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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 29 de março de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia vinte e nove 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. 066, 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 Donizeti Assis de Siqueira, Francisco Pacheco de Vasconcelos e Julio Cesar Leite 

da Silva. A ausência do Vereador Julio Cesar foi justificada pelo Vereador Marcio Francisco 

da Silva, pois o Vereador se encontra em São Paulo, mas já está a caminho e a ausência do 

Vereador Francisco Pacheco pelo Senhor Presidente, pois o vereador se encontra com 

problemas de saúde. 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 março de 2010; O Vereador José Maria de Siqueira Junior 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 março de 2010. APROVADA. O Vereador José Maria de Siqueira Junior 

requer que a pauta desta Sessão Ordinária seja invertida, começando pela Ordem do dia. O 

Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. 

O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e requer que seja consignada sua 

presença. O Senhor Presidente consigna a presença do vereador. ORDEM DO DIA: Autoria 

do Poder Executivo 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei nº 055/2009, 
que “Dispõe sobre a alteração da Tabela para Custeio da Iluminação Pública – CIP, de que 

trata o Art. 5º da Lei 1.196, de 05 de dezembro de 2.003, e dá outras providências”. Antes de 

entrar em discussão, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Marcio Francisco da Silva que 

fizesse adentrar ao Plenário, o Excelentíssimo Prefeito, Senhor Carlos Alberto Taino Junior. 

O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e diz: “Uma vez que a pauta foi 

invertida, deve-se começar pelos projetos em deliberação, pois se algum projeto em 

deliberação for colocado na Ordem do Dia, ele terá que ser lido primeiro e a sessão foi 

começada pela Ordem do dia e não pelo Projetos em Deliberação”. O Senhor Presidente 

acata a sugestão do Vereador Donizeti e começa pelos Projetos em Deliberação. EM 

DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001) Leitura da Mensagem nº 009, de 24 

de março de 2010 e do Projeto de Lei nº. 011/2010, que “Dispõe sobre a alteração do Inciso 

III, do Art. 4º da Lei 1.560, 22 de dezembro de 2.009, e dá outras providências.” 

DELIBERADO. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e requer que o 
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Projeto de Lei nº 011/2010 seja colocado na Ordem do Dia. O Senhor Presidente coloca em 

votação o requerimento do Vereador.  APROVADO. Votou contra ao requerimento do 

Vereador Donizeti, o Vereador Everaldo da Silva. O Senhor Presidente suspende a sessão por 

três minutos para discussão do projeto. Retornado aos trabalhos o Senhor Presidente solicita 

ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores para a apuração de 

“quorum” legal. Constataram-se as ausências dos Vereadores Francisco Pacheco de 

Vasconcelos e Julio Cesar Leite da Silva. Havendo “quorum” legal, o Senhor Presidente 

passou de pronto ao material da Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer com 

emenda, 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. O Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a ordem e 

discute: “Eu só quero manifestar a minha posição sobre este projeto. O Prefeito já sabe 

minha opinião. Eu acho que, nós tivemos uma reunião com ele, inclusive a respeito disso. Eu 

não sou contra fazer a atualização dos valores, só que eu acho que, hoje, a cidade está muito 

carente nessa área de iluminação pública e, conforme foi conversado, o ideal seria estar 

iniciando este trabalho antes de estar fazendo esta atualização, apesar da cobrança se iniciar 

a partir de janeiro de 2011. Por isso que eu vou votar contra esse projeto, não que eu seja 

contra a atualização. Eu acho que, realmente, tem que atualizar o valor, para que a 

Prefeitura tenha condições de pagar, mas nestas condições eu sou contra.” APROVADO O 

PARECER COM EMENDA POR 05 (cinco) VOTOS FAVORÁVEIS E 01 (um) VOTO 

CONTRÁRIO. Votou contrário ao Parecer das Comissões o Vereador José Maria de 

Siqueira Junior. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 055/2009, que “Dispõe sobre a alteração da Tabela para Custeio da Iluminação Pública 

