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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 22 de março de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia vinte e dois 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. 065, 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, justificada pelo Vereador Marcio Francisco da Silva e 

José Maria de Siqueira Junior, justificada pelo Vereador Julio Cesar Leire da Silva, que se 

encontra no hospital acompanhando sua esposa para o nascimento de seu filho. 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 15 de março 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 15 de 

março de 2010. APROVADA. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 347141/MS/SE/FNS/2010 do 

Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 347232/MS/SE/FNS/2010 do 

Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 361496/MS/SE/FNS/2010 do 

Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 372112/MS/SE/FNS/2010 do 

Ministério da Saúde; 6. Leitura do Parecer contrário, referente ao Projeto de Lei nº 005/2010, 

que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 18 da Lei 1518, de 29 de dezembro de 2008, e dá 

outras providências.”, assinado pelo Presidente e o Membro da Comissão de Justiça e 

Redação; Presidente e Membro da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos; 

Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais; Comissão de Ordem Econômica; Presidente 

e Relator da Comissão de Ordem Social e Saúde e Comissão de Educação e Cultura; 

INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 007) 

Indicação nº 204/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora na Estrada Nossa Senhora Aparecida, 

em frente a Comunidade Santo Antonio, localizada no bairro Castellano; 008) Indicação nº 

205/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Estrada do Sertãozinho, em frente ao Lar 

Santo Antonio, localizado no bairro do Sogo; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira 

da Silva 009) Indicação nº 206/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 

ao Departamento Competente, para que providencie um corrimão na escada existente na 

Secretaria Municipal de Saúde; Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 
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Vasconcelos 010) Indicação nº 207/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que nivele os bloquetes da Rua Shigueo Mori, mais precisamente em 

frente ao “Lojão da Construção”, localizada no bairro Centro; 011) Indicação nº 208/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Departamento Responsável, estude a 

possibilidade de estar construindo um PSF - Posto de Saúde da Família no bairro Parque 

Residencial Castellano; 012) Indicação nº 209/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, para que façam uma reunião com 

as Associações de Bairro, para que possam se interar sobre como funciona os trabalhos feitos 

pela referida Secretaria; 013) Indicação nº 210/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

determine ao Setor Competente, a construção de um abrigo com assento no ponto de ônibus, 

nas proximidades do “Depósito de Materiais de Construção Débora”, localizado no bairro 

Parque Residencial Castellano; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

014) Indicação nº 211/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

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

Rua Machado de Assis, localizada no bairro Cruz das Almas; 015) Indicação nº 212/2010, 

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

máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Martins Pena, localizada no bairro Cruz das 

Almas; 016) Indicação nº 213/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

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

Fagundes Varela, localizada no bairro Cruz das Almas; Autoria do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos 017) Indicação nº 214/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com o Órgão Competente, tire o monte de terra que se encontra na 

entrada da chácara, localizada na Rua Pedro de Santana, nº 125; 018) Indicação nº 215/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, jogue cascalho na 

Rua 25 de Março, localizada no bairro Jardim Lorena; 019) Indicação nº 216/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, jogue cascalho na Rua 6, 

localizada no bairro Vila Santo Antonio I; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da 

Silva 020) Indicação nº 217/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 

Departamento Competente, para que faça o nivelamento dos bloquetes na Rua Etelvino de 

Andrade, localizada no bairro Centro; 021) Indicação nº 218/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que tampe os buracos na 

Rua João Pereira Sobrinho, localizada no bairro Centro; 022) Indicação nº 219/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que junto ao Departamento Competente, comunique ao proprietário 

do terreno localizado na Rua Benedito Maria Alves, ao lado do nº 40, para que realize a 

limpeza do referido terreno, localizado no bairro Jardim Alvorada B; Autoria do Nobre 

Vereador Donizeti Assis de Siqueira 023) Indicação nº 220/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Departamento Competente,  para que realize a roçada no 

acostamento da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, na altura do Km 70 ao Km 72; EM 

DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001) Leitura da Mensagem nº 007, de 17 

de março de 2010 e do Projeto de Lei Complementar nº. 009/2010, que “Dispõe sobre a 

criação de cargos na Estrutura Administrativa do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências.” DELIBERADO. 002) Leitura da Mensagem nº 008, de 17 de março de 

2010 e do Projeto de Lei Complementar nº 010/2010, que “Dispõe sobre a alteração da 

denominação do Cargo de Babá, criado pela Lei nº 790, de 24 de fevereiro de 1.995, e Lei 

1.115, de 18 de dezembro de 2.002, e dá outras providências.” DELIBERADO. Não havendo 

material para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a 



 3 

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: “Em primeiro lugar uma boa noite a todos, aqui presente nesta 

noite. Hoje, sabemos que o nosso município, a parte da Prefeitura, já está se preparando 

para as festividades do aniversário da nossa cidade, que ocorrerá, agora, em maio, e queria 

dizer aqui, aos Nobres Pares que a fanfarra do município de Biritiba Mirim, auxiliada pelo 

