ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 30 de novembro de 2009.
Às dezoito horas do dia trinta 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 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. 049, 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 23 de novembro de 2009; O Nobre Vereador
Julio Cesar 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 três de novembro de
dois mil e nove, ficando aprovada. 2. Leitura do Ofício nº. 025/2009-SMG, acusa o
recebimento dos Ofícios nºs. 260 e 261 desta Casa, que encaminhou indicações
apresentadas na Sessão Ordinária de 19 de outubro de 2009; 3. Leitura do Ofício nº.
147/2009, do Biritiba-Prev, Balancete Financeiro da Receita e Despesas do mês de
outubro; 4. Leitura do Comunicado nº. CM132416/2009 do Ministério da Educação; 5.
Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados, Recursos do Orçamento da União pagos aos
Municípios; 6. Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados, Recursos do Orçamento da
União
pagos
aos
Municípios;
7.
Leitura
do
Ofício
Circular
Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 13 do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome; 8. Leitura do Telegrama nº. Ref. 799675/MS/SE/FNS/2009 do
Ministério da Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº. Ref. 808233/MS/SE/FNS/2009 do
Ministério da Saúde; 10. Leitura do Telegrama nº. Ref. 808929/MS/SE/FNS/2009 do
Ministério da Saúde; 11. Leitura do Telegrama nº. Ref. 827974/MS/SE/FNS/2009 do
Ministério da Saúde; 12. Leitura do Ofício nº. 038/2009-SMG, acusa recebimento do
Ofício nº. 272/2009 desta Casa, que encaminhou indicações apresentadas na Sessão
Ordinária de 03 de novembro de 2009; 13. Leitura do Parecer da Comissão de Justiça e
Redação. Requer arquivamento do Protocolo nº 298-A/2009; 14. Leitura do Ofício nº.
075/2009/PGM, encaminha resposta do Requerimento de Informações nº. 045/2009, de
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva; INDICAÇÕES: Autoria do Nobre
Vereador Donizeti Assis de Siqueira 015) Indicação nº. 1101/2009, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que passe a
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máquina motoniveladora na Estrada Minami, próximo a Escola Helena Ricci Barbosa, no
bairro Km 18; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 016) Indicação
nº. 1102/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa
Bandeirante de Energia, para que seja colocado iluminação pública no final da Rua
Makiyama, bairro Jardim Alvorada A; 017) Indicação nº. 1103/2009, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que
providencie a limpeza do Parque Municipal do Nirvana e coloque seguranças para evitar
depredação, no bairro Nirvana; 018) Indicação nº. 1104/2009, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que passe a máquina
motoniveladora e jogue cascalho na Rua Edite Conceição de Camargo, no bairro
Castellano; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 019) Indicação nº.
1105/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante
de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos no bairro Fumiko Nothe;
020) Indicação nº. 1106/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos no
bairro Jardim Castellano; 021) Indicação nº. 1107/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal
que interceda junto ao Setor Competente, para colocar proteção no Córrego Itaim, em toda
a sua extensão, no bairro Vila Santo Antonio; 022) Indicação nº. 1108/2009, solicita ao
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que coloque canaletas,
em todas as Ruas, no bairro Cruz das Almas; 023) Indicação nº. 1109/2009, solicita ao
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que coloque tampa na
galeria danificada na Rua Graciliano Ramos, no bairro Cruz das Almas; 024) Indicação
nº. 1110/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente,
no sentido de colocar luminárias na Estrada do Sargento; 025) Indicação nº. 1111/2009,
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, no
sentido de colocar luminárias na Entrada do bairro Hiroy; Autoria do Nobre Vereador
Francisco Pacheco de Vasconcelos 026) Indicação nº. 1112/2009, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Responsável, para que realize
estudos para a criação da Guarda Mirim em nosso município; 027) Indicação nº.
1113/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para
que construa um abrigo com assento no ponto de ônibus, próximo ao Depósito de
Materiais de Construção Débora, no bairro Parque Residencial Castellano; 028)
Indicação nº. 1114/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Departamento Municipal de Obras, para fazer a manutenção geral e cascalhar todas as
Ruas localizadas no bairro da Terceira; 029) Indicação nº. 1115/2009, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize estudos
necessários, objetivando a colocação de 03 (três) braços com luminárias, na Rua João
Pereira Sobrinho, no bairro Vila Diná; Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira
dos Santos 030) Indicação nº. 1116/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que
juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho,
em toda a extensão da Rua Olavo Bilac, no bairro Jardim Jungers; 031) Indicação nº.
