
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 14 de dezembro de 2009. 

Às dezoito horas do dia catorze 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.  052,  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 07 de dezembro 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 sete de dezembro de 
dois  mil  e  nove,  ficando  aprovada.  2. Leitura  do  Ofício  nº.  084/2009/PGM,  encaminha 
resposta  do  Requerimento  de  Informações  nº.  048/2009,  de  autoria  do  Nobre  Vereador 
Caetano Pereira da Silva;  3. Leitura  do Ofício nº. 085/2009/PGM, encaminha resposta do 
Requerimento de Informações nº. 049/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da 
Silva; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 846085/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde; 5. 
Leitura do Telegrama nº. Ref. 848932/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde;  6. Leitura 
do Telegrama nº. Ref. 850532/MS/SE/FNS/2009 do Ministério da Saúde;  INDICAÇÕES: 
Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 007) Indicação nº. 1144/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que 
passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Vânia Stefen Santos, no bairro 
Jardim dos Eucaliptos; 008) Indicação nº. 1145/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública na 
Estrada  Municipal  do  Castelhano,  no  bairro  Castellano;  Autoria  do  Nobre  Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos 009) Indicação nº. 1146/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal  que  interceda  junto  ao  Setor  Responsável,  para  que  seja  tampado  o  buraco 
existente na Rua Henrique Peres, próximo ao nº 115, no bairro Centro;  010) Indicação nº. 
1147/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 
realize estudos necessários,  objetivando a colocação de braços com luminárias  na Estrada 
Nossa Senhora Aparecida, no bairro Casqueiro; 011) Indicação nº. 1148/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para a colocação de um redutor de 
velocidade “tipo lombada” na Estrada Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades do nº 30, 
no bairro  Casqueiro;  Autoria  do Nobre Vereador Valdivino Ferreira  dos  Santos 012) 
Indicação nº.  1149/2009, solicita  ao Sr. Prefeito Municipal  que juntamente com o Órgão 
Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho em toda a extensão da Rua 
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Pitangueiras,no  bairro  Pomar  do  Carmo;  013)  Indicação  nº.  1150/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque 
postes com luminárias na Estrada Municipal Vicente Castelano, no bairro Castelano;  014) 
Indicação nº.  1151/2009,  solicita  ao Sr. Prefeito Municipal  que juntamente com o Órgão 
Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho em toda a extensão da Estrada 
Municipal Vicente Castelano, no bairro Castelano; 015) Indicação nº. 1152/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  a  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  para  que 
coloque  iluminação  pública  no  ponto  final  de  ônibus,  no  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 
Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 016) Indicação nº. 1153/2009, 
solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que determine ao Setor Competente,  para que realize a 
construção de coberturas em frente a EMEI Ferdinando Jungers, para que os pais dos alunos 
não fiquem exposto ao sol e chuva, no bairro Vila Operária;  017) Indicação nº. 1154/2009, 
solicita  ao Sr.  Prefeito  Municipal  que determine ao Setor Competente,  para que realize a 
limpeza e a troca dos tubos quebrados localizados em frente a EMEI Ferdinando Jungers, no 
bairro Vila Operária;  018) Indicação nº. 1155/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto ao Setor Competente, para que realize a construção de um ponto de ônibus na 
Estrada Mogi-Salesópolis, em frente ao Posto BR; 019) Indicação nº. 1156/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  que  determine  ao  Setor  Competente,  para  que  realize  estudos 
necessários para tornar via de mão única, a Avenida Maria José de Siqueira Melo, no bairro 
Centro; 020) Indicação nº. 1157/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
ao Setor Competente, para que disponibilize ônibus para atender os pacientes da Secretaria da 
Saúde,  que  fazem  tratamento  nos  Hospitais  da  Grande  São  Paulo;  Autoria  do  Nobre 
Vereador Caetano Pereira da Silva 021) Indicação nº. 1158/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
Municipal que juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, 
passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Arthur Bernardes, no bairro Vista 
Alegre; 022) Indicação nº. 1159/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a 
Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque luminárias na Rua Edite Conceição de 
Jesus, no bairro Castellano; 023) Indicação nº. 1162/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que interceda junto a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, para que 
passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Maria Consolação Xavier, no bairro 
Castellano; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 024) Indicação nº. 1160/2009, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  que  interceda  Junto  a  Secretaria  Municipal  do  Meio 
Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais e demais Secretarias 
Competentes, para que faça o assoreamento em toda a extensão do Córrego Itaim e a roçada 
do mato em toda a extensão da marginal do córrego, nos bairros Jardim Yoneda e Vila Santo 
Antonio; 025) Indicação nº. 1161/2009, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
a Secretaria Municipal de Obras e demais Secretarias Competentes, para que passe a máquina 
e jogue cascalho na Rua Canta Galo, no bairro Rio Acima;  EM DELIBERAÇÃO:  Autoria 
do Poder Executivo 001) Leitura da Mensagem nº. 045, de 07 de dezembro de 2.009 e do 
Projeto de Lei nº. 054/2009, que “Dispõe sobre a concessão de Abono aos Profissionais da 
Educação Básica do Município de Biritiba Mirim no ano de 2.009, e dá outras providências.” 
