
 1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 08 de março de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia oito 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. 063, 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 

Caetano Pereira da Silva, Francisco Pacheco de Vasconcelos e José Maria de Siqueira 

Junior, devidamente justificadas pelo Senhor Presidente, 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 01 de março de 2010; O 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 realizada em 01 de 

março de 2010. APROVADA. 2. Leitura do Ofício nº 004/2010-DAGP, Atos do 

Executivo *Portarias nº.s 019 a 040 e 042 a 078/2010; *Decretos nº.s 2.644 a 

2.650/2010; *Lei nº. 1.543/2009; *Contratos nº.s 093 e 094/2009; *Contratos nº.s 

001 a 005, 007 a 010 e 012 a 015/2010; *Convênios nº. 007 a 019/2010; Termos 

Aditivos nº. 01 ao Contrato nº. 29/2009, nº. 09 ao Contrato nº. 080/2005, nº 05 ao 

Contrato nª. 055/2006; Termos de Rescisões de Contrato nº. 001/2009 ao Contrato 

nº. 045/2008 e nº 001/2009 ao Contrato nº. 012/2008; 3. Leitura do Ofício nº 

2359/2010-ER01FV/ER01-201090032400, responde ao Ofício nº 009/2010 desta Casa 

de Leis, que encaminhou o Requerimento de Informação nº 001/2010, de autoria do 

Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 4. Leitura do Requerimento de 

Informação nº 005/2010, de autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva. 

Requer informações sobre a reforma do ESF do bairro Cruz das Almas; O Vereador 

Caetano Pereira da Silva solicita que sua presença seja consignada. O Senhor 

Presidente considera consignada a presença. 5. Leitura do Requerimento de 

Informação nº 006/2010, de autoria dos Nobres Vereadores Donizeti Assis de Siqueira 

e Valdivino Ferreira dos Santos. Requer informações sobre o transporte fretado 
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coletivo de alunos da rede pública do nosso município; 6. Leitura do Requerimento de 

Informação nº 007/2010, de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira. 

Requer informações sobre os Contratos nº 4175/2009 e 094/2010; INDICAÇÕES: 

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 007) Indicação nº 

160/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para 

que construa uma cobertura no ponto de ônibus localizado na Estrada do Sertãozinho, 

antes do início da Rua Antonio Collato, localizado no bairro Jardim dos Eucaliptos; 

008) Indicação nº 161/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor 

Competente, para que construa uma praça ao lado do campo de futebol, na Rua 

Gonçalves Ledo, localizada no bairro Cruz das Almas; 009) Indicação nº 162/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que coloque luminárias na Viela localizada entre os bairros Jardim 

Alvorada „A‟ e „B‟; 010) Indicação nº 163/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que solicite ao Setor Competente, para que construa um ponto de ônibus na Estrada de 

Casa Grande Km 85,5, próximo ao porto de areia desativado; 011) Indicação nº 

164/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque um ponto de iluminação na Estrada de Casa 

Grande Km 85,5 em frente ao porto de areia desativado; 012) Indicação nº 165/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que construa 

uma praça no final da Rua Virgilina Conceição Camargo, localizada no bairro Jardim 

Alvorada A; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 013) Indicação 

nº 166/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 

Competente “Obras”,  para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na 

Rua Martins Fontes, localizada no bairro Cruz das Almas; 014) Indicação nº 

167/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública na Rua João Pereira 

Sobrinho, no bairro Centro; 015) Indicação nº 168/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com a Vigilância Sanitária para que tome providências 

quanto ao grande número de animais que estão abandonados nas ruas do Município; 

Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 016) Indicação nº 

169/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho em toda a extensão da Rua Antonio 

Rossi, localizada no bairro Castellano; 017) Indicação nº 170/2010, solicita ao Sr. 