Binho, o famoso Binho do correio, me procurou, no último sábado, dizendo que está com 

muita dificuldade. Ele tem lá, aproximadamente, 40 (quarenta) crianças, jovens e 

adolescentes, segundo ele, está com dificuldade para continuar mantendo os ensaios, as 

atividades com esses jovens. E, principalmente, todo ano a fanfarra se apresenta em vários 

lugares e no município. Ou seja, se apresentavam, quando tinham apoio, quando tinham 

condições e, segundo ele, no momento, ainda não conseguiu apoio da Prefeitura. E até umas 

pessoas que colaboravam, não estão colaborando, devido ao afastamento, problemas 

financeiros de alguns apoiadores e até mesmo os pais que apoiavam, continuam apoiando, 

mas não é o suficiente, sendo que a maioria dos pais desses alunos trabalham assalariados, 

como muitos do nosso município. Então eu estou aqui com uma solicitação, um ofício, que 

será protocolado amanhã na Prefeitura  e alguns Vereadores, como Vossa Excelência, o 

Vereador Marcio, Donizeti e o Quico já assinaram e eu queria pedir que os outros 

Vereadores aqui presente, o Julio e o Pacheco assinassem para nós, porque diz ele que está 

sem condição nenhuma de participar do desfile cívico, no dia do aniversário do Município. 

Ele não tem nem uniforme, ou seja, os uniforme que eles têm estão sem condições nenhuma. 

Então eu fiz este oficio e estou solicitando a Secretaria da Cultura para que possa abrir a 

mão e ajudar esse movimento, essa atividade que é de grande valia para o município, pois 

onde eles vão, eles representam o município. Também solicitar a Prefeitura e as pessoas que 

possam ajudar. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço mais uma vez ao nosso Deus por 

mais uma noite e a todos aqui presente uma boa noite.” 3. Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos: “Senhor Presidente, Nobres Pares e munícipes presentes. O que me traz aqui, 

Senhor Presidente, eu gostaria que constasse em ata, uma solicitação de apelo, acredito que 

não só minha, mas de todos nós da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, bem como, da 

população, quanto ao campo de futebol, a quadra coberta, temos observado, está em uma 

situação lastimável e, aquele lugar é o único, talvez próximo a cidade, onde as crianças e 

adolescentes  tinham um pouco de lazer. Eu gostaria de deixar, aqui, um apelo ao Prefeito, 

estarei aí, talvez amanhã ou depois, quem quiser vir comigo, solicitar uma reunião com o 

mesmo Observe e tente, de alguma forma, não sei qual é o esforço, mas que consertem e 

tentem melhorar a situação da quadra coberta e o campo de futebol que é uma área de lazer 

que Biritiba possui e que faz falta. As reclamações são várias inúmeras, faz falta para os 

adolescentes, adultos que já jogavam seu futebol, jogavam seu vôlei, mas principalmente os 

adolescentes que estão extremamente necessitados do esporte, porque é o esporte e o lazer 

que tiram as crianças da rua e tiram os adolescentes da noite e faz com que vão a escola e se 

confraternizem melhor com a família e com seus pais. Gostaria de fazer esse apelo e deixar 

claro que vou falar pessoalmente com o Prefeito, fazer um apelo pessoalmente e que ele se 

sensibilize com a necessidade dos alunos e adolescentes de Biritiba. Obrigado Senhor 

Presidente, obrigado a todos.” 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: “Quero agradecer a 
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presença de todos, parabenizar o nobre companheiro Pacheco de Vasconcelos pelo pedido de 

apelo. Quero avisar que eu vou fazer o possível para marcar essa reunião amanhã, junto com 

os Nobres Pares, para solicitar o pedido de recuperação do esporte em Biritiba. Quero 

parabenizar também meu companheiro, Primeiro Secretário Everaldo da Silva, pela 

solicitação de suma importância, pois as crianças da fanfarra biritibana são merecedoras. 

Agradeço aqui a presença de todos por mais um dia, principalmente, ao meu Deus, nosso 

Senhor Jesus Cristo, por nos dar mais uma noite de paz. Aproveito o momento para convidar 

mais uma vez, todas as segundas-feiras, as sessões são às dezoito horas.” 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 o dia 24 

de março, quarta-feira, às dezesseis horas e trinta minutos, fez o convite da reunião da ACAT 

que acontecerá de 29 de março, segunda-feira, às dez horas,  no Clube de Campo, onde será 

discutido a regularização de loteamentos e questões sobre o meio ambiente e declarou 

encerrada a Sessão Ordinária do dia 22 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 29 de março de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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