
 1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 01 de março de 2010.  
 
Às dezoito horas do dia um de março do ano de dois mil e dez, 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 os Vereadores EVERALDO DA SILVA E JOSÉ FRANCISCO 
MARQUES GARCIA, para auxiliarem 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. 062, 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 
Vereadores José Maria de Siqueira Junior e Julio Cesar Leite da Silva devidamente justificado 
pelo Senhor Presidente e Primeiro Secretário, dizendo que os mesmos se encontram a 
caminho desta Edilidade. 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 22 de fevereiro de 2010; O Vereador Francisco Pacheco de 
Vasconcelos 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 22 de fevereiro de 2010. APROVADA. 2. 
Leitura do Ofício CGD. 0012/10, acusa recebimento da Moção de Apelo nº 014/2009, de 
autoria do Vereador Everaldo da Silva; 3. Leitura do Ofício do Deputado Luiz Carlos Gondim 
Teixeira, encaminha cópia de solicitação feita junto ao Governo do Estado de São Paulo; 4. 
Leitura do Ofício nº 011/10 do BIRITIBA-PREV, Balancete Financeiro da Receita e 
Despesas do mês de janeiro de 2010; O Vereador Julio César Leite da Silva requer que sua 
presença seja consignada. O Senhor Presidente considera consignada a presença. O Vereador 
José Maria de Siqueira Junior requer que sua presença seja consignada. O Senhor Presidente 
considera consignada a presença. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Valdivino 
Ferreira dos Santos 005) Indicação nº 138/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
juntamente com o Órgão Competente, passe a máquina motoniveladora na Rua João Pinto dos 
Santos, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; 006) Indicação nº 139/2010, solicita ao 
Sr. Prefeito Municipal que juntamente com a Empresa Bandeirante de Energia, providencie 
medidas cabíveis sobre a constante queda de energia no bairro Vista Alegre; 007) Indicação 
nº 140/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, 
construa uma escada e calçamento na Viela A, nº 25, localizada no bairro Fumiko Nothe; 
Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva 008) Indicação nº 141/2010, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para 
que coloque iluminação pública na Rua Silvina Maria de Jesus, localizada no bairro Jardim 
Alvorada B; 009) Indicação nº 142/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública na Rua 
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Euclides da Cunha, em frente à EMEF “Profª. Sandra Regina de Freitas Cardoso”, localizada 
no bairro Cruz das Almas; 010) Indicação nº 143/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública em 
frente a Granja Tok, localizada na no bairro Sertãozinho; Autoria do Nobre Vereador 
Caetano Pereira da Silva 011) Indicação nº 144/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
juntamente com o Departamento Competente, realize a manutenção geral dos tubos de água 
do Córrego, na Rua João Leite da Silva, localizado no bairro Castellano; 012) Indicação nº 
145/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Destacamento de Polícia 
Militar, para que seja feita a ronda escolar, com mais frequência, na Escola Estadual Angélica 
de Jesus Ferreira, localizada no bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre Vereador José 
Francisco Marques Garcia 013) Indicação nº 146/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 
que determine ao Setor Competente, para que realize a roçada, em toda a extensão da Estrada 
do Rio Acima, localizada no bairro Rio Acima; Autoria do Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira Junior 014) Indicação nº 147/2010, solicita que a Empresa SABESP, efetue os 
devidos reparos nos locais onde foram realizados serviços de manutenção e ligação das redes 
de água e esgoto; 015) Indicação nº 148/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto a Secretaria de Obras , para que realize a manutenção e recuperação da Rua 
Cruzeiro do Sul, nas proximidades da Estrada dos Barbosa, localizada no bairro Cruz das 
Almas; 016) Indicação nº 149/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 
Órgão Competente, para que providencie pintura de faixas de pedestres em frente ao Terminal 
Rodoviário Municipal, localizado no bairro Centro; Autoria do Nobre Vereador Marcio 
Francisco da Silva 017) Indicação nº 150/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública nos 
pontos críticos no bairro Jardim Alvorada B; 018) Indicação nº 151/2010, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que providencie a 
troca das lâmpadas que se encontram queimadas, na escada de acesso a Escola José Carlos 
Prestes, localizada no bairro Vista Alegre; 019) Indicação nº 152/2010, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque 
luminária na Rotatória dos Imigrantes, localizada entre as Avenidas Ferdinando Jungers  e 
Reinaldo Benedito de Melo, localizada no bairro Centro; 020) Indicação nº 153/2010, solicita 
ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que coloque 
luminárias nas dependências da Escola “Nelson de Oliveira Camargo”, localizada no bairro 
Vista Alegre; 021) Indicação nº 154/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 
ao Setor Competente, para que passe a máquina motoniveladora e coloque cascalho na 
Estrada do Itaguaçu; 022) Indicação nº 155/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
determine ao Setor Competente, para que notifique os proprietários dos terrenos, para que 
procedam a limpeza dos mesmos, na Rua José Antonio de Assis, localizados na bairro Jardim 
Alvorada B; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 023) Indicação nº 156/2010, 
