
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 22 de junho de 2009. 

Às vinte horas do dia vinte e dois 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. 027, do Livro nº. X 
de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, 
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 quinze de junho de dois mil  e nove; O 
Vereador Julio Cesar 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 
votação a Ata da Sessão do dia quinze de junho de dois mil e nove, ficando 
aprovada  por  unanimidade.  2. Leitura  do  Telegrama  nº.Ref. 
145031/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama 
nº.Ref.  148404/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do 
Telegrama nº.Ref. 166404/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura 
do Ofício UR-7 nº 16/2009, encaminha as contas do Exercício de 2006 da 
Prefeitura  Municipal  de  Biritiba  Mirim;  6. Leitura  do  Ofício  nº 
228/2009/GP, solicita prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de 
Informação nº  029/09 de autoria  do nobre Vereador Caetano Pereira da 
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Silva;  7. Leitura do Ofício nº 229/2009/GP, solicita prazo de 30 dias para 
responder ao Requerimento de Informação nº 030/09 de autoria do nobre 
Vereador Caetano Pereira da Silva;  8. Leitura do Ofício nº 230/2009/GP, 
solicita prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de  Informação nº 
031/09 de autoria do nobre Vereador Caetano Pereira da Silva;  9. Leitura 
do  Ofício  nº  231/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  dias  para  responder  ao 
Requerimento  de  Informação  nº  027/09  de  autoria  do  nobre  Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  10. Leitura do Ofício nº 232/2009/GP, solicita 
prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de Informação nº 026/09 
de  autoria  do  nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva;  11. Leitura  do 
Ofício  nº  233/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  dias  para  responder  ao 
Requerimento  de  Informação  nº  034/09  de  autoria  do  nobre  Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  12. Leitura do Ofício nº 234/2009/GP, solicita 
prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de Informação nº 033/09 
de  autoria  do  nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva;  13. Leitura  do 
Ofício  nº  235/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  dias  para  responder  ao 
Requerimento  de  Informação  nº  032/09  de  autoria  do  nobre  Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  14. Leitura do Ofício nº 236/2009/GP, solicita 
prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de Informação nº 028/09 
de  autoria  do  nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva;  15. Leitura  do 
Ofício  nº  237/2009/GP,  solicita  prazo  de  30  dias  para  responder  ao 
Requerimento  de  Informação  nº  025/09  de  autoria  do  nobre  Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  16.  Leitura do Ofício nº 238/2009/GP, solicita 
prazo de 30 dias para responder ao Requerimento de Informação nº 023/09 
de  autoria  do  nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva;  17. Leitura  do 
Ofício nº 227/2009/GP, informa a anulação do contrato nº. 028/2009;  18. 
Leitura  do  Ofício  nº  0041  –  DC,  Balancete  da  Receita  e  Despesas  da 
Câmara  Municipal,  referente  ao  mês  de  maio  de  2009;  19. Leitura  do 
Requerimento de Informação nº. 038/2009, de autoria do Nobre Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos. Requer informações sobre o Concurso 
Público realizado pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim no Exercício 
de  2008;  INDICAÇÕES: Autoria  do  Nobre  Vereador  Valdivino 
Ferreira dos Santos 020) Indicação nº. 631/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que juntamente ao órgão competente, passem a máquina motoniveladora e 
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joguem  cascalho  em  toda  sua  extensão  da  Rua  Argentina,  no  Bairro 
Castellano;  021)  Indicação  nº.  632/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente  ao  órgão  competente,  passem  a  máquina  motoniveladora  e 
joguem cascalho  em toda  sua  extensão  da  Rua  Caquizeiros,  no  Bairro 
Pomar do Carmo; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 
022) Indicação nº. 633/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o 
Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, construam 
um portal desejando boas vindas aos visitantes  na chegada  da cidade; 023) 
Indicação  nº.  634/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o 
Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, promovam 
o serviço de tapa buracos na Estrada do Sertãozinho;  024) Indicação nº. 