DELIBERADO.  002) Leitura da Mensagem nº. 046, de 07 de dezembro de 2009 e do 
Projeto  de  Lei  nº.  055/2009,  que “Dispõe  sobre  a  alteração  da  Tabela  para  Custeio  da 
Iluminação Pública – CIP, de que trata o Artigo 5º da Lei 1.196, de 02 de março de 2.003, e 
dá outras providências.”  DELIBERADO.  003) Leitura da Mensagem nº 047, de 09 de 
dezembro de 2009 e do Projeto de Lei Complementar nº. 056/2009, que “Dispõe sobre a 
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concessão  de  reajuste  aos  vencimentos  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  e  dá  outras 
providências.” DELIBERADO. 004) Leitura da Mensagem nº 048, de 07 de dezembro de 
2009 e do Projeto de Lei Complementar nº. 057/2009, que “Dispõe sobre alterações na Lei 
Complementar  nº  07,  de  10  de  dezembro  de  2004,  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do 
Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”  DELIBERADO.  005) Leitura da 
Mensagem nº 049, de 07 de dezembro de 2009 e do Projeto de Lei nº 058/2009,  que 
“Dispõe sobre autorização Legislativa para o município de Biritiba Mirim para receber bem 
imóvel  em  doação,  e  dá  outras  providências.”  DELIBERADO.  O  Senhor  Presidente 
suspende a Sessão Ordinária por dez minutos para que a emenda modificativa referente ao 
Projeto de Lei nº 045/2009 possa ser analisada. 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: 001) – Em Única discussão e votação o 
Projeto  de Lei  nº.  045/2009,  que “Estima  a  Receita  e  Fixa a  Despesa do Município  de 
Biritiba Mirim para o Exercício de 2.010, e dá outras providências” O Senhor Presidente 
solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Parecer da  Comissão de     Tributação,   
Finanças e Orçamento: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior;  Relator – 
Vereador Julio Cesar Leite da Silva; e Membro – Vereador Francisco Marques Garcia; Onde 
a mesma foi assinada pelo Presidente  e Membro da Comissão.  Após o Senhor Presidente 
solicita ao Primeiro Secretário faça a leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 
045/2009, assinada pelos seguintes Vereadores: Caetano Pereira da Silva, Donizeti Assis de 
Siqueira, Everaldo da Silva, Francisco Pacheco de Vasconcelos, Julio Cesar Leite da Silva, 
Marcio Francisco da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos. O Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira solicita um aparte e pede a correção onde se leu nosso Parecer, lê-se nossa Emenda. 
O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Emenda Modificativa referente ao 
Projeto de Lei nº 045/2009, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba 
Mirim para o Exercício de 2.010, e dá outras providências”. Após o Senhor Presidente coloca 
em única discussão e votação a Emenda proposta pelos Senhores Vereadores. APROVADA 
A  EMENDA  MODIFICATICA  POR  07  (sete)  VOTOS  FAVORÁVEIS  E  02  (dois) 
VOTOS  CONTRÁRIOS. Votaram  contrários  a  emenda  os  Nobres  Vereadores  José 
Francisco Marques Garcia e José Maria de Siqueira Junior. Após, o Senhor Presidente coloca 
em única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 045/2009 que “Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2.010, e dá outras providências”. 
APROVADO O PROJETO, COM EMENDA MODIFICATIVA, POR 07 (sete) VOTOS 
FAVORÁVEIS E 02 (dois)  VOTOS CONTRÁRIOS. Votaram contrários  a  emenda os 
Nobres Vereadores José Francisco Marques Garcia e José Maria de Siqueira Junior.  002) – 
Em Única discussão e votação o 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.” 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 – 
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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 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.” 
APROVADO O PROJETO. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior requer que o 
Projeto de Lei nº 056/2009 que “Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências.” seja colocado na Ordem do Dia. O 
Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador.  APROVADO. O 
Senhor Presidente suspende a Sessão Ordinária por cinco minutos para que o Projeto de Lei 
n° 056/2009 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:  003) – Em Única discussão e votação o 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 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.” Leitura do Parecer com emendas substitutivas e aditivas, 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 POR 07 (sete) VOTOS FAVORÁVEIS E 02 (dois) VOTOS 
CONTRÁRIOS O PARECER COM AS EMENDAS SUBSTITUTIVAS E ADITIVAS. 
