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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 07 de dezembro de 2009.  

 

Às dezoito horas do dia sete de dezembro 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. 051, do Livro nº. X de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara, face ao comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-

se a ausência do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira. 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 30 de novembro 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 trinta de novembro de dois mil e 

nove, ficando aprovada. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que sua 

presença seja consignada. 2. Leitura do Ofício nº. 039/2009-DAGP, Atos do Executivo 

*Portarias nº.s 318 e 338 e 340/2.009; *Decretos nº. 2.620 a 2.628/2.009; *Leis nº. 1.552 e 

1.553/2.009; *Lei Complementar nº. 098/2.009; *Contratos nº. 061, 063, 065, 066 e 

067/2.009; * Termo Aditivo nº. 01 ao Convênio nº. 032/2.009; INDICAÇÕES: Autoria do 

Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 003) Indicação nº. 1123/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de 

colocar iluminação pública na Estrada Velha de Biritiba, no bairro Jardim Alvorada B; 004) 

Indicação nº. 1124/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento de Obras, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua 

Rodrigues Alves, no bairro Vista Alegre; 005) Indicação nº. 1125/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto a SABESP, para que conserte a tubulação de esgoto na 

Estrada Velha de Biritiba, no bairro Jardim Alvorada B; Autoria do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos 006) Indicação nº. 1126/2009, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Antonio Rossi, em toda a sua extensão, no bairro 

Castellano; 007) Indicação nº. 1127/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente 

com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua 08 

(Oito), em toda a sua extensão, no bairro Vila Santo Antonio II; 008) Indicação nº. 

1128/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, passe 

a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua 09 (Nove), em toda a sua extensão, no 

bairro Nova Biritiba; 009) Indicação nº. 1129/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na 
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Rua Aparecida de Melo Morais, em toda a sua extensão, no bairro Nova Biritiba; 010) 

Indicação nº. 1130/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão 

Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Maria Eliete Lima, em 

todo a sua extensão, no bairro Nova Biritiba; 011) Indicação nº. 1131/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Antonia Rosa  de Melo Bolanho, em toda a sua 

extensão, no bairro Nova Biritiba; 012) Indicação nº. 1132/2009, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com o Setor da Vigilância Sanitária, responsável pela zoonose, 

realize estudos necessários, a fim de implantar um posto de atendimento móvel para a 

castração de animais no município; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

013) Indicação nº. 1133/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor 

Competente, para a criação de um grupo de empreendedores e colaboradores do turismo, a 

fim de estruturar e revitalizar os pontos turísticos  do município; 014) Indicação nº. 

1134/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para 

que efetue a reforma da praça existente no início da Estrada de Casa Grande; 015) Indicação 

nº. 1135/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante 

de Energia, para que coloque iluminação pública na Estrada do Itapanhaú; 016) Indicação nº. 

1136/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que coloque iluminação pública no término da Rua Vinte e Cinco de Março, 

altura do Km 73, ao lado do depósito Ultragás; 017) Indicação nº. 1137/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque 

iluminação pública nos pontos críticos do bairro Jardim Nova Biritiba; Autoria do Nobre 

Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 018) Indicação nº. 1138/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a pavimentação das 

Ruas do bairro Vila Santo Antonio I e II; 019) Indicação nº. 1139/2009, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a pavimentação das 

Ruas do bairro Jardim Vista Alegre; 020) Indicação nº. 1140/2009, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Setor Responsável, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho nas Ruas do bairro Jardim Nova Biritiba; Autoria do Nobre 

Vereador Caetano Pereira da Silva 021) Indicação nº. 1141/2009, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que faça o devido reparo na 

tampa de esgoto na Rua Vinte e Cinco de Março, nas proximidades do depósito da Ultragás, 

no bairro Jardim Yoneda; 022) Indicação nº. 1142/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que interceda junto ao Departamento Competente, para que faça a limpeza do terreno baldio 

localizado na Rua Gonçalves Ledo, no bairro Jardim Jungers; Autoria do Nobre Vereador 

Everaldo da Silva 023) Indicação nº. 1143/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Secretaria de Trânsito ou demais Secretarias Competentes, no sentido de 

colocar placas de sinalização “Proibido Parar e Estacionar”, na Avenida Heitor da Cunha 

Braga, sentido ao Jardim dos Eucaliptos, nas proximidades da Casa de Ração e Supermercado 

Okamura, no bairro Cruz das Almas; EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 

001) Leitura da Mensagem nº 044, de 04 de dezembro de 2009 e do Projeto de Lei nº 

053/2009, que “Altera dispositivos da Lei nº 1.467, de 19 de dezembro de 2.007, que dispõe 

sobre os serviços de táxis no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 

DELIBERADO. 002) Leitura da Mensagem nº 043, de 1º de dezembro de 2009 e do 

Projeto de Lei Complementar nº. 052/2009, que “Altera o Parágrafo 3º e o 7º do Art. 19; 

Art. 74 e cria Art. 74-A; Art. 75; Art. 76,§ 1º, revoga o § 2º e o § 6º; Art. 77, § 3º, § 4º e 
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revoga o § 2º, revoga a letra “c”, “n”, “o”, acrescenta a letra “p” do § 6º e o § 11º; Art. 84 e o 

Art. 92 da Lei Complementar nº 10 de 22 de dezembro de 2.004, que dispõe sobre a 

Reorganização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências.” DELIBERADO. 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. Regina Célia da Silva: “Boa noite Nobres Vereadores, boa noite a todos os 

presentes. Quando houve a mudança do regime trabalhista na Prefeitura, de CLT para 

