
 ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 29 de junho de 2009. 

Às vinte horas do dia vinte e nove 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. 028, 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 
22 de junho de 2009; O Vereador José Maria de Siqueira Junior requer dispensa da 
leitura da Ata,  uma vez que se encontra  na Secretaria da Câmara Municipal  a 
disposição  de  todos  os  senhores  vereadores.  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  vinte  e  dois  de  junho de  dois  e  nove,  ficando  aprovada  por 
unanimidade; 2. Leitura do Telegrama nº.Ref. 179218/MS/SE/FNS, do Ministério 
da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº.Ref. 179835/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde; 4.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  184840/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 5.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  191066/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 6.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  198956/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 7.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  199279/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 8.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  200558/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 9.  Leitura  do  Telegrama nº.Ref.  205936/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde; 10.  Leitura do Telegrama nº.Ref. 201847/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde; 11.  Leitura do Telegrama nº.Ref. 201992/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde; 12.  Leitura do Telegrama nº.Ref. 206211/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde; 13.  Leitura  do  Telegrama  enviado  pelo  Deputado  Federal  Sr.  Michel 
Temer, acusando o recebimento do Ofício nº 161/09 que encaminhou a Moção de 
Apelo nº 011/09 de autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva, subscrita pelos 
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demais Vereadores; 14. Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados referente aos 
Recursos do Orçamento da União pagos aos Municípios; 15.  Leitura do Ofício 
G.S. nº 2.813/2009 da Secretaria de Estado da Saúde, acusando o recebimento do 
Ofício nº 060/09 que encaminhou a Moção de Apelo nº 002/09; 16.  Leitura do 
Ofício nº 040/2009-SME do Conselho de Alimentação Escolar, encaminha ata da 
reunião realizado dia 19 de junho de 2009; 17.  Leitura do Ofício nº 021-DAGP, 
Atos  do  Executivo  *Portarias  nº.s  188  a  200/2009;  *Decretos  nº.s  2.596  a 
2.598/2009;  *Contratos  nº.s  025,  015,  029/  e  032/2009;  *Termo  Aditivo  ao 
Convênio  nº.  015/2009  e  Rescisão  do  Contrato  nº  028/2009.  INDICAÇÕES: 
Autoria  do Nobre Vereador Julio  César Leite  da Silva 018) Indicação nº. 
658/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal 
de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a  máquina  motoniveladora  e 
joguem cascalho  na  Estrada  do  Paiva,  nas  proximidades  do  pesqueiro  LULU, 
bairro Santa Catarina;  019) Indicação nº. 659/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 
passem a máquina Retro-Escavadeira nas proximidades do pesqueiro Fazendinha; 
020)  Indicação  nº.  660/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com  o 
Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a 
máquina motoniveladora e joguem cascalho nas Ruas: Brasil, Londres, Canadá e 
Espanha, bairro Castellano;  021) Indicação nº. 661/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que  juntamente  com  o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens 
Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho nas Ruas do 
bairro Vila Santo Antonio II; 022) Indicação nº. 662/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que  juntamente  com  a  Vigilância  Sanitária  do  município,  responsável  pelo 
controle de zoonoses, tome as providências necessárias quanto ao grande número 
de  animais,  cães  e  gatos,  que  estão  abandonados  nas  ruas  do município;  023) 
Indicação nº.  663/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com o Fundo 
Social de Solidariedade, estudem a possibilidade de implantar em  Biritiba  Mirim 
o Programa do Governo do Estado de São Paulo “Visão do Futuro”; Autoria do 
Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos   024) Indicação nº. 664/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  tome  as  providências  necessárias  no  sentido  de 
equiparar  ou  no  mínimo  aproximar  os  vencimentos  do  cargo  de  motorista, 
conforme  tabela  do  Sindicato  Nacional  dos  Motoristas;  025)  Indicação  nº. 
