 2.591 e
2.592/2009; * Leis Ordinárias nºs. 1.536 e 1.537/2009 e *Contratos nº.s 021,
023, 024, 026/2009; 10. Leitura do Ofício Especial do Departamento de
Finanças, encaminha balancete da Receita e da Despesa dos meses de março e
abril de 2009 e a Receita Corrente Liquida do 1º Quadrimestre de 2009. 11.
Leitura da Mensagem nº. 023/2009 de 02 de junho de 2009 - referente ao Veto
Total ao Autógrafo nº. 019/2009 – Projeto de Lei nº. 020/2009. O Nobre
Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer que o Veto seja colocado em
discussão na Ordem do Dia. O Senhor Presidente coloca em votação o
requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por unanimidade.
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques
Garcia: 001) Indicação nº. 593/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine
ao setor competente a fazer uma ciclovia nos dois sentidos na Avenida Heitor
da Cunha Braga e Maria José de Siqueira Melo; Autoria do Nobre Vereador
Francisco Pacheco de Vasconcelos: 002) Indicação nº. 594/2009, solicita ao
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os serviços de
nivelamento e cascalhamento da Ruas: Benedito Dias, 8 e 19, localizadas no
bairro Nirvana; 003) Indicação nº. 595/2009, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente as medidas que fizerem necessárias,
objetivando a construção de uma galeria de água pluvial, na Avenida Três,
localizada no bairro Nirvana; 004) Indicação nº. 596/2009, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente a realizar os serviços de
nivelamento e cascalhamento da Rua 16, localizada no bairro Nirvana; 005)
Indicação nº. 597/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente a colocação de “Taxões” ou a construção de uma lombada na
Estrada do Iroy, acesso ao Rio Acima, nas proximidades da residência da D.
Tereza Soares; 006) Indicação nº. 598/2009, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a realizar o serviço de “tapa Buraco” na Rua
Princesa Leopoldina, no bairro Vila Operária; Autoria do Nobre Vereador
José Maria de Siqueira Junior: 007) Indicação nº. 599/2009, solicita ao Sr.
Prefeito que providencie junto a Secretaria de Obras, Serviços e Bens
Municipais, reparos na Rua José Pereira da Silva, defronte ao nº. 72 face o
grande acúmulo de água; 008) Indicação nº. 600/2009, solicita ao Sr. Prefeito
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que providencie junto a Secretaria de Obras, Serviços e Bens Municipais, a
manutenção “urgente”, tais como tapar vários buracos na Rua Henrique
Peres, Bairro Centro; 009) Indicação nº. 601/2009, solicita que seja oficiado à
Sabesp solicitando reparos nos locais (ruas, calçadas, etc.) em que foram
realizados serviços de ligação ou manutenção das redes de água e esgoto, nos
termos do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp; ; Autoria
do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: 010) Indicação nº.
602/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao órgão competente,
passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda sua extensão
da Rua Antonio Collato, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 011) Indicação nº.
603/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante
de Energia, para que coloque luminárias na Rua Antonio Collato, no Bairro
Jardim dos Eucaliptos; 012) Indicação nº. 604/2009, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque
luminárias na Rua José Paulo Martins, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 013)
Indicação nº. 605/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao órgão
competente, façam uma lombada na Av. Jair Leme, em frente a Padaria,
Bairro Jardim Lorena; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da
Silva: 014) Indicação nº. 606/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente
com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais,
promovam a construção de uma lombada na Rua Shiguero Takebe, próximo
ao nº. 92, no Bairro Jardim Takebe; 015) Indicação nº. 607/2009, solicita ao
Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras,
Serviços e Bens Municipais, façam a manutenção geral das lixeiras
localizadas no Bairro do Pomar do Carmo; 016) Indicação nº. 608/2009,
solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de
Obras, Serviços e Bens Municipais, façam o nivelamento e cascalhamento de
todas as Ruas localizadas no bairro do Iroy; 017) Indicação nº. 609/2009,
solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de
Obras, Serviços e Bens Municipais, providenciem a manutenção dos
bloquetes da Rua Gildo Sevali, na altura do nº 320; Autoria do Nobre
Vereador Marcio Francisco da Silva: 018) Indicação nº. 610/2009, solicita
ao Sr. Prefeito que juntamente ao órgão competente, realizem estudos
necessários para que seja providenciado aos motoristas de ambulância
uniformes, bem como identificação com o uso de crachás; 019) Indicação nº.

