
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 03 de novembro de 2009. 

Às dezoito horas do dia três de novembro 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  JOSÉ  FRANCISCO  MARQUES 
GARCIA 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.  045,  do Livro nº.  X de Registro  de Presença dos  Senhores  Vereadores  às 
Sessões  da  Câmara,  face  ao  comparecimento  da  maioria  dos  membros  da  Câmara. 
Constataram-se as ausências dos Nobres Vereadores Caetano Pereira da Silva e Valdivino 
Ferreira  dos  Santos.  O Nobre Vereador  Everaldo da Silva justifica  a  ausência  do Senhor 
Presidente  Valdivino  Ferreira  dos  Santos  dizendo  que  o  mesmo  encontra-se  em  outro 
compromisso. O Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva justifica a ausência do Nobre 
Vereador Caetano Pereira da Silva dizendo que o mesmo encontra-se no município de Mogi 
das Cruzes, mas já está a caminho. 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 26 de outubro de 2009; O Nobre Vereador José Maria de Siqueira 
Junior  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 seis de outubro de dois mil e nove, ficando 
aprovada.  2. Leitura do Ofício Especial/2009, encaminha Composição da Mesa Diretiva do 
Conselho  Tutelar  do  Município  de  Biritiba  Mirim;  3. Leitura  do  Requerimento  de 
Informações nº. 045/2009, requer cópia do Edital Completo referente ao Processo Tomada de 
Preços nº 06/09, referente à contratação da empresa especializada para execução de obras e 
reformas  da  EMEI  Ferdinando  Jungers;  4. Leitura  do  Requerimento  de  Informação  nº 
046/2009, requer informações sobre o Contrato com a Empresa Atrio, que fez asfaltamento da 
Estrada do Hiroy/Rio Acima;  INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar 
Leite da Silva 005) Indicação nº. 1009/2009, solicita ao Secretário de Obras, Senhor Roberto 
Kimura,  para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe a Rua Floriano Peixoto, no 
bairro Vista Alegre;  006) Indicação nº. 1010/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine junto ao Departamento Competente, para que seja feita a poda da árvore, localizada 
junto ao ponto de táxi, no bairro Centro; 007) Indicação nº. 1011/2009, solicita ao Secretário 
de Obras, Senhor Roberto Kimura, para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe a 
Rua  Rodrigues  Alves,  no  bairro  Vista  Alegre;  Autoria  do  Nobre  Vereador  Valdivino 
Ferreira dos Santos 008) Indicação nº. 1012/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
juntamente com o Órgão Competente, faça a poda  das árvores na Rua João Rodrigues de 
Morais,  no  bairro  Nova  Biritiba;  009)  Indicação  nº.  1013/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  que  juntamente  com o  Órgão  Competente,  passe  a  máquina  motoniveladora  e 
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cascalhe  as  Ruas  Monteiro  Lobato  e  Manuel  Bandeira,  no  bairro  Jardim  Jungers;  010) 
Indicação nº. 1014/2009, solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que juntamente com o Órgão 
Competente,  coloque  01 (uma)  luminária  na  rua Cinco,  próximo a residência  nº  184,  no 
Bairro  Vila  Santo  Antonio  II;  011)  Indicação  nº.  1015/2009, solicita  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal que juntamente com o Órgão Competente,  coloque 03 (três) luminárias na Rua 
João Pereira Sobrinho, bairro Centro;  Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da 
Silva 012) Indicação nº. 1016/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o 
Setor  Competente,  realize  estudos  para a  construção de  uma praça  ao lado  do campo de 
futebol, localizado na Rua Gonçalves Ledo, no bairro Cruz das Almas;  013) Indicação nº. 
1017/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 
seja feito a limpeza e construção de um muro, na extensão do Posto de Saúde, no bairro Cruz 
das Almas; 014) Indicação nº. 1018/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Setor  Competente,  para  que seja  feito  limpeza e  construção de um muro,  na extensão do 
Departamento Social desta Municipalidade, no bairro Jardim Alvorada A; 015) Indicação nº. 