665/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, para a colocação de um poste com luminária na Rua Vânia Stefani, no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos; 026) Indicação nº. 666/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para a colocação de um 
poste  com  luminária  na  Rua  João  Pinto  dos  Santos,  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos;  027) Indicação nº. 667/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente 
com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, passem a 
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máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a extensão da Rua Neuza de 
Fátima de  Souza,  Bairro  Jardim dos Eucaliptos;  028) Indicação nº.  668/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, 
Serviços e Bens Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho 
em toda a extensão da Estrada dos Barbosa; 029) Indicação nº. 669/2009, solicita 
ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços 
e Bens Municipais, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda 
a extensão da Rua Vânia Stefani, Bairro Jardim dos Eucaliptos; Autoria do Nobre 
Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos 030)  Indicação  nº.  670/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com o Departamento Municipal de Obras, 
Serviços e Bens Municipais, façam a manutenção geral de todas as ruas do bairro 
da Terceira; 031) Indicação nº. 671/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente o conserto  da tampa do bueiro que está quebrada, localizada na 
calçada do ‘Camisa 12’; 032) Indicação nº. 672/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
adote  medidas  que  fizerem necessárias,  objetivando  a  colocação  de  Placas  de 
Identificação em todas as Ruas dos bairros NIRVANA, RIO ACIMA E SANTA 
CATARINA; 033) Indicação nº. 673/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine 
ao setor responsável a realização de estudos visando à pavimentação da Rua Ivan 
Garcia; O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem , o qual lhe 
fora concedido e diz:  “Só para discutir essa indicação, gostaria de informar o 
Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos  que,  este  Vereador  fez  essa 
indicação em janeiro e mandou através do ofício 19/2009 ao Deputado Valdemar  
Costa Neto, solicitando a liberação de 332.138,18 (trezentos e trinta e dois mil,  
centro e trinta e oito  reais e dezoito centavos) para a realização do asfalto da  
Rua Ivan Garcia, inclusive já encaminhou o que ele está pedindo na indicação e  
já está feito, que é o projeto de custo da obra, inclusive com o mapa da rua, já  
está tudo na mão do Deputado e o Deputado estará liberando a verba. É só para  
deixar  consignado  em  ata,  porque  a  gente  tendo  o  trabalho,  não  só  faz  as  
indicações, o projeto, como também vai atrás de verbas. Foi o que este vereador  
fez, não só a rua Ivan Garcia  como a Rua José Monteiro que é a seqüencial da  
Ivan  Garcia,  então  eu  gostaria  de  deixar  bem  esclarecido  porque  assim  que  
liberar  a  verba,  será  asfaltado. 034)  Indicação  nº.  674/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito  que  juntamente  com o Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e 
Bens Municipais, promovam a retirada do montante de terra que está no início da 
Estrada Velha de Santa Catarina;  Autoria do Nobre Vereador José Francisco 
Marques  Garcia 035)  Indicação  nº.  675/2009,  solicita ao Sr.  Prefeito que 
determine ao setor competente a retirada de uma árvore localizada na Rua José 
Mano Junior, bairro Vertentes;  Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco 
da Silva 036) Indicação nº. 676/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com 
o  Departamento  Municipal  de  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais,  passem  a 
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máquina motoniveladora e joguem cascalho em toda a  extensão da Estrada do 
Yamamoto; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 037) Indicação, nº. 
677/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Bens Municipais e demais Secretarias competentes, no sentido 
de passar a máquina e jogar cascalho na Rua Cinco em toda sua extensão, bairro 
Gren Park Santo Antonio;  038) Indicação nº. 678/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  a  colocação  de 
iluminação pública em toda extensão da Rua João Pereira Sobrinho, bairro Centro; 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Caetano  Pereira  da  Silva 039)  Indicação  nº. 