– CIP, de que trata o Art. 5º da Lei 1.196, de 05 de dezembro de 2.003, e dá outras 

providências”. APROVADO O PROJETO COM EMENDA POR 05 (cinco) VOTOS 

FAVORÁVEIS E 01 (um) VOTO CONTRÁRIO. Votou contrário ao Projeto o Vereador 

José Maria de Siqueira Junior. 002) – Em Única discussão e votação o 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”. 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 
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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 O 

PARECER. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 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”. APROVADO O PROJETO. 003) – Em Única discussão e votação o 

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.” Leitura do Parecer com emenda, 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 Vereador Everaldo da Silva solicita a ordem e diz: “Eu não sou contra a questão 

da festividade do município, mas na condição de Vereador desta Câmara, no local em que 

está sendo realizada esta festa, sabendo que é uma das bandeiras que eu defendo no 

município é Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por estar sendo realizada esta festa neste 

local, eu nesta forma, também sou contra.” O Senhor Presidente coloca em Única discussão e 

votação o Parecer com emenda das Comissões Permanentes. APROVADO O PARECER 

COM EMENDA POR 05 (cinco) VOTOS FAVORÁVEIS E 01 (um) VOTO 

CONTRÁRIO. Votou contrário ao Parecer das Comissões, com emenda, o Vereador 

Everaldo da Silva. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 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.” APROVADO O PROJETO COM 

EMENDA POR 05 (cinco) VOTOS FAVORÁVEIS E 01 (um) VOTO CONTRÁRIO. 
Votou contrário ao Projeto o Vereador Everaldo da Silva. 004) – Em Única discussão e 

votação o Projeto de Lei Complementar nº 009/2010, que “Dispõe sobre a criação de 

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

providências.” Leitura do Parecer com emenda, em conjunto, favorável da Comissão de 

Justiça e Redação: Presidente – Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Relator – Vereador 
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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 O 

PARECER COM EMENDA. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 009/2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos na Estrutura 

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

APROVADO O PROJETO COM EMENDA. 005) – Em Única discussão e votação o 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2010, que “Dispõe sobre 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.” 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 O 

PARECER. Após, o Senhor Presidente colca em única discussão e votação o Projeto de Lei 

nº 010/2010, que “Dispõe sobre 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.” APROVADO O PROJETO. 006) – Em Única discussão e votação o VETO 

TOTAL ao Autógrafo nº. 003/2010 – Projeto de Lei Complementar nº 004/2010; 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 
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da Silva; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a ordem e discute: “É apenas para 

deixar consignado que vou votar favorável ao Veto porque, infelizmente, haverá um problema 

jurídico se mantiver o Veto, aliás, se mantiver o Projeto de Lei, mas nós temos que sentar e 

elaborar a Lei corrigindo os salários dos Secretários, Prefeito e Vice até porque os Diretores 

de Departamento tiveram o reajuste de 5,1% (cinco vírgula um por cento) e como na época 

quando foi feito o cargo de Secretário foram somados os doze meses de Diretor mais décimo 

terceiro dividindo em doze, então Secretário e Diretor vão ganhar igual, daqui a pouco, 

então, nós vamos ter que sentar e analisar qual a possibilidade jurídica para que haja um 

espaço de valor. O Secretário tem que ter um valor maior do que o Diretor de Departamento 

que é o natural. Se está havendo problema jurídico, nós temos que estudar uma forma, 

separar os salários, fazer um projeto específico para os Secretários e um específico para 

Prefeito e Vice. Porque senão vai ficar, como cargo de Secretário foi criado a bem pouco 

tempo, se dividir o 5,1% por menos de doze, o Secretário vai receber 1% ou 2% de reajuste e, 

quando chegar lá na frente, vai se igualar ao de Diretor.  Então está meio estranho isso, 

infelizmente vou ser favorável ao Veto para não ocasionar um problema jurídico.” O Senhor 