1019/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 
faça a limpeza e roçada do mato existente no acostamento do Pomar do Carmo, em toda a sua 
extensão, no bairro Pomar do Carmo; 016) Indicação nº. 1020/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que determine ao Setor Competente, para que faça a limpeza de toda a extensão da 
Rua Princesa  Isabel  Leopoldina,  no  bairro  Vila  Operária;  017)  Indicação  nº.  1021/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente a conservação do trevo 
existente entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosas, se possível, a construção de 
uma pequena praça; 018) Indicação nº. 1022/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Setor Competente, para que faça a poda das árvores localizadas em frente e ao 
lado do Cemitério, no bairro Centro;  019) Indicação nº. 1023/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que determine ao Setor Competente para refazer a calçada localizada em frente e 
ao lado do Cemitério Municipal, no bairro Centro; 020) Indicação nº. 1024/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, passar a máquina motoniveladora 
e  cascalhe  todas  as  Ruas  do  bairro  Vertentes,  no  bairro  Vertentes.  Autoria  do  Nobre 
Vereador Caetano Pereira da Silva 021) Indicação nº. 1025/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que interceda junto ao Departamento Competente para que seja feito novamente os 
redutores de velocidade tipo “lombada” nos pontos onde as mesmas já existiam, antes do 
recapeamento,  na Avenida Heitor da Cunha Braga,  no bairro Jardim Takebe;  Autoria do 
Nobre Vereador Everaldo da Silva 022) Indicação nº. 1026/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras e demais Secretaria Competentes, para 
que passe a máquina motoniveladora e cascalhe a Estrada Rio Acima/César de Souza;  EM 
DELIBERAÇÃO: 001) Leitura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 030/2009,  que 
“Dispõe sobre o feriado municipal do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e dá 
outras providências.” DELIBERADO. O Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva requer 
que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 030/2009 seja colocado na Ordem do Dia. O 
Senhor  Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do  Nobre  Vereador.  Aprovado. 
ORDEM DO DIA:  Autoria do Poder Executivo 001) Em Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 040/2009,  que “Dá nova redação ao Artigo 2º da Lei 1.135, de 21 de 
março de 2.003, e dá outras providências.” Leitura do Parecer, em conjunto, favorável com 
emendas  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 
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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; Após, o Senhor Presidente coloca em 
única  discussão  e  votação  o  Parecer  das  Comissões  Permanentes.  APROVADO  O 
PARECER  COM  AS  EMENDAS  SUBSTITUTIVA  E  ADITIVA.  Após,  o  Senhor 
Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 040/2009, que “Dá nova 
redação ao Artigo 2º  da Lei  1.135,  de 21 de março de 2.003, e  dá outras  providências.” 
APROVADO O PROJETO COM AS EMENDAS SUBSTITUTIVA E ADITIVA. 002) 
Em  Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  041/2009,  que “Dispõe  sobre  a 
remuneração de Membros da Junta de Recursos de Infração – JARI do Município de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer, em conjunto, favorável com emenda 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; Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Parecer  das  Comissões  Permanentes.  APROVADO  O  PARECER  COM  A  EMENDA 
SUBSTITUTIVA. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto 
de Lei nº 041/2009, que “Dispõe sobre a remuneração de Membros da Junta de Recursos de 
Infração – JARI do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” APROVADO O 
PROJETO  COM  A  EMENDA  SUBSTITUTIVA.  Autoria  dos  Nobres  Vereadores 
Marcio Francisco da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos 001) Votação nominal do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2009, que concede o título de “Cidadão Biritibano” 
ao Senhor Daisaku Ikeda. Leitura do Parecer, favorável, da Comissão Especial constituída 
pelos  Vereadores  Valdivino  Ferreira  dos  Santos,  Marcio  Francisco  da  Silva,  Everaldo  da 
Silva,  Donizeti  Assis  de Siqueira,  José Maria de Siqueira Junior,  José Francisco Marques 
Garcia e Julio Cesar Leite da Silva. O Senhor Presidente suspende a Sessão Ordinária por dez 
minutos  para  que  o Projeto  de Emenda à  Lei  Orgânica  nº  030/2009 possa ser  analisado. 