679/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor competente a cobertura 
no ponto de ônibus localizado na Rodovia Alfredo Rolim de Moura em frente ao 
Yoshida  &  Hirata;  040)  Indicação  nº.  680/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
juntamente com o Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 
instalem lixeiras fixas no bairro Iroy; 041) Indicação nº. 681/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para a colocação 
de  iluminação  pública  na  Rua  Kirombu  Awazu,  bairro  Vila  Márcia;  042) 
Indicação  nº.  682/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  juntamente  com  o 
Departamento Municipal de Obras, Serviços e Municipais, retirem o lixo que se 
encontra  ao  lado do campinho da  Vila  Santo  Antonio;  EM DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 001) Projeto de Lei 
nº. 028/2009, que “Dispõe sobre instalação de academias de ginástica ao ar livre 
no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Autoria do Vereador 
Everaldo  da  Silva 002)  Projeto  de  Lei  nº.  029/2009,  que “Dispõe  sobre  a 
denominação da via que interliga a Rua Manoel da Nóbrega à Rua Alberto de 
Oliveira,  no Bairro Cruz das Almas,  Município de Biritiba Mirim,  e dá outras 
providências.”  Autoria  da  Mesa  Diretiva 003)  Projeto  de  Resolução  nº. 
011/2009,  que “Dispõe  sobre  a  autorização  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba 
Mirim em celebrar convênio com o Poder Judiciário, e dá outras providências.”. O 
Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira  requer  que  o  Projeto  de  Resolução  nº 
011/2009  seja  apreciado  na  Ordem  do  Dia.  O  Senhor  Presidente  acatando  o 
requerimento do Vereador colocou-o em votação. Aprovado. O Vereador Everaldo 
da Silva requer que o Projeto de Lei nº 029/2009 seja apreciado na Ordem do Dia. 
O Senhor Presidente acatando o requerimento do Vereador colocou-o em votação. 
Aprovado. O Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos requer que o Projeto de 
Lei nº 028/2009 seja apreciado na Ordem do Dia. O Senhor Presidente acatando o 
requerimento do Vereador colocou-o em votação. Aprovado. O Nobre Vereador 
Donizeti  Assis  de  Siqueira  entrega  o  envelope  com  a  inscrição  “Proposta  de 
Honraria” à Mesa Diretora. O Senhor Presidente recebe das mãos do Vereador 
Donizeti Assis de Siqueira envelope lacrado, protocolado sob nº 226/2009 do dia 
dezenove  de  junho  de  dois  mil  e  nove,  na  Diretoria  desta  Casa.  O  Senhor 
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Presidente abre o envelope e solicita ao Segundo Secretário que faça a Leitura da 
Proposição. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo, que “Que concede o título 
de “CIDADÃ BIRITIBANA” à Pra. ROSA SELES BATISTA LEITE, 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 Julio  
César  Leite  da  Silva,  Everaldo  da  Silva,  Donizeti  Assis  de  Siqueira,  José  
Francisco Marques Garcia, Marcio Francisco da Silva e Francisco Pacheco de 
Vasconcelos.”  O  Senhor  Presidente  suspende  a  Sessão  Ordinária  por  cinco 
minutos  para  que  sejam  analisados  os  projetos  colocados  na  Ordem  do  Dia. 
Retornado  aos  trabalhos  o  Senhor  Presidente  solicita  ao  Senhor  Primeiro 
Secretário  faça  a  chamada  nominal  dos  Srs.  Vereadores  para  a  apuração  de 
“quorum” legal apurou-se “quorum” legal. Passando-se de pronto ao Material da 
Ordem do Dia. Autoria do Vereador Everaldo da Silva 001) Projeto de Lei nº. 
029/2009, que “Dispõe sobre a denominação da via que interliga a Rua Manoel da 
Nóbrega à  Rua Alberto  de  Oliveira,  no Bairro  Cruz das  Almas,  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; 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 e votação o Parecer das Comissões. 