635/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a  máquina 
motoniveladora e cascalhem a Estrada que dá acesso ao bairro nascente do 
Vale  Verde;  025)  Indicação  nº.  636/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente  com o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, passem a máquina motoniveladora e cascalhem a Estrada do 
Sertãozinho;  026)  Indicação  nº.  637/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente  com o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, verifiquem a possibilidade de estar fazendo a coleta de lixo 
com  mais  freqüência  nos  bairros  localizados  distantes  do  município; 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Everaldo  da  Silva 027)  Indicação  nº. 
638/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Secretaria 
Municipal  de Obras,  Serviços  e  Bens Municipais  e  ao CIRETRAM, no 
sentido de implantar placas de sinalização  “PARE” no fim da Rua Dom 
Pedro I, altura do nº 51, com a Rua Princesa Leopoldina, altura do nº 34, no 
bairro  Vila  Operária,  e  também  coloquem  placas  de  sinalização  de 
“velocidade” compatível com a localização desta rua.  Autoria do Nobre 
Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos  028)  Indicação  nº. 
639/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a 
pavimentação da Rua José Pereira da Silva; 029) Indicação nº. 640/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a construção de 
um abrigo com assento no ponto de ônibus, localizado nas proximidades do 
Depósito de Materiais para Construção Débora, no bairro Castellano ; 030) 
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Indicação nº.  641/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que adote  medidas  que 
fizerem  necessárias,  objetivando  o  Policiamento  mais  ostensivo  nos 
bairros:  PARQUE  RESIDENCIAL  CASTELLANO,  NIRVANA,  RIO 
ACIMA E SANTA CATARINA; 031) Indicação nº. 642/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que  determine ao  setor  competente,  a  manutenção  geral  no 
campo de futebol localizado no bairro Jardim Alvorada B; 032) Indicação 
nº. 643/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento 
Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  façam a  manutenção 
geral e cascalhamento de todas as ruas do bairro Castellano;  Autoria do 
Nobre Vereador Julio César Leite da Silva 033) Indicação nº. 644/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Competente, 
para que seja pintada uma faixa de pedestre na Avenida Ferdinando Jungers 
entre  o  Supermercado  Shibata  e  a  Rodoviária  Municipal,  centro;  034) 
Indicação  nº.  645/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o 
Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, passem a 
máquina motoniveladora e joguem cascalho na Rua Martins Fontes, bairro 
Cruz das Almas; 035) Indicação nº. 646/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
juntamente  com o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho na Rua 
Julio Verne, bairro Cruz das Almas; 036) Indicação nº. 647/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, 
Serviços e Bens Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem 
cascalho na Rua Érico Veríssimo, bairro Cruz das Almas; 037) Indicação 
nº. 648/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento 
Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a  máquina 
motoniveladora e joguem cascalho na Rua Graciliano Ramos, bairro Cruz 
das  Almas;  038)  Indicação  nº.  649/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente  com o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho na Rua 
Luiz  Vaz  de  Camões  ,  bairro  Cruz  das  Almas;  039)  Indicação  nº. 