1117/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente,
passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, em toda a extensão da Rua Cleonice
Maria dos Santos, no bairro Jardim dos Eucaliptos; 032) Indicação nº. 1118/2009, solicita
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ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina
motoniveladora e jogue cascalho, em toda a extensão da Rua Pedro de Sant’Anna, no
bairro Cruz das Almas; 033) Indicação nº. 1119/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal
que juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue
cascalho, em toda a extensão da Rua Chile, no bairro Castellano; 034) Indicação nº.
1120/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente,
passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, em toda a extensão da Rua Argentina,
no bairro Castellano; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 035) Indicação nº.
1121/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou
demais Secretarias Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue
cascalho, em toda a extensão da Estrada Yamamoto, no bairro Sertãozinho; Autoria do
Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 036) Indicação nº. 1122/2009, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que interceda junto ao Destacamento de Polícia Militar, para que seja
feita Ronda Escolar em frente à E.E. Angélica de Jesus Ferreira, no bairro Jardim Yoneda;
EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001) Leitura da Mensagem nº.
041, de 26 de novembro de 2009 e do Projeto de Lei nº. 050/2009, que “Dá nova
redação à Lei 1.549, de 07 de outubro de 2.009, que autoriza o Poder Executivo a
contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”
DELIBERADO. 002) Leitura da Mensagem nº. 042, de 26 de novembro de 2.009 e do
Projeto de Lei nº 051/2009, que “Da nova redação ao “Caput” do Artigo 5º da Lei nº
1.381, de 05 de março de 2.007, e dá outras providências.” DELIBERADO. O Nobre
Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer que os projetos ora deliberados sejam
apreciados na Ordem do Dia. O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do
Nobre Vereador, ficando aprovado. O Senhor Presidente suspende a Sessão por dez
minutos para que os projetos possam ser analisados. Retornados aos trabalhos, o Senhor
Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário para que faça a chamada dos Senhores
Vereadores para apuração de “quorum” legal. Constataram-se as ausências dos
Vereadores Francisco Pacheco de Vasconcelos e José Maria de Siqueira Junior. Havendo
“quorum” legal o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:
Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 001) – Em Única discussão e votação o
Requerimento nº. 050/2009, ao Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior. Requer que
sejam fiscalizados os feirantes de outros municípios que vêem expor seus produtos na
feira deste município, sem autorização e sem licença. APROVADO. 002) – Em Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 050/2009, que “Dá nova redação à Lei 1.549, de
07 de outubro de 2.009, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao
Banco do Brasil S.A., e dá outras providências” Leitura do Parecer com correção no
Artigo 2º, 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 Orçamentos:
Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Julio Cesar
Leite da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; Comissão de
Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador Julio César Leite da Silva; Relator –
Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Membro – Vereador Francisco Pacheco de
Vasconcelos; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador
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Caetano Pereira da Silva; Relator – Vereador Marcio Francisco da Silva; Membro –
Vereador José Francisco Marques Garcia; Comissão de Educação e Cultura: Presidente
– Vereador Everaldo da Silva; Relator – Vereador José Francisco Marques Garcia;
Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; e Comissão de Ordem
Econômica: Presidente – Vereador Marcio Francisco da Silva; Relator – Vereador José
Maria de Siqueira Junior; Membro – Caetano Pereira da Silva. Após, o Senhor Presidente
coloca em única discussão e votação o Parecer das Comissões Permanentes.
APROVADO O PARECER COM CORREÇÕES NO ARTIGO 2º. Após, o Senhor
Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 050/2009 que “Dá
nova redação à Lei 1.549, de 07 de outubro de 2.009, que autoriza o Poder Executivo a
contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”
APROVADO O PROJETO. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que
fique consignado em ata que ambos os projetos acompanham Parecer Jurídico. O Nobre
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita que sua presença seja consignada.
003) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei nº 051/2009, que “Da nova
redação ao “Caput” do Artigo 5º da Lei nº 1.381, de 05 de março de 2.007, 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 Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador
Julio César Leite da Silva; Relator – Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Membro –
Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; 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; Comissão de
Educação e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da Silva; Relator – Vereador José
Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; e
Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Vereador Marcio Francisco da Silva;
Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – Caetano Pereira da Silva.
Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Parecer das Comissões
Permanentes. APROVADO O PARECER. Após, o Senhor Presidente coloca em única
discussão e votação o Projeto de Lei nº 051/2009 que “Da nova redação ao “Caput” do
Artigo 5º da Lei nº 1.381, de 05 de março de 2.007, e dá outras providências.”
APROVADO 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 Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2.