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

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

bairro Castellano; 018) Indicação nº 171/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

cascalho em toda a extensão da Rua Chile, localizada no bairro Castellano; 019) 

Indicação nº 172/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal para que o mesmo estude a 

possibilidade de dar um aumento real aos vencimentos dos servidores públicos; 

Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 020) Indicação nº 173/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Telefônica, para que faça a 

manutenção em todos os telefones tipo “orelhão”, localizados no bairro da Terceira; 
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021) Indicação nº 174/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a 

Secretaria de Obras e demais Secretarias Competentes, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho em toda a extensão da Rua Antero de Quental, na 

altura dos nºs 76-A e 79-A, localizada no bairro Cruz das Almas; 022) Indicação nº 

175/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras 

e demais Secretarias Competentes, para que providencie melhorias na Rua José Maria 

Machado de Oliveira que interliga com a Alberto de Oliveira, localizada no Bairro 

Cruz das Almas; 023) Indicação nº 176/2010, 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 em toda a extensão da Rua Cinco, 

na altura do nº 40, localizado no bairro Vila Santo Antonio; 024) Indicação nº 

177/2010, solicita ao Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria de Obras ou 

demais Secretarias Competentes, para que passe a máquina motoniveladora, cascalhe e 

roce os matos de toda a extensão da Rua Vicente de Carvalho, bem como colocar 

placas de “PROIBIDO JOGAR LIXO” nos terrenos baldios, localizada no bairro Cruz 

das Almas; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 025) Indicação 

nº 178/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que troque as lâmpadas das luminárias que se localizam 

na Estada de Santa Catarina Km 5, próximo a Igreja, localizada no bairro Santa 

Catarina; 026) Indicação nº 179/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que troque as lâmpadas das luminárias 

que se localizam na Estrada de Santa Catarina – Entrada Santa Rosa, próximo ao Bar 

do Bagu; 027) Indicação nº 180/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto a Empresa EMTU, para que coloque placas informativas de horários nas linhas 

311 e 394; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e requer que seja 

lido o Ofício nº 119/2010 da Câmara dos Deputados, enviado pelo Deputado Valdemar 

Costa Neto. O Vereador José Maria de Siqueira Junior requer que sua presença seja 

consignada. O Senhor Presidente considera consignada a presença. O Vereador 

Everaldo da Silva solicita a ordem e faz uma ressalva dizendo que a indicação nº 

173/2010 que é de sua autoria, é em conjunto com o Vereador Marcio Francisco da 

Silva. O Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Ofício 

nº 119/2010, da Câmara dos Deputados. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

solicita a ordem e diz: “Só para acrescentar, há um mês, o Prefeito Inho assinou um 

convênio com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 492.000,00 (quatrocentos e 

noventa e dois reais) para aquisição de implementos agrícolas e um trator, emenda do 

Deputado Valdemar Costa Neto.” Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco 

de Vasconcelos 028) Indicação nº 181/2010, solicita ao Prefeito Municipal que 

determine ao Setor Competente, para que faça a coleta de lixo com mais frequência 

nos bairros Parque Residencial Castellano e Cruz do Alto; ORDEM DO DIA: Autoria 

do Nobre Vereador Everaldo da Silva 001) – Em Única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 001/2010, ao Governador, ao Prefeito e as Secretarias Estadual e 

Municipal, para seja iniciado um processo de desassoreamento das nascentes, córregos 

e rios do município de Biritiba Mirim. APROVADA POR UNANIMIDADE. 
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Autoria do Poder Executivo 001) Em Única discussão e votação o 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.” Leitura do Parecer, em conjunto,  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; e Comissão de 

Educação e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da Silva; Relator – Vereador 

José Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos; 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 

006/2010, que “Dispõe sobre a transformação de cargos na Estrutura Administrativa 

da Prefeitura do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 002) Em Única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 007/2010, que “Declara de Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL IND. E DE AUTÔNOMOS ESTABELECIDOS DE BIRITIBA 

MIRIM – ACABIM, e dá outras providências.”  Leitura do Parecer, em conjunto, 

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 007/2010, que “Declara de Utilidade Pública a 

„ASSOCIAÇÃO COMERCIAL IND. E DE AUTÔNOMOS ESTABELECIDOS DE 

BIRITIBA MIRIM – ACABIM”, e dá outras providências.” APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita que conste em Ata 

que está votando favorável a este Projeto, mas deixa claro que se, até o final deste 
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mandato, não ficar comprovado a realidade da “Utilidade Pública”, o mesmo 

apresentará um projeto de Lei revogando esta Lei que estão aprovando hoje. Isto é 

para forçar que a Associação preste serviços a sociedade biritibana e que realmente 

tenha uma utilidade pública, pois o mesmo tem certeza que não será revogada. 