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 
Joaquim Maia da Silva, localizada no bairro Pomar do Carmo; 024) Indicação nº 157/2010, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou demais 
Secretarias Competentes, para que faça a construção de um muro de arrimo e melhore o 
sistema de drenagem já existente no final da Avenida Heitor da Cunha Braga com início da 
Estrada do Sertãozinho, próximo a chácara do Sr. José Maria Leite; 025) Indicação nº 
158/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou 
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demais Secretarias Competentes, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho 
na Rua Bélgica, localizada no bairro Castellano; 026) Indicação nº 159/2010, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou demais Secretarias 
Competentes, para que faça a roçada dos matos, passe a máquina motoniveladora e jogue 
cascalho em toda a extensão da Estrada do Yamamoto; EM DELIBERAÇÃO: Autoria do 
Poder Executivo 001) Leitura da Mensagem nº 003, de 12 de fevereiro de 2010 e do 
Projeto de Lei nº. 005/2010, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 18 da Lei 1.518, de 29 
de dezembro de 2.008, e dá outras providências.” DELIBERADO. 002) Leitura da 
Mensagem nº 004, de 24 de fevereiro de 2010 e do Projeto de Lei Complementar nº 
006/2010, que “Dispõe sobre a transformação de cargos na Estrutura Administrativa da 
Prefeitura do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” DELIBERADO. 003) 
Leitura da Mensagem nº 005, de 25 de fevereiro de 2010 e do Projeto de Lei nº 008/2010, 
que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º da Lei 1.554, de 02 de dezembro de 2.009, e dá 
outras providências.” DELIBERADO. Autoria do Poder Legislativo 001) Projeto de Lei 
nº 007/2010, de 26 de fevereiro de 2010, que “Declara de Utilidade Pública a 
“ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IND. E DE AUTÔNOMOS ESTABELECIDOS DE 
BIRITIBA MIRIM – ACABIM, e dá outras providências.” DELIBERADO. ORDEM DO 
DIA: Autoria do Poder Executivo 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei 
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.” Leitura do Parecer, em conjunto, com emenda modificativa, 
favorável da Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vereador Donizeti Assis de 
Siqueira; Relator – Vereador Julio Cesar Leite 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 Obras, Serviços e Bens 
Municipais: Presidente – Vereador José Francisco Marques Garcia; Relator – Vereador 
Marcio Francisco da Silva; Membro – Vereador Caetano Pereira da Silva; Comissão de 
Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – 
Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Membro – Vereador Julio Cesar Leite da Silva;  
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. 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 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.” APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Terminados os trabalhos o Senhor Presidente solicita ao 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: Ausente no 
Plenário. 2. Vereador Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento o 
que lhe fora concedido e diz: “O que me faz nesta noite, falar mais uma vez, senhor 
Presidente, é que eu quero mais uma vez, eu quero pedir, encarecidamente, que nós 
vereadores, possamos, de alguma forma, nos reunirmos, novamente, para falar com o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município sobre a questão das nossas ruas dos nossos 
bairros, porque realmente, estão intransitáveis as condições das nossa ruas do nosso 
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município. Porque nós sabemos que as chuvas não vem ajudando muito, mas mesmo quando 
não está chovendo, a gente não vê,  eu , pelo menos, não vejo total esforço da parte do 
Executivo, do Setor de Obras, para estar pelo menos tapando os buracos maiores que há nas 
rua do município. Eu tenho sido procurado, frequentemente, até mesmo em minha residência, 
por vários moradores do bairro Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos e outros aí, 
telefonemas, que nós como vereadores eleito pelo povo, a gente dá o número de celular para 
a população e eles acabam ligando para a gente, ou seja, está sendo muito pedido mesmo. 
Tem pessoas que não consegue mais entrar em sua garagem com seu carro. Está 
intransitável, principalmente, algumas vias que dá acesso às escolas. Queria que nós 
pudéssemos, quero pedir para o Presidente, marcar uma reunião com o Prefeito e a  
Secretaria de Obras, para ver se consegue amenizar, pelo menos, a parte mais grossa, dessas 
ruas do município. Quero deixar esse pedido e agradecer  a todos por mais uma noite que 
nós estamos, aqui, e que Deus nos permite. Boa noite a todos. 3. Vereador Francisco 
Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador Julio Cesar 
Leite da Silva: 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. 
“Agradeço a Deus por mais uma noite, agradeço aos companheiros por essa paz. O Senhor 
Presidente no uso de suas atribuições convoca os Senhores Vereadores para a reunião das 
Comissões Permanentes para dia 04 de março, na próxima quinta-feira, às dezessete horas e 
também convocar a todos para a reunião com a Auto Viação São Benedito, no dia 03 de 
março de 2010, às dezessete horas, quarta-feira e que a reunião da ACAT será em Biritiba 
Mirim, está para ser definida a data declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 01 de março 
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 08 de março de 2010. 
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