
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 31 de agosto de 2009. 

Às dezoito horas do dia trinta e um de agosto 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. 
034, 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 aberto os 
trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e 
votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de agosto de 2009; O Nobre Vereador Julio Cesar 
Leite da Silva requer dispensa da leitura da Ata, vez que a mesma se encontra na secretaria a 
disposição de todos os vereadores.  O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do 
Nobre Vereador, ficando aprovado.  Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e nove, ficando 
aprovada.  2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 27 de 
agosto de 2009; O Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva requer dispensa da leitura da Ata, 
vez  que  a  mesma  se  encontra  na  secretaria  a  disposição  de  todos  os  vereadores.  O Senhor 
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado.  Após, o 
Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Extraordinária do dia 
vinte e sete de agosto de dois mil e nove, ficando aprovada. 3. Leitura do Comunicado nº CM 
108176/2009 do Ministério da Educação;  4. Leitura  do Comunicado nº CM 113140/2009 do 
Ministério da Educação; 5. Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados; 6. Leitura do Protocolo 
nº 50.362/09-SEM/meg, da Casa Civil, acusa o recebimento da Moção nº 004/09 de autoria do 
Nobre  Vereador  Everaldo  da  Silva;  7. Leitura  do  Ofício  CGCRRM  nº  1240/09  –  TC  – 
764/007/07 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 8. Leitura do OFICIO CIRCULAR 
EXTERNO/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 05 do Ministério  do desenvolvimento Social  e 
Combate  à  Fome;  9. Leitura  do  Ofício  nº  061/2009  do  Sindicato  dos  Servidores  na 
Administração  Pública  de  Salesópolis  e  Região;  10. Leitura  do  Ofício  nº  330/2009/PGM, 
responde Requerimento de Informações nº 040/2009 de autoria do Nobre Vereador Julio César 
Leite da Silva. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva 011) 
Indicação nº. 818/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente com a Vigilância Sanitária do 
Município, tome providências necessárias quanto ao grande número de animais, cães e gatos, 
que estão abandonados nas ruas do município;  012) Indicação nº.  819/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação 
pública no Rua Silvina Maria de Jesus, Bairro Jardim Alvorada B; 013) Indicação nº. 820/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  de  Obras  para  que  efetue  a 
colocação de tubulação na Rua Laurentino Soares, em frente a casa nº 31, Bairro Nova Biritiba; 
014)  Indicação  nº.  821/2009 solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Competente,  para  que  seja  pintado  as  faixas  de  estacionamento,  bem  como,  uma  faixa  de 
pedestre localizadas na Rua Dr. Renato Della Togna, entre a Caixa Econômica Federal e a loja 
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Cheirosinha – Bairro Centro. 015) Indicação nº. 822/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Governador do Estado de São Paulo, para que construa uma Brigada contra incêndios 
no  município;  016)  Indicação  nº.  823/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento  Competente,  para  que  notifique  ao  proprietário  do  terreno  localizado  na  Av. 