650/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o  Departamento 
Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a  máquina 
motoniveladora e joguem cascalho na Rua Casemiro de Abreu, bairro Cruz 
das  Almas;  040)  Indicação  nº.  651/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
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juntamente  com o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho na Rua 
Machado de Assis, bairro Cruz das Almas;  041) Indicação nº. 652/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de 
Obras, Serviços e Bens Municipais, passem a máquina motoniveladora e 
joguem cascalho na Rua Euclides da Cunha, bairro Cruz das Almas;  042) 
Indicação  nº.  653/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o 
Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, passem a 
máquina  motoniveladora  e  joguem  cascalho  na  Rua  Monteiro  Lobato, 
bairro  Cruz  das  Almas;  043)  Indicação  nº.  654/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços 
e Bens Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho 
na Rua Olavo Bilac, bairro Cruz das Almas; Autoria do Nobre Vereador 
Marcio Francisco da Silva  044) Indicação nº. 655/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao Departamento Competente, para efetuar a 
reforma   do   muro  e   colocação   de   cerca  de   segurança  no  Cemitério 
Municipal;  045)  Indicação  nº.  656/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
interceda  junto  ao  Departamento  Competente,  para  instalar  torneiras 
próximas  à  igreja  e  em  outros  pontos  no  Cemitério  Municipal;  046) 
Indicação  nº.  657/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento  Competente,  passar  a  máquina  motoniveladora  e  colocar 
cascalho na rua Colômbia, principalmente na travessa com a rua Canadá, 
bairro Castellano;  ORDEM DO DIA: Autoria dos Nobres Vereadores 
Everaldo da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos 001) – Em Única 
discussão e votação a Moção de Apelo nº. 013/2009, aos Excelentíssimos 
senhores Vereadores desta Casa, ao Excelentíssimo senhor Governador do 
Estado  de  São  Paulo,  ao  Excelentíssimo Senhor  Secretário  Estadual  da 
Saúde, ao ACAT –Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê e ao 
AMAT – Associação das Prefeituras Municipais do Alto Tietê,  para que 
juntos  possamos  empenhar-se  na  luta  incansável  para  ajudarmos  a 
Entidade  Associação  Oásis a  construir  um  centro  de  recuperação  em 
nosso município; O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação 
a Moção de Apelo nº 013/2009, ficando APROVADA. Autoria do Nobre 
Vereador Everaldo da Silva 002) – Em Única discussão e votação a 
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Moção de Apelo nº. 014/2009,  ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado de São Paulo e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para 
que  diante  da  possibilidade  da  instalação  de  uma  Praça  de  Pedágio  na 
Rodovia Mogi-Bertioga, visem estudos técnicos para incluir o município de 
Biritiba  Mirim  na  distribuição  da  receita  que  virá  a  ser  auferida  neste 
serviço. O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção 
de Apelo nº 014/2009, ficando  APROVADA.  O Nobre Vereador Marcio 
Francisco  da  Silva  entrega  o  envelope  com a  inscrição  “Proposição  de 
Honraria”  à  Mesa  Diretora.  O  Senhor  Presidente  recebe  das  mãos  do 
Vereador Marcio Francisco da Silva envelope lacrado, protocolado sob nº 
226/2009 do dia dezenove de junho de dois mil e nove, na Diretoria desta 
Casa. O Senhor Presidente abre o envelope e solicita ao Segundo Secretário 
que  faça  a  Leitura  da  Proposição.  Leitura  do  Projeto  de  Decreto 
Legislativo,  que  “Dispõe  sobre  a  concessão  de  titulo  de  “CIDADÃ 
BIRITIBANA”  a  Senhora  BENEDITA  ALEXANDRINO  e  dá  outras 
providências”.  Após, a leitura do Projeto o Senhor Presidente  diz:  “Em  
conformidade com o Artigo 342 do Regimento Interno desta Casa de Leis,  
fica  constituída  uma  Comissão  Especial.  Então  eu  nomeio  os  Nobres  
Vereadores  Marcio  Francisco  da Silva,  Everaldo da Silva,  Julio  César  
Leite da Silva, Donizeti Assis  de Siqueira, José Maria de Siqueira Junior e  
Caetano Pereira da Silva para fazer parte dessa comissão para analisar o  
projeto. 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 Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar 