Vereador Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe
fora concedido e diz: “Senhor Presidente quero dizer uma boa noite a todos aqui nesta
Casa e aos Nobres Vereadores. Quero fazer mais uma vez, mais uma tentativa junto ao
Excelentíssimo Prefeito, no qual, na última segunda-feira, nós aprovamos, aqui, nesta
Casa Legislativa, para nós autorizarmos a partir daquela data, no caso a última sessão,
que o nosso município pudesse beneficiar nossa população com algumas atividades
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culturais, religiosas, festas e assim por diante, da qual nós aprovamos que a partir
daquela data, nós pudéssemos ter a festa “Expo Rodeio” aqui em Biritiba Mirim. Eu fui
totalmente a favor, como todos os vereadores, que o nosso município precisa de bastante
melhoria, com certeza, mas também precisa de alguma diversão para a nossa população.
Só que eu não estou concordando, Senhor Presidente, aonde vai ser montado a arena
dessa festa. Eu, na minha infância, na minha juventude, morei na zona rural e, também
trabalhei com esses animais e a gente sabe que são animais pesados. E a estrutura dessa
festa já fala, “Expo Rodeio”, não é uma simples festa, um mini rodeio e assim por diante.
Vai envolver bastante pessoas é um movimento muito grande, principalmente, a arena na
qual os animais estarão, porque o Excelentíssimo Prefeito quer montar arena no campo
municipal. E infelizmente o nosso município, não é por causa nosso e muito menos do
Prefeito. Porque eu antes de ser vereador sempre lutei pelo esporte e lazer no nosso
município e a gente continua lutando e nós sabemos que esse ano não deu para fazer
nada no esporte e lazer. Tanto é, que eu represento a Comissão de Cultura nessa Casa e
nós sabemos a dificuldade que teve, que não deu para investir devido as contas que
ficaram do último governo, até tem um problema da outra quadra que foi feita. Foi feita
toda fora do padrão e assim por diante. Eu sei concordar que realmente, que não deu,
mas também sei que só existe esse campo municipal lá. Estive com os vereadores Donizeti
e Marcio, antes da sessão, analisando a outra área ao lado, que está sendo preparada
para essa festa e eu tenho certeza, não só eu estou pedindo, mas eu tenho certeza, que dá
para ser montada essa arena paralela. Para evitar um pouco de desgastes para nós
vereadores e também para o Prefeito, porque só nesse último final de semana, depois que
foi efetivada a festa, e volto a dizer, com muito louvor, precisa sim dar uma diversão para
a nossa população, mas infelizmente acabou até pessoas indo a minha casa, falar dessa
questão. Se nós, realmente, não tivéssemos outro lugar, tudo bem, mas tem um lugar que
eu tenho certeza que dá para montar essa arena. E onde é o campo, dá para montar as
barracas, a exposição de alguns equipamentos, como vão estar vindo a, para colocar
outra estrutura lá, no campo. Então, queria pedir, mais uma vez, a Vossa Excelência, que
possa interceder junto ao Prefeito e aos outros vereadores também.” O Vereador
Donizeti solicita um aparte e diz: “Só para deixar consignado no discurso de Vossa
Excelência de que este Vereador esteve com Vossa Excelência e junto com a presença do
Vereador Marcio e como estivemos “in loco”, eu concordo em gênero, número e grau
com o que Vossa Excelência está dizendo. Pode contar comigo, porque realmente tudo o
que Vossa Excelência está falando é verdade.” Vereador Everaldo: “Então, Senhor
Presidente, eu gostaria de encarecidamente, porque nós já estamos, com certeza, fazendo
a nossa parte. Lutando na questão do município. Todos nós estamos fazendo a nossa
parte como vereadores e é coisa simples, que dá para evitar um pouco de desgastes para
nós. Gostaria que a gente pudesse mais uma vez, nos unirmos e Vossa Excelência
conversar com o Excelentíssimo. E aí todos nós iremos participar, iremos levar nossa
família, convidar a população, os nossos eleitores para participar desta festa e que todo
mundo fique bem. É isso o que eu queria dizer. Muito Obrigado.” 3. Vereador Francisco
Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador
Valdivino Ferreira dos Santos: “Quero agradecer os presentes, agradecer a Deus por
mais uma noite de paz nesta Casa e parabenizar o nobre companheiro Everaldo pela
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preocupação dos danos que podem causar no campo municipal. Quero informar a todos
que esta Presidência a partir de agora vai pedir uma audiência ao Prefeito, marcar uma
reunião para que todos possamos participar juntos e discutir o assunto. Também convoco
as Comissões para a reunião no dia quatro de dezembro de dois mil e nove, às quinze
horas. E convoco todos para a Sessão Solene no dia quatro de dezembro de dois mil e
nove, às dezenove horas, nesta Casa, para entrega dos títulos de “Cidadãs Biritibanas” a
Senhora Ditinha e a Pastora Rosa. Terminados os oradores inscritos e não havendo mais
nada a ser tratado o Senhor Presidente no uso de suas atribuições, declara encerrada a
Sessão Ordinária do dia trinta 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 07 de dezembro 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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