3

611/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente ao órgão competente,
realizem estudos necessários para que seja providenciado um aparelho de
celular para ser usado pelos motoristas de ambulância, no sentido de agilizar o
atendimento aos munícipes que procuram por este serviço; 020) Indicação nº.
612/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante
de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Rua Virgilina da
Conceição Camargo, no bairro Jardim Alvorada B; 021) Indicação nº.
613/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente, a
colocação de tampa e grade na galeria que se encontra danificada, localizada
na Rua 18 de Novembro, bairro Jardim Yoneda, altura dos nºs. 10 a 14;
Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva: 022) Indicação nº.
614/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente à Secretaria Municipal de
Saúde e demais secretarias competentes, estudem a possibilidade de voltar a
pagar insalubridade aos funcionários que prestam serviços nos Postos de
Saúde; EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001) Leitura
da Mensagem nº 021, de 02 de junho de 2009 e do Projeto de Lei nº.
027/2009, que “Altera o art. 6º da Lei Municipal nº. 1.300, de 20 de dezembro
de 2005, aprova e homologa o relatório técnico sobre os resultados da
reavaliação atuarial, e dá outras providências.” DELIBERADO. Terminados
os trabalhos o Senho Presidente suspende a Sessão por cinco minutos.
Retornando os trabalhos o Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário
que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores para a apuração de
“quorum” legal, constando-se “quorum” legal deu-se prosseguimento aos
trabalhos, passando-se a Ordem do Dia. Constatou-se a ausência do Nobre
Vereador Caetano Pereira da Silva. ORDEM DO DIA: 001) Leitura do
Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes de Comissão de
Justiça e Redação; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento; Comissão
de Obras, Serviços e Bens Municipais; Comissão de Ordem Econômica;
Comissão de Ordem Social e Saúde e Comissão de Educação e Cultura
referente a Mensagem nº. 023/2009 de 02 de junho de 2009 - Veto Total ao
Autógrafo nº. 019/2009 – Projeto de Lei nº. 020/2009. APROVADO POR
MAIORIA ABSOLUTA O PARECER E REJEITADO O VETO.
Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 002) – Em Única discussão
e votação a Moção de Apelo nº. 010/2009, solicita ao Sr. Prefeito de Biritiba
Mirim, ao Diretor da Sabesp, ao Secretário Estadual do Meio Ambiente, ao
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Chefe da Polícia Ambiental e ao Comandante da Policia Militar que elaborem
projetos visando o impedimento de sacrifícios de animais nas águas naturais
de nosso município; APROVADA. 003) – Em Única discussão e votação a
Moção de Apelo nº. 011/2009, solicita ao Sr. Excelentíssimo Senhor da
Câmara Federal, Michel Temer, para que viabilize a aprovação da Emenda à
Constituição nº. 2; APROVADA. O Vereador José Maria de Siqueira Junior
solicita ao Vereador Everaldo da Silva autorização para assinar a Moção de
Apelo nº 011/2009, o que lhe fora concedido. O Vereador Everaldo da Silva
solicita a assinatura dos Vereadores junto a Moção de Apelo nº 010/2009 e nº
011/2009. O Senhor Presidente comunica que o Projeto de Lei nº 026/2009
encontra-se com a Comissão de Justiça e Redação para melhor análise.
