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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 21 de setembro de 2009.  
 
Às dezoito horas do dia vinte e um de setembro 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. 037, 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 14 de setembro de 2009; O 
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior requer dispensa da leitura da Ata. 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 
catorze de setembro de dois mil e nove, ficando aprovada. O Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira Junior solicita a ordem e requer a inversão da pauta, iniciando-se pelos Projetos em 
Deliberação. O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador José 
Maria, ficando aprovado por unanimidade. EM DELIBERAÇÃO: Autoria da Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamentos 001) Leitura do Parecer da Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamentos, referente às Contas do exercício de 2006 e do 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2009, “Que delibera sobre o Parecer do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo: TC – 003271/026/06 – Prestação das Contas da Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim, referente ao Exercício de 2006.” O Nobre Vereador Caetano 
Pereira da Silva solicita a ordem e requer “vistas” a Comissão de Tributação, Finanças e 
Orçamentos, pois alega não ter analisado o Projeto, uma vez que é irmão do interessado, ex-
Prefeito. O Senhor Presidente não concede “vistas”, vez que o Projeto já está a sessenta dias 
em andamento e o pedido de “vistas” só cabe à Comissão de Tributação, Finanças e 
Orçamentos. O Senhor Primeiro Secretário faz a leitura do Projeto de Decreto nº 003/2009. O 
Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e requer que seja feito em 
primeiro lugar a leitura do Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. O 
Senhor Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer do Projeto de Decreto nº 003/2009. 
Leitura do Parecer, favorável da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: 
Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Julio Cesar Leite 
da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; Após, o Senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação o Parecer da Comissão. O Senhor Presidente diz 
APROVADO O PARECER. O Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a ordem e 
requer que seja consignado em Ata de como foi feita a votação, quantidade de vereadores 
favoráveis e vereadores contrários. O Senhor Presidente diz que a votação foi por 
unanimidade. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que seja feito a leitura do 
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Decreto Legislativo nº 003/2009. O Vereador Caetano Pereira da Silva solicita a ordem e 
requer mais clareza. O Senhor Presidente diz: “Esta Presidência foi bem clara, colocou em 
discussão e votação.” O Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita a ordem e diz: 
“Por gentileza, considere o voto do vereador, ele não entendeu a hora que o Senhor 
pronunciou, o voto do Vereador Caetano é contrário a atitude da Comissão”. O Vereador 
Donizeti solicita a ordem e diz que o voto foi de manifestação. O Senhor Presidente 
consignou o voto de manifestação e solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que continuasse 
lendo o Decreto Legislativo. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação 
solicitando ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, vez 
que o voto será nominal. Vereador Caetano Pereira da Silva: Contrário ao Parecer da 
Comissão. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Voto favorável ao Parecer da Comissão. 
Vereador Everaldo da Silva: Favorável ao Parecer da Comissão e favorável ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Favorável ao 
TCE referente ao exercício de 2006, do mandato do ex-Prefeito Jacaré. Vereador José 
Francisco Marques Garcia: Favorável ao Parecer da Comissão e favorável ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Favorável ao 
Parecer da Comissão. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Favorável ao Parecer do 
Tribunal de Contas e favorável ao Parecer da Comissão. Vereador Marcio Francisco da 
Silva: Favorável ao Parecer da Comissão e favorável ao Tribunal. Vereador Valdivino 
Ferreira dos Santos: Favorável ao Parecer da Comissão e ao Tribunal de Contas. 
APROVADO O PARECER DA COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E 
ORÇAMENTOS E APROVADO O DECRETO LEGISLATIVO por maioria dos votos 
SENDO 08 (oito) VOTOS FAVORÁVEL AO PROJETO E 01 (um) VOTO 
CONTRÁRIO AO PROJETO. ORDEM DO DIA: Autoria dos Nobres Vereadores 
Marcio Francisco da Silva e Everaldo da Silva 001) – Em Única discussão e votação a 
Moção de Apelo nº. 019/2009, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
disponibilize um veículo para atender aos pacientes que realizam tratamento de fisioterapia. 
APROVADA. Autoria do Poder Executivo 002) Em Única discussão e votação o Projeto 
de Lei nº. 030/2009, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Biritiba Mirim 
para o Quadriênio de 2.010 à 2.013, e dá outras providências.” Leitura do Parecer, em 
conjunto, favorável com as emendas propostas pela 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 Tributação, Finanças e 
Orçamentos: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador 
Julio Cesar Leite da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; Após, o 
Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Parecer das Comissões. 