Votaram  contrários  ao  Perecer  com  emendas  os  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e 
Francisco Pacheco de Vasconcelos. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação o 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 revoga o § 2º, revoga a letra “c”, “n”, “o”, acrescenta a letra “p” do § 6º e o § 11º; Art. 84 

4



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.” APROVADO O PROJETO, COM EMENDAS 
SUBSTITUTIVAS E ADITIVAS, COM 07 (sete) VOTOS FAVORÁVEIS E 02 (dois) 
VOTOS CONTRÁRIOS. Votaram contrários ao Projeto os Vereadores Caetano Pereira da 
Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. 004) – Em Única discussão e votação o Projeto 
de  Lei  Complementar  nº.  056/2009,  que “Dispõe  sobre  a  concessão  de  reajuste  aos 
vencimentos  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  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; 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;  O  Senhor 
Presidente  coloca  em  única  discussão  e  votação  o  Parecer  das  Comissões  Permanentes. 
APROVADO POR UNANIMIDADE. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão 
e votação o Projeto de Lei Complementar nº 056/2009, que “Dispõe sobre a concessão de 
reajuste  aos  vencimentos  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  e  dá  outras  providências.” 
APROVADO 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: 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,  eu  quero  falar  aqui  de  dois  projetos  de  modo  especial,  que  foram  
votados hoje, dos taxistas em primeiro lugar. Em primeiro lugar agradecer a presença de 
todos vocês aqui. Por essa iniciativa, por esse apoio, essa junção que vocês se manifestaram  
para essa Câmara Municipal, também querendo contribuir e querendo que as pessoas desse  
município e claro todos nós que dependemos de vocês para transportar a população desse  
município para os lugares. Vocês procuraram essa Casa através do Vereador Julio, para nós  
podermos alterar algumas coisas, como foi alterado nesse projeto dos taxistas. Uma delas é  
a questão de quando a pessoa vier a falecer, para que tenha autoridade para passar para  
alguém da família. Então, a gente agradece vocês todos que estão aqui, nessa noite. Porque 
vocês procuram sempre estarem unidos e nós aqui procuramos sempre ajudar a todos que  
nos procuram, muito obrigado a todos vocês aqui. Sobre o projeto do Biritiba-Prev, Senhor 
Presidente, quero também dizer e agradecer o Vereador Zé e os outros Vereadores que nós  
colocamos  essas  emendas  juntos  para  nós  podermos...  analisamos  como foi  feito  nessas 
mudanças e, com certeza fizemos o máximo que nós podíamos como vereadores fazer. E dizer  
ao  pessoal  que  está  representando  aqui  os  funcionários  do  Biritiba-Prev,  que  nós  
continuaremos  fazendo  valer,  eu  com certeza,  com esses  vereadores,  fazer  valer  aqui  a 
vontade da maioria. Deixo bem claro que nós fizemos o que podemos com as emendas que 
fizemos nesse projeto que o Prefeito mandou para cá. Agradeço a presença de vocês também 
pela luta e pela disposição. Também sobre esse último projeto que votamos sobre o reajuste  
de 5,1 % (cinco vírgula um por cento) que era para ter acontecido em junho, está finalizando 
o ano, tudo bem, mas o Prefeito mandou esse projeto, até por isso, a sessão hoje foi mais  
demorada, porque todas às vezes que saímos para lá, tivemos que analisar e com certeza, nós  
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estamos fazendo a nossa parte como vereadores. Boa noite a todos vocês, essa sessão era 
para ser a última do ano, mas vamos ter uma outra extraordinária com mais alguns projetos,  
mas já desejando àqueles que não vierem para a extraordinária, um Feliz Natal, um início  
bom de ano, que todos nós possamos estar reunidos e unidos novamente no ano que vai  
nascer com muita saúde para todos nós. Muito obrigado a todos.” 3. Vereador Francisco 
Pacheco  de  Vasconcelos  : “Senhor  Presidente,  Primeiro  Secretário  Everaldo,  Segundo 
Secretário Julio Cesar, Nobres Pares e os presentes, o que me faz vir aqui é referente o ano 
que está se encerrando. Nós teremos mais uma sessão, acredito eu, na sexta-feira. Aproveito  
o ensejo para falar ao público aqui presente, representante da cidade, agradecer a todos, os  
nobres pares pelo ano que está passando, por tudo que aprendi nessa Casa, tive um ano  
extremamente difícil, não foi fácil, espero que o próximo ano venha ser melhor. Tudo indica  
que sim, será bem melhor, pelo aprendizado, por tudo que aprendi perante aos meus pares e  
perante a população de Biritiba Mirim. Quero agradecer aqui aos funcionários desta Casa,  
todos os assessores, todos os funcionários em geral,  pela forma que me atenderam, pela  
forma que eu fui tratado durante esse ano, mesmo eu sem experiência, pude compartilhar, e  
oferecer o que eu pude fazer nas minhas limitações durante esse ano que passou. Portanto, a  
todos os presentes eu quero desejar a todos desde já, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e 
que realmente isto que aconteceu aqui,  o que os senhores presenciaram é a democracia,  
todos tem um ponto de vista.  Uns votam sim, outros votam não, mas isso realmente é a  
democracia, a gente tem um ponto de vista diferente, outra hora sim, outra hora não. Quero  
agradecer ao Presidente pela sua atitude durante o ano. O seu atendimento a minha pessoa.  
