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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 08 de fevereiro de 2010.  

 

A Sessão Ordinária do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e dez, regimentalmente 

prevista para às dezoito horas, deu-se início às dezoito horas e cinquenta e quatro minutos, 

devido a reunião dos Senhores Vereadores com funcionários da área da Saúde, 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 presente Sessão Ordinária. 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. 059, do Livro nº. X de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara, face ao comparecimento dos Senhores Vereadores Donizeti Assis de 

Siqueira, Everaldo da Silva, José Francisco Marques Garcia, Marcio Francisco da Silva e 

Valdivino Ferreira dos Santos. Constataram-se as ausências dos Vereadores Caetano Pereira 

da Silva, Francisco Pacheco de Vasconcelos e Julio Cesar Leite da Silva. O Vereador José 

Maria de Siqueira Junior registrou sua presença conforme consta no livro, não estava presente 

no Plenário na hora da chamada para verificação de “quorum”.  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 01 de fevereiro de 2010; O Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira 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 realizada em 01 de fevereiro de 2010. 

APROVADA. O Senhor Presidente agradece a presença do ex- presidente desta Casa, 

Carlinhos e convida o Procurador Marcos Nakamura para acompanhar os trabalhos no recinto 

do Plenário. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos 002) Indicação nº 066/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que seja feita a coleta de lixo com mais freqüência nas ruas do Centro 

deste Município; 003) Indicação nº 067/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao Departamento Municipal de Obras para que seja feito o nivelamento e cascalhamento 

da Rua 30, localizada no bairro Nirvana; 004) Indicação nº 068/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que verifique a possibilidade de estar 

fazendo a coleta de lixo e limpeza geral, na lixeira localizada na Estrada Mogi Salesópolis, ao 

lado da Padaria, localizada no bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos 005) Indicação nº 069/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, em 

toda a extensão da Rua Aparecida Melo de Morais, localizada no bairro Nova Biritiba; 006) 

Indicação nº 070/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão 

Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, em toda a extensão da Rua 5, 

localizada no bairro Vila Santo Antonio II; 007) Indicação nº 071/2010, solicita ao Sr. 
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Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho, em toda a extensão da Rua Portugal, localizada no bairro 

Castellano; 008) Indicação nº 072/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente 

com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho, em toda a 

extensão da Rua Maria José da Silva, localizada no bairro Vale Verde; 009) Indicação nº 

073/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com a Empresa Bandeirante de 

Energia, coloque postes com luminárias nos bairros Vila Santo Antonio I e II; Autoria do 

Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 010) Indicação nº 074/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que juntamente com a Secretaria de Obras, Serviços e Bens Municipais, 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Rio Grande, localizada no bairro 

Vertentes; 011) Indicação nº 075/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente 

com a Secretaria de Obras, Serviços e Bens Municipais, passe a máquina motoniveladora e 

jogue cascalho na Rua Rio Claro, localizada no bairro Vertentes; Autoria do Nobre 

Vereador José Francisco Marques Garcia 012) Indicação nº 076/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que tampe os buracos, em toda a 

extensão da Rua Antonio Etelvino de Andrade, localizada no bairro Centro; 013) Indicação 

nº 077/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

arrume ou coloque uma lombada na Rua Antonio Etelvino de Andrade, nas proximidades do 

Bar do Amadeu, localizada no bairro Centro; 014) Indicação nº 078/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que providencie a colocação de 

manilhas na Rua Abnésio Avelino Marques, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; 

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 015) Indicação nº 079/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a 

operação “tapa buraco” na Avenida Nove de Julho, localizada no bairro Jardim Yoneda; 016) 

Indicação nº 080/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motonivelaora e coloque cascalho na Rua Vicente 

Carvalho, localizada no bairro Cruz das Almas; 017) Indicação nº 081/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e coloque cascalho na Rua Antonia Rosa de Melo Bolanho, localizada no 

bairro Nova Biritiba; 018) Indicação nº 082/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

determine ao Setor Competente, para que faça o fechamento das ruas, nos horários de 

entradas e saídas dos alunos, nas Escolas Municipais; Autoria do Nobre Vereador Everaldo 

da Silva 019) Indicação nº 083/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a 

Secretaria de Trânsito ou demais Secretarias Competentes, para que troque as placas de 

sinalização “lombadas” na Avenida Heitor da Cunha Braga; 020) Indicação nº 084/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras e a Empresa 

Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública em toda a extensão da Rua 

Bélgica, localizada no bairro Castellano; 021) Indicação nº 085/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou demais Secretarias Competentes, para 

que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Euclides da Cunha, localizada 

no bairro Cruz das Almas; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 022) 

Indicação nº 086/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na 

Rua B, localizada no bairro Castellano; 023) Indicação nº 087/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

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

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Nove, localizada no bairro Nova Biritiba; 024) 
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Indicação nº 088/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que passe a máquina motoniveladora na Rua Nilo Peçanha, 

localizada no bairro Vista Alegre; Não havendo Projetos para a deliberação, passou-se a 

Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente informa que os Projetos de Leis: 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.”, nº 

002/2010, que “Declara de Utilidade pública a “ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA FAMÍLIA – 

UPF” e dá outras providências.”, nº 003/2010, que “Dispõe sobre a alteração ao Artigo 49 da 

Lei 1.551, de 16 de outubro de 2.009, e dá outras providências.” e nº 004/2010, que “Dispõe 

sobre concessão de reajuste aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais 

de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” não serão votados por falta de “quorum”, mas os 

mesmos serão apreciados na próxima sessão. Terminados os trabalhos e não havendo oradores 

inscritos o Senhor Presidente agradece a presença de todos e no uso de suas atribuições legais 

declara encerrada a Sessão Ordinária realizada em 08 de fevereiro de 2010. 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 17 de fevereiro de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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