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: Solicita autorização 

para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “É apenas para registrar que 

há algum tempo atrás, todos são testemunhas que a Operadora VIVO, em nossa 

cidade, estava praticamente morta. A gente não conseguia falar com telefone nenhum 

através dos celulares da VIVO. Diante disso, fiz um requerimento apresentando 

queixa, a reclamação à Presidência desta Casa que por ofício encaminhou a agência 

reguladora. Me causou estranheza que a agência reguladora no dia 25 de janeiro, me 

respondeu através do ofício nº 009/2010 que foi protocolado naquela agência, onde 

recebeu o número que consta aqui e eles informam que apenas que foi encaminhado 

para a prestadora VIVO, a qual, ela responderá diretamente. Realmente a Anatel – 

Agência reguladora do Governo Federal é uma vergonha. Vergonha mesmo. A 

primeira providência que eles deveriam tomar era abrir um processo para que 

analisasse a minha queixa, se tinha razão ou não, para constatar se a VIVO estava 

prestando um bom serviço ou não e multar a VIVO pelos maus serviços prestados, se 

ficasse comprovado o que eu coloquei no requerimento. No entanto, ela apenas 

lambeu o selo e mandou para frente e, naturalmente, que a VIVO ou vai responder 

dizendo que eu estou enganado, ou simplesmente não vai responder. Mas não tem 

nenhuma penalidade. Não estou satisfeito com esta informação e requeiro a 

Presidência que faça um ofício à Anatel, solicitando que informe qual foi a 

providência jurídica tomada contra a VIVO sobre a denúncia que eu apresentei. Era 

isso que queria deixar registrado. Obrigado.”  2. Vereador Everaldo da Silva: 

Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Quero 

pedir que os Nobres Vereadores possam assinar comigo a Moção de Apelo nº 

001/2010, e dizer sobre a questão do projeto que votamos hoje, de utilidade pública 

da Associação ACABIM, que realmente, nós possamos realmente ver atividades desta 

Associação que hoje estamos declarando de utilidade pública no município e que, com 

certeza, ela não venha depois ser óbice para outra associação estarem fazendo 

reuniões, está ativa no município, para que a duas trabalhem prol do município, em 

prol dos comerciantes. Para que todos nós possamos estar vendo, tanto uma como 

outra, tendo êxito em suas atividades. No mais, quero agradecer a presença de todos 

nesta noite.” 3. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Solicita autorização para falar 

em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Quero agradecer os nobres pares, 

nobres colegas pelo voto favorável e aprovação do Projeto de minha autoria. Quero 

dizer ao Nobre colega Donizeti que eu também farei questão de assinar junto com ele, 

se essa Associação não fizer jus a essa Utilidade Pública. Aproveitando a 

oportunidade quero parabenizar as mulheres presentes, pelo Dia Internacional da 

Mulher.”  5. Vereador Marcio Francisco da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da 
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palavra. 6. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos. “Agradeço a todos os presentes 

e aproveitando as palavras do Vereador Julio Cesar Leite da Silva, quero parabenizar 

as mulheres. Quero informar aos nobres companheiros que dia 29 de março haverá a 

reunião da ACAT, estará presente todos os Presidentes de Câmara do Alto Tietê e 

essa reunião será no Clube de Campo. O horário está para ser definido e comunico na 

próxima sessão.” O Vereador Everaldo da Silva solicita a ordem e complementa o 

convite: “Que nós vereadores possamos realmente colocar esse dia em nossa agenda. 

Primeiro porque é em nosso município. Sabemos que essa Associação a ACAT, 

iniciou-se o ano passado e algumas demandas, algumas cidades já foram beneficiadas 

por essas reuniões, então que nós, realmente, possamos estar presentes e já possamos 

sentar, porque o nosso município está precisando de algumas demandas também, 

antes disso, possamos ver em conjunto algumas coisas para pedir lá e cobrar mesmo. 

Então como vai ser no nosso município vamos fazer presença lá, no dia 29. Muito 

obrigado.” Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Parabenizo o Vereador 

Donizeti pelas palavras sobre o oficio da Anatel, tomarei providências junto com a 

minha secretaria para encaminhar o oficio. Terminados os oradores inscritos e não 

havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente no uso de suas atribuições 

convocou os Senhores Vereadores para a reunião das Comissões para quinta-feira, dia 

11 de março de 2010, às 16:00 hs e declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 08 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 15 de março de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 

 

*********************************************************************

*********************************************************************

*********************************************************************

********************************************************************* 