APROVADO O PARECER COM EMENDAS POR UNANIMIDADE.  Após, o Senhor 
Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 030/2009 que “Dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Biritiba Mirim para o Quadriênio de 2.010 à 2.013, 
e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO COM EMENDAS PROPOSTA 
PELAS COMISSÕES POR UNANIMIDADE. 003) Em Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 031/2009, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
de 2010, e dá outras providências”. Leitura do Parecer, em conjunto, favorável com as 
emendas 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 Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – Vereador José 
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Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Julio Cesar Leite da Silva; Membro – 
Vereador José Francisco Marques Garcia; Após, o Senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Parecer das Comissões. APROVADO O PARECER COM 
EMENDAS POR UNANIMIDADE.  Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão 
e votação o Projeto de Lei nº 031/2009 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2010, e dá outras providências” APROVADO O PROJETO COM EMENDAS 
PROPOSTA PELAS COMISSÕES POR UNANIMIDADE. Autoria do Poder Executivo 
002) Leitura da Mensagem nº 031, de 10 de setembro de 2009 e do Projeto de Lei nº. 
039/2009, que “Dispõe sobre a criação do Centro de Referência de Assistência Social – 
“CRAS” no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” DELIBERADO. Após, 
o Senhor Presidente convoca os Senhores Vereadores para a Reunião das Comissões na sexta-
feira próxima, às quinze horas para discussão do projeto deliberado. EXPEDIENTE: 2. 
Leitura do Telegrama nº Ref. 561834/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do 
Telegrama nº Ref. 570587/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde; 4. Leitura do 
Telegrama nº Ref. 572240/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde; 5. Leitura do 
Telegrama nº Ref. 588527/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Ofício nº 
07/09-MLF12, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; 7. 
Leitura do Ofício nº. 029/2009-DAGP, Atos do Executivo *Portarias nº.s 249, 251, 257 a 
272/2009; *Decretos nº.s 2.612 a 2.602/2009; *Contratos nº.s 053, 055, 057 e 059/2009; 
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 008) 
Indicação nº. 889/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Empresa Bandeirante de 
Energia, para que coloque duas luminárias na Rua Marinalva Silva dos Santos, próximo a 
residência do Sr. Osvaldo taxista, no bairro Jardim dos Eucaliptos; 009) Indicação nº. 
890/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao órgão Competente para que jogue cascalho 
na Rua Abnésio Avelino Marques, antiga Rua C, no bairro Jardim dos Eucaliptos; 010) 
Indicação nº. 891/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Empresa Bandeirante de 
Energia, para que coloque postes com luminárias na Rua Antonio Collato, no bairro Jardim 
dos Eucaliptos; 011) Indicação nº. 892/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a 
Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque postes com luminárias na Rua José 
Gonçalves Maciel, no bairro Jardim dos Eucaliptos; 012) Indicação nº. 893/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao órgão Competente para que arrume a tampa do bueiro na Rua 
Oito nº 06, no bairro Vila Santo Antonio II; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite 
da Silva 013) Indicação nº. 894/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a 
“SABESP”  no sentido de consertar a cratera aberta pela mesma, nas proximidades do nº 50 
na Rua Ayrton Senna da Silva, localizada no bairro Jardim Alvorada A; 014) Indicação nº. 
895/2009, solicita ao Secretário de Obras, Senhor Roberto Kimura, para que passe a máquina 
motoniveladora e jogue cascalho na Rua Londres, no bairro Castelano. 015) Indicação nº. 