Presidente fez a chamada dos Senhores Vereadores para a apuração do voto nominal: 

Vereador José Francisco Marques Garcia: Favorável ao Veto. Vereador Everaldo da 

Silva: Favorável ao Veto. Vereador Caetano Pereira da Silva: Favorável ao Veto. Vereador 

José Maria de Siqueira Junior: Favorável ao Veto. Vereador Marcio Francisco da Silva: 

Favorável ao Veto. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Favorável ao Veto. Enquanto 

aguarda-se o Parecer das Comissões Permanentes referente ao Projeto de Lei nº 011/2010, o 

Vereador Donizeti solicitou um aparte e diz: “Vamos aproveitar que o Prefeito está aqui e 

vamos estudar uma maneira de pagarmos décimo terceiro aos Secretários, o Secretário não 

tem décimo terceiro e os Diretores têm e se somar todos, praticamente vai dar o mesmo 

salários, poderíamos bolar uma forma de pagar um abono de natal para os cargos de 

Secretário. Seria uma sugestão para o Prefeito analisar, pois nós não poderíamos apresentar 

essa idéia, porque cria despesa, mas é uma idéia que eu estou sugestionando a Vossa 

Excelência para que analise com carinho. Com certeza, nenhum Secretário ficará triste.” 

007) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 011/2010, que “Dispõe sobre a 

alteração do Inciso III, do Art. 4º da Lei 1.560, 22 de dezembro de 2.009, 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. Após o Senhor 

Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 011/2010, que “Dispõe 
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sobre a alteração do Inciso III, do Art. 4º da Lei 1.560, 22 de dezembro de 2.009, e dá outras 

providências.” APROVADO. Terminados os trabalhos dados a Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente passou de pronto ao material do Expediente. EXPEDIENTE: 2. Leitura do Ofício 

Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/ Nº 16 do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome; 3. Leitura do Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 17 do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; 4. Leitura do Ofício nº. 021/2010, encaminha relatório de atendimento do 

Conselho Tutelar de Biritiba Mirim, referente aos meses janeiro e fevereiro de 2010; 5. 

Leitura do Convite para Audiência pública sobre o EIA/RIMA do empreendimento 

“Ampliação do Aterro Sanitário de Itaquaquecetuba”; 6. Leitura do Ofício Circular nº. 

002/2010, encaminha Moção de Apoio nº 092/2009, de autoria do Vereador Israel Lacerda, 

Presidente da Câmara Municipal de Suzano; 7. Leitura do Ofício nº. 019/2010, do BIRITBA-

PREV, encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de fevereiro 

de 2010; 8. Leitura do Ofício nº. 3488/2010-ER01FV/ER01-Anatel, encaminha resposta 

referente ao Ofício nº. 036/2010 desta Casa de Leis; 9. Leitura da Moção de Repúdio nº 

011/2010, de Autoria do Vereador Olímpio Osamu Tomiyama, da Câmara Municipal de Mogi 

das Cruzes; INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 

010) Indicação nº 221/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, passar a máquina motoniveladora na Rua Edite Conceição de Jesus, localizada 

no bairro Castellano; 011) Indicação nº 222/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

determine ao Setor Competente, passar a máquina motoniveladora na Rua José Genuíno 

Guimarães, localizado no bairro Castellano; Autoria do Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos 012) Indicação nº 223/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente, para que estude a possibilidade de não transitarem 

ônibus e caminhões pela Rua José Bonifácio, localizada no bairro Vila Operária; O Vereador 

Everaldo da Silva solicita a ordem e requer que o Senhor Presidente averigue se os outros 

Vereadores estão presentes nesta Casa, para que possamos continuar a sessão. O Senhor 

Presidente solicita que a Secretaria faça a averiguação. Retorna ao Plenário o Vereador 