de seu assento, o que lhe fora concedido e diz:  “Quero aqui, junto aos  
Nobres  Pares,  dizer  sobre  as  duas  Moções  de  Apelo.  Essa  que  fiz  em  
conjunto o Vereador Valdivino Ferreira dos Santos, claro com todos os  
vereadores que estavam na reunião com a Presidente da Associação Oásis  
no  dia  que  ela  veio  falar  conosco,  ela  já  tinha  procurado  esse  nobre  
vereador outras vezes para ajudar, no sentido de apoiar, de construir uma  
casa de recuperação para os dependentes no nosso município. Quero dizer  
aos nobres vereadores que iremos contar novamente com vocês,  com a  
força,  para que  podemos estar  juntos  dia  vinte  e  nove  de junho lá  na  
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ACAT. Nós podemos apresentar esse projeto junto e termos força nessa  
associação  dos  vereadores  do  Alto  Tietê,  para  nós  podermos  pleitear  
realmente esse benefício para o nosso município, que será do Alto Tietê,  
mas que seja implantada no nosso município,  essa Moção de Apelo nº  
013/2009.  E também sobre essa Moção de Apelo nº  014/2009,  sobre o  
pedágio, estive conversando já algumas vezes, desde quando assumi essa  
Casa Legislativa, como vereador, com alguns Deputados da base do meu  
partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ultimamente,  
na última semana mesmo, com problema de saúde que eu me encontrava,  
falei no telefone com dois Deputados, mais uma vez surgiu essa conversa  
lá  na  Assembleia  que  a  Rodovia  Mogi-Bertioga,  provavelmente  será  
implantado um pedágio, para estar cobrando pedágio dos carros que ali  
trafegam para ir até a cidade de Mogi e Bertioga, o pessoal que vai a  
praia se divertir. Nós temos um pedaço, uma parte ali pertence a nós,  e é  
um  espaço  até  bem  localizado.  A  meu  ver  e  com  certeza  aos  nobres  
vereadores  também,  que  por  lá  já  passaram,  poderão  até  estar  
verificando, o pedaço que cabe a nós ali é um setor bem plano. Então para  
nós  podermos  realmente  ter  força  gostaria  de  pedir  que  os  nobres  
vereadores assinassem comigo também essa Moção e procurasse também  
seus Deputados na Assembleia para ajudar-nos a pleitear esse benefício.  
Será de suma importância nós conseguirmos porque, como eu disse aqui  
nessa moção, nosso município é carente de benefícios por ser protegido  
pelas mananciais,  área ambiental,  a arrecadação é muito pouca. Então  
tendo um pedágio nosso município aumentará a arrecadação. Gostaria de  
pedir apoio dos nobres vereadores. A população aqui presente mais uma  
vez nessa noite muito obrigado e uma boa noite”. 2. Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos:  Solicita  autorização  para  falar  em  seu 
assento, o que lhe fora concedido e diz: “O que me traz aqui hoje para  
falar perante a população é agradecer, Senhor Presidente, Nobres Pares  
por essas pessoas que existem em Biritiba Mirim que fazem com que e,  
tentam fazer com que a cidade progrida, que ela cresça, porque ela crie de  
alguma forma emprego, seja de forma direta ou indireta. Nós temos, não  
vou  citar  nomes  porque  eu  poderia  estar  faltando  com  alguns  deles,  
grandes empresários, grandes pessoas que fazem com que Biritiba tente  
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crescer de alguma forma. Eu estou fazendo em meu terreno, lá no rancho  
onde resido, estou fazendo, Senhor Presidente e, o senhor é testemunha,  
um parque de vaquejada, o primeiro parque de vaquejada, talvez o maior  
do Estado de São Paulo em termo de eventos. Primeiro Senhor Presidente  
e Nobres presentes, porque eu gosto, é uma coisa que vem do sangue de  
onde  a  gente  veio,  pois  sou  nordestino,  faz  parte  da  minha cultura.  A  
vaquejada  foi  criada  na  cidade  de  Currais  Novos  no  Estado  do  Rio  
Grande do Norte,  então eu estou fazendo este  empreendimento grande,  
provavelmente deve ficar pronto daqui uns cinco anos, mas tenho ideia de  
fazer uma inauguração preliminar em dezembro. Quando eu iniciei Senhor  
Presidente, tive a felicidade de convidá-lo, o senhor esteve em minha casa,  
graças a Deus eu tenho o senhor como testemunha da minha vontade de  
trazer esse empreendimento para dentro de Biritiba. Nós temos um parque  
de vaquejada no Rio de Janeiro, o qual traz para dentro da cidade lá no  
Xerém, cento e vinte mil pessoas para dentro da cidade, isso quer dizer  
senhores, que nós vamos, a minha ideia, como eu não poderia fazer em  
uma área pública eu fiz na minha, estou tentando fazer. Mas infelizmente,  