Retornado aos trabalhos o Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário faça a 
chamada  nominal  dos  Srs.  Vereadores  para  a  apuração  de  “quorum”  legal.  Havendo 
“quorum”  legal,  o  Senhor  Presidente  passou  de  pronto  ao  material  da  Ordem  do  Dia. 
ORDEM  DO  DIA: Autoria  dos  Nobres  Vereadores  Marcio  Francisco  da  Silva  e 
Valdivino Ferreira dos Santos 001) Votação nominal do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 004/2009, que concede o título de “Cidadão Biritibano” ao Senhor Daisaku Ikeda. .  O 
Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores 
Vereadores  para  a  votação  do  referido  Projeto.  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira: 
Favorável  ao  Projeto.  Vereador  Everaldo  da  Silva: Favorável  ao  Parecer  e  ao  Projeto. 
Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos: Favorável  ao  Projeto.  Vereador  José 
Francisco Marques Garcia: Favorável ao Parecer e ao Projeto. Vereador Julio Cesar Leite 
da Silva: Favorável ao Projeto. Vereador Marcio Francisco da Silva: Favorável ao Projeto. 
APROVADO  POR  SEIS  VOTOS,  O  PARECER  E  O  PROJETO  DE  DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 004/2009. Ausentes no Plenário, no momento da votação, os Vereadores 
Caetano Pereira da Silva, José Maria de Siqueira Junior e Valdivino Ferreira dos Santos. 002) 
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Em Primeira discussão e votação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 030/2009, que 
“Dispõe sobre o feriado municipal do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e dá 
outras  providências.”  Leitura  do Parecer,  favorável,  da  Comissão de Justiça e Redação: 
Presidente – Vereador Donizeti Assis de Siqueira;  Relator – Vereador Everaldo da Silva; 
Membro –  Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva;  Após,  o  Senhor  Presidente  coloca  em 
primeira discussão e votação o Parecer da Comissão.  APROVADO POR SEIS VOTOS. 
Ausentes no Plenário no momento da votação os Vereadores Caetano Pereira da Silva, José 
Maria de Siqueira Junior e Valdivino Ferreira dos Santos. Após, o Senhor Presidente coloca 
em primeira  discussão  e  votação  o Projeto  de  Emenda  à  Lei  Orgânica  nº  030/2009,  que 
“Dispõe sobre o feriado municipal do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e dá 
outras providências.” APROVADO POR SEIS VOTOS. Ausentes no Plenário no momento 
da votação os Vereadores Caetano Pereira da Silva, José Maria de Siqueira Junior e Valdivino 
Ferreira dos Santos. 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 destinado às explicações pessoais. 1. Vereador Donizeti Assis 
de Siqueira: O Vereador Donizeti cedeu sua inscrição para que um membro do Grupo de 
Relações Públicas do homenageado pudesse fazer o uso da tribuna. O Vereador Marcio pediu 
permissão  para  o  Senhor  Presidente  para  que  a  mesma  pessoa  pudesse  usar  a  tribuna. 