Caetano Pereira da Silva, pois o Vereador Donizeti está atendendo um munícipe, com 

urgência, em seu gabinete. O Senhor Presidente solicita ao Segundo Secretário que dê 

continuidade ao expediente. 013) Indicação nº 224/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que interceda junto a SABESP, para que providencie reparos próximo a tampa de esgoto na 

Rua José Bonifácio, localizada no bairro Vila Operária; 014) Indicação nº 225/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para que providencie 

melhorias na esquina das Ruas 18 de Novembro e Avenida 9 de Julho; Autoria do Nobre 

Vereador Marcio Francisco da Silva 015) Indicação nº 226/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque  

iluminação na Rua das Castanheiras, localizada no bairro Pomar do Carmo; 016) Indicação 

nº 227/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que coloque  iluminação na Rua José Sérvulo da Costa, localizada no bairro 

Jardim dos Eucaliptos; 017) Indicação nº 228/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque  iluminação na Rua 

Antero de Quental, localizada no bairro Cruz das Almas; 018) Indicação nº 229/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que 

coloque luminárias na Rua Rio Claro, localizada no bairro Vertentes; 019) Indicação nº 

230/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 
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Energia, para que coloque  iluminação na Rua 19 de Novembro, localizada no bairro Jardim 

Yoneda; 020) Indicação nº 231/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 

ao Departamento Competente, para que coloque  luminárias na entrada do bairro Hiroy; 021) 

Indicação nº 232/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque luminárias na Rua Maria Auxiliadora, localizada no 

bairro Castellano; 022) Indicação nº 233/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação em toda a 

extensão da Estrada dos Barbosa; 023) Indicação nº 234/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque 

iluminação na Rua Virgilina da Conceição Camargo, localizada no bairro Jardim Alvorada B; 

024) Indicação nº 235/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação na Rua Castro Alves, localizada no 

bairro Cruz das Almas; 025) Indicação nº 236/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque um ponto de iluminação 

na Estrada do Sertãozinho, próximo a caixa d’água,  localizada no bairro Jardim dos 

Eucaliptos; 026) Indicação nº 237/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque  um poste com iluminação na Rua 

Vicente de Carvalho, localizada no bairro Cruz das Almas; 027) Indicação nº 238/2010, 

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

que coloque iluminação na Rua 12 de Janeiro, localizada no bairro Jardim Lorena; 028) 

Indicação nº 239/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação nos pontos críticos do bairro do Sogo, 

localizado no bairro do Sogo; 029) Indicação nº 240/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação nos 

pontos críticos do bairro Fumiko Nothe, localizada no bairro Fumiko Nothe; Autoria do 

Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 030) Indicação nº 241/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que faça a limpeza geral do 

bueiro localizado na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, localizada no bairro Jardim Yoneda; 

031) Indicação nº 242/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a 

Secretaria de Obras, Serviços e Bens Municipais, para que providencie a construção de um 

redutor de velocidade “tipo lombada”, na Rua Shigueru Takebe, localizada no bairro Jardim 

Takebe; Terminados os trabalhos do expediente 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 Everaldo da Silva: “Senhor Presidente, 

Senhor Vereador Quico, Prefeito aqui presente nesta sessão de hoje, Vereador Marcio, 

Vereador Caetano, população aqui presente, boa noite a todos. Senhor Presidente, eu quero 

aqui falar nesta tribuna, é em relação aos projetos votados hoje nesta Casa. Aqueles que nós 

votamos a favor e aqueles que eu votei contra. Em primeiro lugar quero dizer à equipe da 