Ferdinando Jungers,  s/nº,  próximo a Padaria  Arte Pães,  para  que faça a limpeza  do mesmo; 
Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 017) Indicação nº. 824/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque 
iluminação pública no Rua Paraná, Bairro Vertentes;  018) Indicação nº. 825/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que  determine  ao  Departamento  Competente  para  que  passe  a  máquina 
motoniveladora e cascalhe a Rua Rio Turvo, em toda a sua extensão, Bairro Vertentes; Autoria 
do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 019) Indicação nº. 826/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho 
na  Rua  Alexandre  Datallo  Pedro  Rocco,  travessa  da  Estrada  Municipal  Vicente  Castellano, 
Bairro Castellano; 020) Indicação nº. 827/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho nas Ruas do Bairro Nascente 
do Vale Verde;  021) Indicação nº. 828/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Vicente de Carvalho, 
Bairro Cruz das Almas; 022) Indicação nº. 829/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor  Competente  passar  a  máquina  motoniveladora  e  colocar  cascalho  na  Rua Peru,  Bairro 
Castellano;  023)  Indicação  nº.  830/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Alameda das Primaveras, 
próximo a Estrada do Antenor Lugubone; 024) Indicação nº. 831/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua 
Rio Claro, Bairro Vertentes; 025) Indicação nº. 832/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine 
ao setor Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Mario Perim 
Filho, Bairro Vertentes; Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 026) 
Indicação nº. 833/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a poda das 
árvores da Avenida Três, em toda sua extensão, localizada no Bairro Nirvana;  027) Indicação 
nº. 834/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor Competente, fazer o nivelamento e 
colocar  cascalho  na  Estrada  dos  Professores,  Bairro  do  Sertãozinho;  EM DELIBERAÇÃO: 
Autoria  do Poder Executivo 001)  –  Mensagem nº  030/2009,  de 24 de agosto  de  2009 - 
Projeto de Lei nº 038/2009,  que “Dispõe sobre Autorização Legislativa para o Município de 
Biritiba Mirim celebrar Convênio com o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” DELIBERADO. ORDEM DO DIA: 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva:  001)  –  Em Única  discussão  e 
votação a Moção de Aplausos nº. 018/2009,  às ilustríssimas Senhoras Roberta Oliveira Silva 
Taino - Presidente do Fundo Social e Gisele de Oliveira – Secretária do Turismo, pela realização 
da Festa do Folclore, realizado entre os dias 21, 22 e 23 de agosto. Após, o Senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 018/2009, de autoria do Nobre 
Vereador  Julio  César.  APROVADA  POR  UNANIMIDADE.  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: Ausente no Plenário.  2. Vereador Everaldo da Silva: 
Solicita autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Queria dizer que 
hoje é a primeira vez que estamos fazendo a Sessão, às dezoitos horas e olhando assim, Senhor 
Presidente, a população veio participar, hoje de uma forma melhor. Tem mais gente presente.  
Queria agradece a presença de vocês e os trabalhos desta Casa continuarão, a partir de hoje,  
todas as segundas-feiras nesse mesmo horário. Agradeço a presença de vocês nesta data de hoje  
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na Câmara Municipal. Boa noite a todos.” 3. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: 
Solicita autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Para continuar  
as palavras do colega Everaldo,  agradecer a presença de todos e que todos participem das  
sessões desta Casa, que façam suas solicitações, os líderes de bairro, pessoas que participam. 
Se não der para fazer pessoalmente,  que façam as solicitações  todas por escrito a todos os  
membros desta Casa, porque é participando e atuando  que nós chegaremos a uma qualidade  
melhor de poder legislar. Agradeço a presença de todos e que todos cada vez mais participem e  
atuem junto com os vereadores desta Casa.”  4. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. Vereador Julio Cesar Leite  da Silva: Solicita 
autorização para falar  em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Quero agradecer a  
todos. Um novo horário aqui na Câmara Municipal. Quero parabenizar Roberta de Oliveira  
Silva Taino, Presidente do Fundo Social e Gisele de Oliveira. Gostaria de pedir que todos os  
vereadores  assinassem essa  Moção  de  Aplauso  juntamente  comigo.  Boa noite  e  obrigado.” 
Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente no 
uso de suas atribuições comunica aos vereadores que a ACAT está oferecendo um curso gratuito 
de Formação Política, nos dias 12, 19 e 26 de setembro, 03, 17 e 24 de Outubro e 07 e 14 de 
novembro; convoca os senhores vereadores para a reunião das comissões a realizar-se no dia 
quatro de setembro, às quinze horas, comunica que a próxima Sessão se realizará no dia oito de 
setembro de dois mil  e nove devido ao feriado de sete de setembro e declara encerrada esta 
Sessão Ordinária de trinta e um de agosto de dois mil e nove. 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 aprovada na Sessão Ordinária de 08 de setembro 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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