Agradecer a todos, desejar um Feliz Natal e um próspero e excelente Ano Novo. Obrigado a 
todos.” 4. Vereador José Francisco Marques Garcia: Solicita autorização para falar em seu 
assento, o que lhe fora concedido e diz: “Boa noite a todos. Eu queria apenas falar que eu fui  
contra a emenda dos nobres vereadores, porque eu dei o trinta por cento, porque a gente  
acha  que  o  Prefeito  está  buscando recursos,  então  a  gente  tem que  dar  um votinho  de 
confiança  para  ele.  Sobre  os  taxistas,  nós  os  vereadores  estamos,  as  estradas  estão  
intransitáveis, procurando ajudá-los também. Sempre estamos lá conversando com o Prefeito  
para ver se ele arruma a estrada que não tem mais jeito, não. Um próspero Ano Novo e um  
bom Natal a todos.” 5. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o 
uso da palavra. 6. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Quero nesse momento, desde 
já, agradecer a presença de todos, aos taxistas, aos funcionários, aos professores, que muito 
nos honra nessa Casa.  Quero que os professores saibam que esta Casa de Leis  tem um  
grande apreço por eles, inclusive esta Presidência que deve muito aos professores. E também 
agradecer a presença do Dr. Rodrigo Valverde, o qual foi efetivo nesta Casa. Quero deixar o  
convite desde já para que os munícipes participem bastante da Câmara Municipal e venha  
prestigiar o seu vereador, porque afinal, vocês votaram, vocês tem o direito de exigir e nós  
temos o dever de acatar suas ideias que forem boas para o município.” O Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Nobre Vereador Julio Cesar. O Nobre Vereador Donizeti  lembra o 
Senhor Presidente  para a convocação da Sessão Extraordinária.  7. Vereador Julio  Cesar 
Leite da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: 
“Quero cumprimentar  a todos os presentes aqui,  quero cumprimentar  os taxistas,  a toda 
classe  aqui  nas  presença  do  seu  Presidente,  o  Luciano.  Quero  dizer  que  meu  voto  foi  
favorável e que todas e quaisquer alterações que possa ter para favorecer a classe, vocês  
podem contar comigo. Na oportunidade, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano  
Novo.  Muito  obrigado,  Senhor  Presidente.”  Senhor  Presidente: “Quero  parabenizar  o 
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vereador que teve essa atitude junto aos taxistas e teve o apoio de todos os vereadores desta  
Casa. Parabéns vereador. E agradeço aos vereadores que me deram apoio, os quais que me  
ensinaram a administrar essa Casa, agradecer aos Partidos, o qual compõem esta Casa,  
porque  nenhum administrador  consegue administrar  uma Casa sem a ajuda da maioria.  
Acredito desde já como a família, nós pai de família administramos esta casa com a ajuda de  
nossas esposas enfim, seguido com a ajuda de nossos filhos,  e assim é o Poder, seja ele  
Executivo,  Legislativo  ou  próximo  entidade,  o  qual  também  são  administrado  por  seus  
assessores. Agradeço desde já a secretaria, que tem nos apoiado, Assessoria Jurídica, que  
pela primeira vez na história de Biritiba, o povo tem acompanhado que o jurídico tem ficado  
nesta Casa até o término das sessões. Enfim, agradeço a todos e deixar mais claro o convite  
a todos, vocês precisam participar mais das sessões, seja ela boa para si próprio, seja ela  
boa para o próximo. O que nós queremos é que vocês sejam participativos, porque esse é o  
dever de todos nós. Deixo também o convite a todos para a Sessão Solene, dia dezoito, a qual  
será dada o título de Cidadão, requerido pelo Vereador Marcio. E também esta Presidência  
convoca todos os membros desta Casa para a Sessão Extraordinária, para que seja votado os  
Projetos de Lei nºs 054/2009, 055/2009, 057/2009 e 058/2009, no mesmo dia dezoito,  às  
dezessete horas, para qual convido a todos.” 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 catorze 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 01 de fevereiro de 2.010.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA
Primeiro Secretário

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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