APAE, seus funcionários que nós já sabemos que algum tempo vinham exercendo a função lá 

na APAE, como voluntários. Eu também junto com outros Vereadores achou de grande valia 

o projeto enviado pelo Prefeito, para começar a subsidiar esses funcionários que vinham 

voluntariamente, ou de alguma forma, com arrecadação para ajudar essas pessoas que 

estavam lá voluntariamente fazendo este excelente trabalho na APAE. Eu, com certeza, na 

questão que o município, está sendo beneficiado com muitas demandas, muitas emendas e 

outras coisas que nós estamos lutando por esse município, quero dizer que meu voto foi 

favorável, como sempre será, na medida de quando o município será beneficiado, seja a 
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população em geral ou essa ou aquela instituição. Agradeço a presença de vocês. Quero 

também dizer na questão do projeto que nós votamos da CIP, e aproveitando a presença do 

Prefeito Inho, dizer que eu fui a favor, porque o município tem muitas demandas, muitas 

pessoas solicitam, até pessoalmente a mim, pois a rua em que moram está muito escura, 

devido a noite. Nós temos os alunos, os pais tem seus filhos estudando a noite, muitos jovens 

chegam por volta das onze, onze e meia e até meia noite, em sua casa e nós sabemos que o 

nosso município, quanto a questão da segurança pública, está defasado na questão da 

Polícia Militar quanto a Polícia Civil.  O efetivo nosso não é aquele que gostaríamos que 

fosse. Com vários funcionários na rua. A iluminação pública é uma grande valia porque a 

partir desse projeto que foi votado hoje,  sabemos que esse aumento da CIP vai ser cobrado a 

partir de janeiro de 2011. Mas sabemos também, que em conversa com o Prefeito, em uma 

reunião que tivemos, ele disse que estará se esforçando para começar a iluminar algumas 

ruas, alguns setores já, emergencialmente, porque ele também sabe da deficiência que o 

município tem. A gente esbarra também um pouco na questão ambiental, questão que alguns 

lugares se barram, fica um pouco complicado, mas com certeza, nós vamos sentar junto com 

ele e vamos estar junto ao meio ambiente, ao DUSM e a CETESB liberando esta questão da 

iluminação pública. Sabemos que vai aumentar um pouco, porque é normal, quando se 

aumenta uma expansão, se vai iluminar mais o município, é claro que automaticamente, nós 

como munícipe, como moradores, nós temos que contribuir um pouquinho a mais. Está 

aumentando sim, mas lembrando que será cobrado a partir de janeiro de 2011.  mas 

emergencialmente já vai tomar providencias para estar ligando as iluminações públicas. Eu 

quero dizer sobre este ultimo projeto que foi pedido para entrar em deliberação, na questão 

da porcentagem para o Executivo, na pessoa do Prefeito, estar assinando convênios, estar 

recebendo as verbas Federais e também Estaduais, eu fui um dos vereadores que correu 

atrás de emendas junto aos Deputados Estadual e Federal do meu partido, algumas já 

chegaram e outras estão por chegar, eu apenas fui contra a votação deste projeto porque nós 

Vereadores sempre procuramos discutir os projetos que entram nesta Casa juntos. Hoje, 

como foi pedido para entrar na Ordem do Dia, nós tínhamos as ausências de dois 

vereadores, Julio Cesar e Francisco Pacheco, que por eles não estarem presentes, eu achei 

que o projeto poderia ter ficado para semana que vem, sabendo que o Executivo tem pressa, 

eu tenho ciência disto, no aumento da porcentagem para estar assinando os convênios e 

recebendo as emendas, mas poderíamos esperar mais uma semana. Por quê? Para não 

termos desgaste de Vereador com Vereador, pois como eu disse, estavam faltando dois 

Vereadores nesta Sessão de hoje. Não sou contra ao Projeto e nem contra ao aumento, 

porque o município, realmente, precisa de melhorias e é somente com verbas de emendas que 

estamos conseguindo que conseguiremos caminhar algumas coisas no município. Na questão 

da Festa Expo Rodeio também fui contra. Falei pessoalmente com o Prefeito durante a 

semana, porque eu acho que esta festa poderia estar sendo feita em outro local, porque o 

nosso município se dispõe de poucas áreas de atividades físicas e esportivas.   Segundo o 