Senhor Presidente, nós temos dentro de Biritiba pessoas que não querem  
que  a  cidade  cresça  que,  não  querem  que  cidade  progrida  de  forma  
nenhuma. Chegou a meu conhecimento que pessoas de má fé, pessoas que  
de forma nenhuma deveria se quer estar na cidade de Biritiba, fizeram a  
denúncia  dizendo  que  eu  teria  feito  derrubada  de  árvore,  onde  estou  
fazendo o empreendimento. Senhor Presidente, eu tive a felicidade de falar  
com  o  Senhor,  o  Senhor  esteve  lá  antes  do  início  da  obra  e  não  foi  
derrubada  uma  árvore  se  quer,  porque  onde  está  sendo  feito  o  
empreendimento só tinha capim braqueara. Nós sabemos que homem, ou  
seja, lá quem foram pessoas inescrupulosas, safadas, sem vergonhas, que  
não merece estar dentro de Biritiba, não tem capacidade para nada, não  
deveria atrapalhar quem quer fazer, quem quer que a cidade progrida. Eu  
quero deixar claro, senhores que de qualquer forma, qualquer ataque que  
eu tiver, eu vou fazer, vou passar por cima de tudo, porque eu estou do  
lado do povo, estou do lado dos nobres pares, o Presidente esteve comigo,  
viu o que eu estou fazendo é  benefício para a cidade,  vai  beneficiar a  
todos,  Biritiba  com certeza  jamais  será  a  mesma.  Eu  sei  o  que  estou  
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dizendo,  porque ela  não tem estrutura ainda para receber uma grande  
vaquejada. Quando nós fizermos a primeira todo mundo vai sentir, trinta,  
quarenta mil pessoas dentro de Biritiba Mirim, mas nós temos pessoas que  
não tem qualificação nenhuma para chegar à seccional de Mogi, mandar  
gente,  tirar  foto  para  fazer  documento  para  dizer  que  foi  derrubado  
árvores, são pessoas inescrupulosas, homens sem vergonhas e safados não  
merecem  estar  dentro  de  Biritiba  Mirim.  Muito  obrigado,  Senhor  
Presidente”. 3.  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra.  O Senhor Presidente  diz:  “Gostaria  de  
deixar aqui o meu voto de sentimento ao companheiro, porque realmente  
eu estive na propriedade, o qual nós fizemos negócios de eucaliptos para  
fazer cercado  e realmente não existia esse tipo de desmatamento nessa  
propriedade, eu lamento muito porque eu tenho certeza de que lá será uma  
geração de emprego e Biritiba está precisando de gerar emprego, o qual  
eu  tenho  lutado  bastante  para  isso.  Gostaria  também  deixar  a  
conhecimento  dos  nobres  companheiros  que  dia  vinte  e  nove  agora,  
segunda-feira próxima, terá a reunião da ACAT, a qual apresentaremos o  
plano de construção de uma casa de recuperação em Biritiba e peço apoio  
aos companheiros para irmos juntos, para podermos ser beneficiados e ser  
aprovado pela  maioria  dos  Presidentes  do  Alto  Tietê.  A  Presidente  da  
Associação Oásis Beatriz irá nos conduzir com sua Kombi dando apoio.  
Sairemos aqui da Câmara às sete horas e trinta minutos, pois a reunião  
será às dez horas. Eu como Presidente desta Casa estou pedindo apoio a  
todos os Presidentes do Alto Tietê, para que nós podemos ser votados e ter  
essa conquista pelo Governo do Estado, que irá fazer essa casa. Hoje eu  
estive com a Presidência de Salesópolis e essa semana vou cogitar alguns  
Presidentes do Alto Tietê.  Quero agradecer a Deus por mais um dia, mais  
uma luta, por manter a paz nessa Casa, eu tenho certeza que só com Jesus  
Cristo no coração nós chegaremos ao fim do nosso mandato de cabeça  
erguida e  fazendo o bem ao próximo,  fazendo leis  e exigindo que seja  
cumprida. Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser 
tratado o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 
vinte e dois de junho de dois mil e nove. De tudo o que, para constar foi 
preparada  esta  Ata  pela  Secretaria  da  Câmara  Municipal,  a  qual  lida  e 
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achada conforme, vai devidamente assinada.

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 29 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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************************************************************
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************************************************************
************************************************************
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************************************************************
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