APROVADO  O  PARECER.  Após,  o  Senhor  Presidente  coloca  em  única 
discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  029/2009,  que  “Dispõe  sobre  a 
denominação da via que interliga a Rua Manoel da Nóbrega à Rua Alberto de 
Oliveira,  no Bairro Cruz das Almas,  Município de Biritiba Mirim,  e dá outras 
providências.”  APROVADO O PROJETO.  Autoria  do  Vereador  Francisco 
Pacheco de Vasconcelos 002) Projeto de Lei nº. 028/2009,  que “Dispõe sobre 
instalação de academias de ginástica ao ar livre no 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 Tributação, Finanças e Orçamento: Presidente – Vereador José 
Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Julio Cesar 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 
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Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos.  O  Senhor  Presidente  coloca  em  única 
discussão  e  votação  o  Parecer  das  Comissões.  APROVADO  O  PARECER. 
Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 
028/2009, que “Dispõe sobre instalação de academias de ginástica ao ar livre no 
Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.”.  APROVADO  O 
PROJETO. Autoria da Mesa Diretiva 003) Projeto de Resolução nº. 011/2009, 
que “Dispõe  sobre  a  autorização  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim em 
celebrar convênio com o Poder Judiciário, 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  Cesar  Leite  da  Silva;  Membro –  Vereador  José 
Francisco Marques Garcia; 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 e votação o Parecer das Comissões. 
APROVADO  O  PARECER.  Após,  o  Senhor  Presidente  coloca  em  única 
discussão e votação o Projeto de Resolução nº 011/2009, que “Dispõe sobre a 
autorização da Câmara Municipal de Biritiba Mirim em celebrar convênio com o 
Poder  Judiciário,  e  dá  outras  providências.”  APROVADO  O  PROJETO. 
Terminado 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 em seu assento, o que lhe fora concedido e 
diz:  “Quero dizer referente a Moção de Apelo que nós vereadores aprovamos 
aqui nessa Casa, na data do dia dez de março de dois mil e nove, de iniciativa 
deste nobre vereador, e nós fizemos essa moção naquela época que infelizmente a  
saúde estava pior do que está ainda, está levando na medida do possível,  não 
melhorou muitas coisas, mas está encaminhando algumas coisas para a gente ver.  
Nós fizemos essa Moção de Apelo e recebemos uma resposta da Secretaria de  
Estado da Saúde, Gabinete do Secretário dizendo que realmente recebeu a nossa 
Moção de Apelo e na época como foi,  vários vereadores e o Prefeito estavam 
correndo atrás de melhorias para ajudar o município. Ele está dizendo aqui que  
liberou, para construir o pronto atendimento, ele tomou ciência dessa Casa de  
Saúde, manifestou-se o Departamento Regional de  Saúde da Grande São Paulo,  
Coordenadoria   Regional  de  Saúde,  órgão  desta  Pasta  informando  que  o 
Excelentíssimo Senhor Secretário autorizou  a liberação de recursos financeiros  
no valor  de R$ 1.029.000,00 (um milhão e vinte  e  nove mil  reais),  visando a  
construção de uma unidade de Pronto Atendimento, cujo o Termo Aditivo nº 002  
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que essa moção foi pago em vinte e nove de maio de dois mil e nove, ou seja, esse  
repasse, está dizendo aqui bem claro, que já foi repassado R$ 1.029.000,00 (um 
milhão e vinte e nove mil reais) na data do dia vinte e nove de maio de dois mil de  
nove.  Então,  ele  está  respondendo a nós aqui,  o  Chefe de  Gabinete  Reinaldo  
Noboro Sato, com certeza, nós temos o nosso papel como vereadores, que fizemos  
aqui de solicitar, também fomos beneficiados e a população, com certeza, está  
sendo beneficiada na construção desse Pronto Atendimento também. A Moção nº  
011/2009 que dizia também sobre a questão do Judiciário,  Michel  Temer está  
respondendo também sobre essa mesma questão.  Quero agradecer aos nobres  
pares vereadores por esse Projeto nº 029/2009, apresentada por este vereador  
que aprovamos aqui hoje, que estará beneficiando moradores, que ali moram, no 
bairro Cruz das Almas, onde será designada essa rua. Agradeço aos nobres pares  
por terem aprovado esse projeto que é de valia, que beneficiará o povo e, o povo  
sendo beneficiado, o povo ficando alegre e feliz com os nossos projetos, com as 
coisas que nós aprovamos aqui, nós estamos fazendo a democracia, com certeza 
alguém,  a  população,  de  modo  geral,  ficará  feliz  com nosso  mandato.  Muito  
obrigado a todos, os nobres pares e dizer também a população e agradecer pela  
presença mais uma vez nesta Casa, 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. 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.  6. 
Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Quero já aqui agradecer a presença  
de  todos  e  informar  os  nobres  companheiros  de  Câmara,  que  hoje  nós  
participamos da reunião da ACAT, estiveram presente os Vereadores Everaldo da  
Silva, Marcio Francisco da Silva e José Francisco Marques Garcia, informamos 
os companheiros que levamos o projeto de construção da casa de recuperação de 
dependentes  químicos,  expomos  o  projeto  diante  do  Presidente  da  ACAT,  Sr.  
Israel  Lacerda,  expomos  o  projeto  diante  de  todos  aqueles  presentes  do  Alto  
Tietê. Nós não ganhamos, mas já temos uma explicação, a qual esta casa não 
possa ser construída aqui em Biritiba, ficou de a ACAT estudar e viabilizar. A 
qual será tomada a decisão na próxima reunião. Acho que deu a entender porque 
o projeto do Governo de construir essa casa tem que ser concentrado na cidade  
com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes. Eu fiquei até sentido por Dona 
Beatriz,  a  qual  estava  tão  empolgada,  mesmo  assim  ela  não  veio  com  a  
desistência. Nós sentimos em ter acuado no momento em que soubemos que essa 
casa seria construída numa cidade com aproximadamente 200.000 (duzentos mil) 
habitantes, o qual Biritiba Mirim só tem 40.000 (quarenta mil) habitantes. Mas,  
não nos desanimamos não, tenho certeza que nós vamos ganhar, mesmo que não 
seja  concedido  pelo  Governo  do  Estado,  nós  estamos  apelando  para  os  
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empresário, apelando para as Prefeituras vizinhas e até as Câmara vizinhas. Na  
reunião da ACAT nós acabamos de perder a construção do prédio do Corpo de  
Bombeiro que seria instalado na divisória de Biritiba Mirim e Salesópolis, o qual  
o Prefeito de Guararema se pôs na frente e conseguiu levar o Corpo de Bombeiro  
para  Guararema,  através  da  Petrobras  e  através  do  Prefeito  de  Guararema.  
Ficamos sentidos, também por essa perda, mas os Nobres Presidentes do Alto  
Tietê ouviram muito as minhas palavras, a qual eu citei que Biritiba Mirim corre  
o risco de acidente, pois nós temos duas represas, nós temos a Companhia de 
Suzano  que  todos  os  anos  há  queimadas,  por  isso  o  Corpo  de  Bombeiros  é 
importante.  Nós  temos  a  cidade  de  Salesópolis  que  é  turística,  que  também 
compõe com duas  represas  e  tem o  risco  de  sofrer  acidente  com turista.  Foi  
exposto também que iremos brigar mais uma vez para que seja construída, não só  
no Alto Tietê, mas em várias cidades que realmente necessitam, então essa foi a  
decisão do Presidente da ACAT. A próxima reunião será no dia dez, às dez horas,  
no município de Poá. Os companheiros que estivem interessados em ir estão mais  
uma vez convidados. No mais agradeço a Deus por mais uma noite de paz nesta  
Casa”. Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o 
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia vinte e nove de 
junho  de  dois  mil  e  nove.  De  tudo,  para  constar  essa  Ata  foi  preparada  pela 
Secretaria desta Casa.

Lida, discutida e aprovada na Sessão Ordinária de 03 de agosto 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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