Prefeito, vai ser, com certeza, depois da próxima festa, arrumado o campo e assim por 

diante, tanto que vai estar chegando verbas para estar arrumando lá, mas eu achei melhor 

por uma das bandeiras que eu defendo, também no município, é Educação, Cultura e Lazer, 

na qual eu sou Presidente aqui na Câmara. Não é contra o projeto, mas contra algumas 

atitudes emergencialmente. No mais, Senhor Presidente, agradeço Vossa Excelência e os 

demais Vereadores por mais esta oportunidade de eu estar aqui nesta noite e dizer também 

que eu estarei me licenciando por motivo de saúde, a partir do dia 05 de abril, para tratar da 
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saúde, mas onde eu estiver estarei lembrando da população e Vossas Excelências para lutar 

sempre por um município melhor. Muito obrigado e boa noite a todos.” 2. Vereador Marcio 

Francisco da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Caetano Pereira 

da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador José Francisco Marques 

Garcia: Agradeceu e dispensou o uso da palavra, mas solicitou que o Senhor Presidente 

concedesse o uso da tribuna ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Carlos Alberto Taino Junior. 

O Senhor Presidente acatando o pedido do Nobre Vereador concedeu o uso da tribuna ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito. 5. Prefeito Carlos Alberto Taino Junior: “Boa noite a 

todos. Queria dizer, Presidente, que, manda quem pode, obedece quem tem juízo e o pedido 

do Quico é uma ordem. Primeiramente agradeço a oportunidade, a Presidência, ao Segundo 

Secretário, Vereador Quico do bar, Primeiro Secretário, Everaldo, nosso companheiro 

Caetano, Marcio, Donizeti que está atendendo um munícipe no seu gabinete, José Maria e 

deixar um grande abraço aos Vereadores Pacheco e Julio da imobiliária. Dizer que nesta 

noite é uma alegria e agradecer ao trabalho que esta Câmara Municipal vem fazendo junto 

com o Executivo, é de grande valia esse trabalho na corrida de emendas parlamentares, 

enfim, buscar o melhor para a nossa população, investimento para a nossa cidade e execução 

do que tem que ser feito na nossa cidade. Quero dizer que eu sou muito cobrado por essa 

Câmara, é uma Câmara atuante, quero dar os parabéns para todos os Vereadores desta 

Câmara Municipal. Recebemos muitas cobranças, críticas e eu entendo elas todas como 

críticas construtivas, isso é de enorme valia. Uma Câmara tem que ter seu posicionamento, 

como o Vereador Everaldo. Eu entendo a posição dele, ter votado contra dois projetos, e que 

isso aí é democracia. Democracia está aí para isso. Mas de uma forma ou de outra hoje, 

nessa noite, foi votado aqui o remanejamento, o projeto foi colocado na Ordem do Dia, 

estava em deliberação, agradeço os Vereadores Caetano, José Maria, Doni, Quico, Marcião 

e a essa Presidência, da importância de ter entendido a importância desse projeto. Eu quero 

dizer aos Senhores que no ano de 2009, corremos muito, foi um ano que, era o ano de se 

conseguir recurso para o nosso município, porque é um ano que antecede o ano de eleição de 

2010. A questão de busca de recurso, se busca até o dia 05 do próximo mês. Então o que o 

município conseguiu, conseguiu, o que não conseguiu não consegue mais, porque tem o 

período eleitoral que não se pode mais, na questão de recursos, de assinatura de convênios, 

então a corrida foi muito grande em 2009, até quero justificar um pouco da ausência do 

Prefeito no município, porque corremos muito. Quero dizer aos Senhores que essa corrida 

valeu mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para o nosso município. Não é do 

orçamento que nós temos anualmente, é extra orçamentário, foram mais de R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais) que conseguimos para o nosso município. Na questão da Saúde, 