896/2009, solicita ao Secretário de Obras, Senhor Roberto Kimura, para que tape os buracos 
por toda a extensão da Rua Sebastião Silva, bairro Centro; 016) Indicação nº. 897/2009, 
solicita ao Secretário de Obras, Senhor Roberto Kimura, para que seja feito o nivelamento dos 
bloquetes da Rua Antonio Etelvino de Andrade próximo ao nº 195, bairro Centro; Autoria do 
Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 017) Indicação nº. 898/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao Setor Competente a recolocação dos paralelepípedos ou 
asfaltamento da Rua José Pereira da Silva, em toda sua extensão, no bairro Jardim Pereira; 
018) Indicação nº. 899/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor Competente  que 
realize estudos necessários para que seja colocada tampa e grade nas galerias danificadas no 
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cruzamento entre a Rua Benedito Rodrigues Gomes e a Avenida Engenheiro Abílio de Melo 
Pinto, em frente ao Bar do Bem-te-vi, bairro Centro; 019) Indicação nº. 900/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação em toda a extensão da Avenida Miguel Vicente Chellucci, no bairro Vale Verde; 
020) Indicação nº. 901/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor Competente que 
efetue a troca da tampa da galeria danificada existente na Avenida Nove de Julho, no bairro 
Jardim Yoneda; 021) Indicação nº. 902/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor 
Competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho no acostamento da Rodovia 
Mogi-Salesópolis, na altura do km 20, em frente ao ponto de ônibus; Autoria do Nobre 
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 022) Indicação nº. 903/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto a Prefeitura Municipal de Salesópolis, para que providencie a 
manutenção da Via Municipal, localizada no Barro Preto; 023) Indicação nº. 904/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Setor responsável para que seja feito o 
nivelamento e cascalhamento da Rua 16, no bairro Nirvana; 024) Indicação nº. 905/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Setor Competente para que efetue a construção de 
abrigos com assentos nos pontos de ônibus, nas proximidades do Bar do Bernardino, no bairro 
Santa Catarina; 025) Indicação nº. 906/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a 
Telefônica – Telecomunicações de São Paulo para que instale um telefone público tipo 
“orelhão” na Estrada Casa Grande, bairro Terceira; 026) Indicação nº. 907/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que reitere as indicações de nºs 699, 700, 708, 709, 713, 714, 715, 718, 754, 755, 
783 e 815/2009; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 027) Indicação nº. 
908/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Secretaria de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica, para que construa um Centro de Zoonoses no Município; 028) Indicação nº. 
909/2009, solicita ao Sr. Prefeito para que providencie um computador para o Ambulatório da 
Saúde Mental; 029) Indicação nº. 910/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine a 
Secretaria de Obras e demais Secretarias competentes  para fazer reformas no prédio da 
Creche Municipal Edite Conceição de Jesus, no bairro Cruz das Almas; 030) Indicação nº. 
911/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Secretaria de Trânsito ou demais 
Secretarias Competentes, para que sejam colocadas faixas amarelas nas guias ou colocar 
placas de sinalização “Proibido Estacionar carros de passeio”, no Pátio da Rodoviária; 
Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 031) Indicação nº. 912/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Competente para que 
providenciem corrimão na escada existente no Departamento de Vigilância Sanitária; 
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 Caetano Pereira da Silva: “Boa noite a 
todos, Nobres Pares Vereadores, a imprensa, que está presente também. Vim falar a respeito 
do ex-Prefeito Jacaré, meu irmão. Se ele fez alguma coisa errada, podem ter certeza que ele 
vai pagar. Mas podem ter certeza que os acertos dele foram muito maiores. E na política eu 
aprendi um negócio hoje, que na política não existe gratidão. Você pode fazer o que for que, 
amanhã ou depois, você é apunhalado pelas costas. Agradecer os nobres pares vereadores 
que também praticamente lançaram minha pré-candidatura a prefeito para 2012. O que eu 
tinha para falar era isso. Muito obrigado e boa noite.” 2. Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Everaldo da Silva: “Senhor 
Presidente, Nobre Vereador, Segundo Secretário, Julio Cesar, demais Pares, população, 
aqui, presente, boa noite. Queria dizer aqui nessa Tribuna, nessa noite de hoje, que esse 
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vereador a qual votou favorável ao Tribunal de Contas e o Parecer da Comissão de 
Tributação, Finanças e Orçamentos, das contas do último Governo, da qual Roberto Pereira 
da Silva era o prefeito. Fiz valer aqui, esse vereador com voto, fazendo valer as coisas que, 
às vezes, nós deixamos para trás, nós temos que pensar direito para fazer. De repente o 
prefeito último não teve pretensão, mas eu tive que votar a favor do Parecer do Tribunal de 
Contas, e eu não pude ir contra com certeza, então votei a favor para que nós possamos, 
realmente, dar exemplo nessa Casa. Nós não temos autonomia, esse vereador não tem 
autonomia para discordar do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E dizer também 
que a população, hoje, aqui, presente possa frequentar essa Casa em outras sessões também. 