Permissão concedida.  Neste  momento faz o uso da tribuna o senhor  Raimundo Filho de 
Abreu e Silva: “Boa noite a todos. Senhor Presidente e demais Vereadores, meus sinceros  
cumprimentos. Em nome da BSGI - Brasil Soka Gakkai Internacional, uma organização na  
qual se tem como Presidente, Dr. Daisaku Ikeda, o homenageado por este município. Neste  
momento,  com  o  coração  cheio  de  emoção,  nós  só  temos  que  agradecer  em  nome  do  
homenageado.  Desde  já,  a  gente  fica  a  inteira  disposição  deste  município,  para  que 
possamos  fazer  trabalhos  em  conjunto  no  campo  da  cultura  e  educação,  visando  o  
desenvolvimento  humano  desta  cidade.  No  mais,  cabe  só,  realmente,  mais  uma  vez,  
agradecer a todos os senhores. Muito obrigado.” 2. Vereador Everaldo da Silva:  Solicita 
autorização para falar de seu assento, o que lhe fora concedido e diz:  “Em primeiro lugar 
quero dizer boa noite a todos os presentes, aqui nesta Casa de Leis, Câmara Municipal de  
Biritiba Mirim. Desejar as boas vindas a todos que estão aqui, nesta noite de hoje. Quero  
dizer também, que este vereador,  na propositura deste  projeto de iniciativa do Vereador 
Marcio, este vereador, também analisou esta grande homenagem feita ao Daisaku Ikeda, sou  
totalmente a favor, porque nós sabemos que todos nós, como ser humano, nós temos que, 
realmente, fazer o possível para ajudar o próximo, para ajudar aqueles que necessitam. Nós,  
desta Casa Legislativa, com certeza, sempre olhamos por aqueles que precisam e por aqueles  
que fazem as coisas boas para o município, para a família, para o Brasil e até mesmo para o  
mundo. Então, é de grande valia essa homenagem, esse grande homem que ainda se encontra 
vivo, porque nós temos que, com certeza, lembrar das pessoas ainda aqui nesta terra, porque  
nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, nós temos esse dever. E esse vereador como 
membro desta Casa Legislativa, está fazendo sim, o que é o anseio da população. No mais,  
quero agradecer a todos vocês aqui presentes,  todos os nossos assessores e funcionários  
desta Casa por mais essa noite, que Deus nos permite estar aqui. Por mais que ainda se  
encontra de dia, mas já se passou das dezoito horas. Então,  é mais uma noite que Deus  
permite nós estarmos aqui. Muito obrigado a todos.”  3. Vereador Francisco Pacheco de 
Vasconcelos: Solicita autorização para falar de seu assento, o que lhe fora concedido e diz: 
“Senhor Presidente  e demais membros desta Casa.  Eu gostaria de parabenizar o senhor  
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Daisaku Ikeda pela sua importância,  se observa, haja vista, que a maioria dos presentes  
nesta Casa, acompanhando a solenidade do Decreto Legislativo nº 004, concedendo o título  
de Cidadão Biritibano. Gostaria de, na qualidade de vereador do PV, bem como todos os  
companheiros, os membros desta Casa, parabenizar o homenageado. Obrigado a todos.” 4. 
Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Solicita autorização para falar de seu assento, o que 
lhe fora concedido e diz: “Boa noite a todos. Dia de Casa cheia, é um prazer tê-los aqui.  
Quero dizer ao homenageado,  que é  um currículo inigualável  e  é um prazer tê-lo  como  
Cidadão Biritibano. Eu tive, aqui, a oportunidade de ler seu currículo. É um prazer. Sem 
mais palavras.” 5. Vereador Marcio Francisco da Silva: Solicita autorização para falar de 
seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Em primeiro lugar quero agradecer a Deus e os 
meus parceiros Vereadores que me deram esse apoio, nesse projeto, e esse povo que me deu 
essa oportunidade de fazer esse projeto. Eu agradeço de coração, gente. E podem ter certeza 
que essa Casa é do povo e está aberta para qualquer um que aqui chegar à gente está aqui,  
para  escutar  vocês  e  muito  obrigado  pela  presença  de  vocês.” Terminado  os  oradores 
inscritos e não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente agradece a presença de 
todos, parabeniza o senhor Daisaku Ikeda pelo título de Cidadão Biritibano e ao Vereador 
Marcio pela sua iniciativa, convoca as Comissões para reunião no dia seis de novembro de 
dois mil e nove e declara encerrada a Sessão Ordinária do dia três de novembro 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 09 de novembro de 2009.

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA
Presidente

EVERALDO DA SILVA
Primeiro Secretário

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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