Terminados os trabalhos do Expediente o Senhor Presidente solicita ao Senhor
Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem
uso da tribuna no tempo regimental às explicações pessoais: 1. Vereador
Donizeti Assis de Siqueira: Solicita autorização para falar em seu assento, o
que lhe fora concedido e diz: “Senhor Presidente e Senhores Vereadores só
para deixar consignado com relação ao Veto, esses Vetos que na verdade só
atrapalham o trabalho do Legislativo com o Executivo. Eu não sei por
orientação de quem, o Prefeito vetou o Projeto na sua totalidade, talvez para
corrigir alguns erros ou não, porém eu acho que deveria ter sido feito algum
contato com esta Casa antes. Até porque tem a assinatura de todos os
vereadores no Projeto. Isso só distancia mais ainda o Legislativo do
Executivo, o que não é nada bom para o nosso Prefeito. Era isso que eu
queria consignar, para que o Departamento Jurídico da Prefeitura revesse
alguns casos que futuramente ocorrerão novamente, era só isso. 2. Vereador
Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento,o que lhe
fora concedido e diz: “Com relação a essa duas Moções mais uma vez
apresentada por esse vereador, quero agradecer aos Nobres Pares mais uma
vez, assinaram conosco esse apelo dizendo dessa Moção que foi feita para
nós vermos a possibilidade de estarmos protegendo as nossas cabeceiras de
água, nossas cachoeiras, para que pessoas realmente não venham de outros
municípios estar aqui sujando o que nós temos de melhor. Como foi dito aqui
o nosso município e a nossa cidade, claro com certeza, já não cresce mesmo,
não tem muita possibilidade de crescer, devido a isso por ser protegida pelas
mananciais, pelas águas, pela natureza. Então que nós realmente possamos
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unir forças. Agradeço aos Nobres Pares para realmente levarmos essa
Moção as pessoas que possam ajudar, ajudar nós a proteger as nossas águas,
então agradeço por essa Moção. A outra Moção também, como o Nobre
Vereador José Maria disse, é de suma importância para pessoas que, com
certeza, são funcionário público, que de repente precisam ser deslocados,
precisam ser transferidos para outros lugares, que sejam beneficiados,
porque nós, cada um de nós não sabemos o nosso dia de amanhã, para que
todos tenham êxito na sua profissão, na sua carreira. Quero dizer também,
pedir mais uma resposta de uma Moção apresentada por esse vereador, que
foi também da Vara Distrital nesse Município, que tivemos a resposta aqui, lá
do Supremo Tribunal Federal e do Estado ainda não chegou a resposta, mas
semana que vem nós teremos uma reunião com as pessoas que trabalham
nessa área, que trabalham no Fórum e está com interesse a ajudar a ser
contemplado o nosso município com a Vara Distrital, provavelmente será na
segunda-feira, não é Nobre Vereador Marcio. Ela também procurou esse
vereador e gostaria de convidar a participar, para nós podermos encaminhar
mais algumas coisas. De mais agradecer a população por mais essa noite
aqui conosco e boa noite. 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior:
Solicita autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz:
“Só gostaria de solicitar a Vossa Excelência que determinasse ao Jurídico
desta Casa a verificação dos prazos relacionados aos requerimentos de
informação, se todos os requerimentos que foram feitos até a presente data
estão dentro do prazo para as suas respostas. Existe um prazo para que a
Prefeitura nos responda esses requerimentos, eu peço a Vossa Excelência que
solicite ao Departamento Jurídico desta Casa que verifique se a Prefeitura
está obedecendo a esses prazos, para que nós possamos, com essas
informações em mãos, realizar nossos trabalhos de fiscalização. Muito
obrigado e boa noite a todos”. 4. Vereador Julio Cesar Leite da Silva:
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 5. Vereador Marcio Francisco da
Silva: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Terminados os oradores
inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente no uso de
suas atribuições legais convoca os Senhores Vereadores à reunião das
Comissões Permanentes a realizar-se no dia 10 de junho de 2009, às dez
horas, informa e convida também os Nobres Vereadores para a reunião do
Acat que se realizará na próxima quarta-feira. Agradeceu a presença dos

6

companheiros presentes. 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 15 de junho 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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