Hoje, por exemplo, tivemos essa votação da qual já é sabido de todos e a imprensa presente, 
a população presente, nós queremos que vocês também venham para as sessões, que nós 
temos, aqui, todas as segundas-feiras, coisas boas. Então que nós possamos frequentar essa 
Casa em todos os momentos, não só nesse momento como o de hoje. Deixo aqui esse apelo 
para a população e para a imprensa também. Boa noite a todos.” 4. Vereador Francisco 
Pacheco de Vasconcelos: Solicita autorização para falar em seu assento, o que lhe fora 
concedido e diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, todos os presentes, hoje nós votamos 
aqui o Parecer da Comissão, bem como o Tribunal de Contas, o exercício de 2006, dos atos 
do ex-Prefeito Jacaré. Temos aqui um exemplo, que fique registrado, porque  eu tive a 
oportunidade de observar a defesa do ex-Prefeito Jacaré, onde o mesmo diz que em várias 
situações, as pessoas responsáveis, as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, 
que ele não tinha total conhecimento. Senhor Presidente, quando nós assumimos um cargo 
público, somos responsáveis e os co-autores também são responsáveis. Então fica um 
exemplo aqui para que todos nós, bem como o Executivo e oLegislativo, que todas as nossas 
atitudes, todas as nossas ações, nós temos que ter cuidado e ter conhecimento com as pessoas 
que nos cercam para que não aconteça o que está acontecendo, porque o Tribunal de Contas 
julgou o exercício de 2006, do ex-Prefeito Jacaré. Por tanto, Senhor Presidente, fica, claro 
aqui, que nós, Biritiba Mirim, não estamos sozinho, porque os nossos atos, mesmo que 
demorado, eles são julgados. A opinião pública, bem como o poder público estão nos 
observando. Obrigado a todos.” 5. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Agradeceu e 
dispensou o uso da palavra. 6. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Quero agradecer 
a todos os presentes, agradecer a imprensa, aproveitando os dizeres do vereador Everaldo 
que fez um apelo à imprensa e a população para que compareçam as sessões, que são todas 
as segundas-feiras, a partir das dezoitos horas. E também cumprimento os munícipes aqui 
presentes deixo esse apelo para venham em outras oportunidades. Deixo claro aqui o meu 
voto, ao qual eu votei favorável ao Tribunal de Contas, favorável a Comissão, porque nós 
que assumimos qualquer Poder, nós somos responsáveis por qualquer ato dos nossos 
assessores, seja ele qual for. Então eu tenho certeza que essa Casa votou no bem estar da 
cidade. Essa Casa votou no bem estar do povo. Porque, como o nobre companheiro 
Francisco Pacheco explanou isto foi um exemplo para o próprio Poder, para as próprias 
pessoas que estão no poder hoje, inclusive, eu que represento essa Casa, que tenho a 
responsabilidade de fazer valer o direito de cada vereador, e tenho a responsabilidade de 
fazer valer o direito de cada munícipe, e tenho a responsabilidade por cada um dos diretores 
que me acompanham nesta Casa. Tenho certeza que daqui a uns cinco ou dez anos, se houver 
qualquer irregularidade nessa Casa, na gestão Valdivino, eu tenho certeza que qualquer 
irregularidade, qualquer diretor que fizer aqui, quem vai responder sou eu, Valdivino. Então 
nós devemos escolher muito bem os nossos secretários, o qual, até hoje, eu tenho a felicidade 



 6 

de só agradecer, os meus jurídicos, os meus diretores da Câmara e tenho certeza que o 
Executivo neste momento também ele tem a agradecer. Esta a palavra da Presidência e fica 
aqui o convite aberto para todos participarem das sessões, fica aberto também para todos 
participarem da reunião das comissões que se reúne a cada semana para discutir o projeto 
que entra em deliberação. Às vezes que a Presidência diz que esse projeto esta em discussão, 
é porque o projeto já foi discutido três dias antes na sala, a qual está aberta e todos podem 
participar até mesmo a imprensa.”  Terminados os oradores inscritos e não havendo mais 
nada a ser tratado, o Senhor Presidente no uso de suas atribuições convoca os senhores 
vereadores para a reunião das comissões a realizar-se no dia vinte e cinco de setembro do ano 
de dois mil e nove e declara encerrada esta Sessão Ordinária do dia vinte e um de setembro do 
ano 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 28 de setembro de 2009. 
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