Estatutário, foi formado um fundo, administrado pela Prefeitura. Não deu certo. Tanto é que 

a porcentagem do Patronal é maior que a porcentagem de contribuição dos funcionários, 

para diminuir o déficit dos anos passados. O Instituto desde a sua criação vem sendo uma 

administração bem ativa pelos funcionários, com critérios e seriedade, com participação 

democrática através de uma eleição, e para completar, estamos no período eleitoral. Foi uma 

conquista para nós, funcionários poder contar com um Conselho atuante e sério e, sem 

dúvida, um privilégio. Quero agradecer aos meus companheiros de trabalho pelo esforço e 

pela dedicação. Nós não podemos, Senhores Vereadores, deixar que algo que expressa 

democracia, transparência e um valioso instrumento de participação, se transformar em 

apenas letra no papel. Senhores, se a Lei for aprovada como está, e é o que acontecerá, este 

projeto enviado a vocês, significa um retrocesso para nós que lutamos durante todos esses 

anos pelo sucesso do Instituto. Temos que pensar sempre a frente. O Projeto de Lei como 

está, será centralizado, tudo dependerá exclusivamente do querer do Executivo. E não 

podemos esquecer, o Executivo muda, ele não fica lá para sempre. A participação vem sendo 

exercida em vários conselhos. Haja vista que o Governo Federal existe para cumprimento de 

uma série de convênios que sejam criados conselhos e a democracia das ideias, das decisões, 

todos participam. Não podemos concordar com tal situação. O nosso Instituto vem sendo 

motivo de orgulho, pois conseguimos chegar a metas estipuladas pelo Governo Federal e as 

contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Poucos municípios conseguiram tal feito. Nosso 

déficit está sendo diminuído a cada ano. É claro, Senhores, que queremos também o melhor 

para a administração. Porém queremos fazer parte dessa construção do melhor, queremos 

também estar participando, interagindo, como sempre fizemos. O que reivindicamos é sentar 

e conversar sobre as alterações, esclarecimento sobre alguns pontos, construir juntos uma lei 

de consenso. Tenho certeza que os senhores nos darão este direito. Obrigado pela 

oportunidade e obrigado a todos.” 2. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e 

dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar 

em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “A questão sobre esse projeto que entrou aqui 

em deliberação do Biritiba-Prev. Eu tive uma conversa preliminar com a senhora Regina, 

que acabou de discursar aqui na tribuna. Com certeza esse projeto tem que ser averiguado de 

modo especial, porque se o conselho vinha fazendo parte ativamente, opinando e 

reivindicando melhorias para o município, especialmente para os funcionários, é claro que 

nós temos que averiguar de forma profunda esse projeto. Na conversa que eu tive com a 

senhora Regina, na semana passada, deixei bem claro que eu estarei, com certeza, 

averiguando, como já estou averiguando, na medida do possível esse projeto para que os 

funcionários fiquem tranquilos, fiquem bem, porque eu sempre digo, para uma casa 

continuar bem as pessoas que nela moram tem que estar bem. Tem que estar bem de saúde, 

tem que estar bem em todos sentidos e um município, um setor público é a mesma coisa. Se 

para maioria dos funcionários, o projeto como está não vai ficar bem, claro que nós temos 
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que reivindicar, colocar emenda ou enfim, tem que ser modificado para que todos fiquem 

bem. Muito obrigado pela presença de todos e boa noite.” 3. Vereador Francisco Pacheco 

de Vasconcelos: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: 

“Senhor Presidente, os Nobres Pares Presentes, população, representante do Biritiba-Prev, 

Regina e seus representantes. Eu tive dando uma lida rápida e eu acredito que devemos 

todos, nas reuniões das comissões juntamente com o conselho, se for possível, Senhor 

Presidente, que analisamos profundamente. Tem pontos realmente capciosos que devemos 

dar uma atenção especial. E que realmente vocês venham e participem. E eu falo para você 

Regina que a lei não aprovada ainda e que o projeto não foi aprovado. Todos nós aqui 

unidos eu acredito que nenhum de nós é contrário, o projeto não é ruim por todo. Entretanto, 

ele deve ser melhor degustado juntamente com todos vocês. Pode contar comigo. Obrigado 

Senhor Presidente.” 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 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 agradecer a presença de 

todos, deixar bem claro que esse projeto vai ser bem analisado, vai ser discutido, se tiver 

algo legal jurídico a gente vai aprovar e se não tiver a gente vai consertar, com certeza e 

tenha a certeza disso. Agradeço a vocês por uma noite de paz nesta Casa. Deixo o convite 

mais uma vez, que todas as segundas-feiras, às dezoito horas, nós temos as sessões, que vocês 

venham participar, venham dar suas ideias, venham ajudar o Legislativo a fiscalizar. Dia 

catorze será nossa última sessão do ano. Está feito o convite. A Câmara é a casa de vocês. A 

Câmara é o Poder que vai ajudar vocês a fiscalizar para que nós possamos ter uma cidade 

melhor no nosso dia a dia e deixar um futuro melhor para os nossos filhos e nossos netos. 

Também convoco as comissões para reunião no dia dez de dezembro, às quinze horas, os 

quais estão convidados à senhora Regina e o Marcelo para analisarmos esse projeto. 

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 sete de dezembro 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 14 de dezembro de 2009. 
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