Educação, infra-estrutura, principalmente. Enfim, todos os setores está vindo recursos para o 

nosso município. Agradeço a compreensão, porque estamos assinando convênios um atrás do 

outro, e licitando obras, através de todas Secretarias e Ministérios nós temos a nossa 

contrapartida, então há a necessidade de fazer o remanejamento, de tirarmos de uma pasta e 

passar para outra. Essa pasta tem um dinheiro, devolve para outra, vê no final do Exercício 

nós vamos prestar contas de tudo isso. Está aí o Tribunal de Contas para apreciar toda essa 

questão, essa movimentação e que é necessária senão passa-se o ano e não se faz nada, não 

se consegue fazer nada. Quero dizer aos senhores, como disse o Quico, pediu para explicar o 

que está acontecendo em nosso município, hoje. Hoje nós nos encontramos em doze obras no 

nosso município, às vezes, não parece, mas nós estamos executando doze obras e o que está 

para vim do mês de maio em diante, está para ser licitado muita coisa e nós temos um 
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cronograma de infra-estrutura que vai até 2012. Quero deixar registrado nesta Casa, nessa 

Presidência de que Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, Vista Alegre, Nova Biritiba já 

estão pavimentadas e a vicinal do Vertentes até o Castellano será pavimentada também, 

então tudo isso é fruto da nossa corrida, a custo zero ao munícipe, não paga nada. Isso deve-

se a nossa conquista, nossa vitória, não só do Executivo, mas também registrar o empenho do 

Legislativo para que isso acontecesse e sem essa votação na data de hoje, passa-se o ano e 

nós não conseguimos fazer porque temos a questão de contrapartida, de equipamentos que 

estão chegando, veículos que já chegaram e veículos que estão para chegar. Hoje recebi uma 

ligação quando estávamos lá no Vale Encantado, desde já parabenizo a todos pela reunião 

da ACAT, do Deputado João Caramez nos ligou e nos contemplou com mais um ônibus, igual 

àquele que nós já ganhamos aqui no município. Teremos mais um. Então é a nossa conquista, 

nossa confiabilidade que temos, que esses Vereadores têm com os Parlamentares, tudo isso é 

fruto de uma conquista. Hoje também foi votado a questão da CIP, só o ano que vem que vai 

ser pago pela população e ressaltar que aquele que consome pouco, aquele que não tem 

condições, que já economiza luz, esse não vai pagar. Isso vai ser cobrado daquele que tem a 

participação maior na conta, a sua conta de luz é maior, terá um acréscimo, acho que nem 

R$ 2,00 (dois reais), não me recordo agora, segundo o Vereador Marcio R$ 1,10 (um real e 

dez centavos), mas isso não é para comprar luminárias e instalar não, é para ajudar na conta 

de luz que a Prefeitura paga hoje, na casa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao mês. Então é 

só para ajudar no pagamento de consumo da luz. E a Prefeitura deixa registrado, como o 

Everaldo pediu, ressaltou o José Maria, que votou contra, mas deixou sua justificativa, que a 

Prefeitura vai licitar 300 (trezentos) bicos de luz a serem instalados em nosso município, essa 

é do projeto de lei nº 055/2009. A questão do projeto nº 057, é a questão do funcionalismo 

público, onde foi cortada a insalubridade, foi contratado um perito. O perito estará atuando 

em caso a caso, em todas as áreas e todos aqueles que tiverem direito, a partir do momento 

que foi cortado, será ressarcido para todo funcionalismo público. A questão do Expo Rodeio. 

O Vereador Everaldo, no ano passado, já criticou. Quero explicar Everaldo que eu entendo a 

sua posição, mas deixo claro que acontece o seguinte: Nós iríamos fazer o Expo Rodeio, 2º 
Expo Rodeio, ali no bairro do Sogo, na entrada do bairro do Sogo, nós temos um galpão lá, 

temos duas áreas, uma de 12.000 (doze mil) metros e outra área de 8.000 (oito mil) metros. 

Pois uma área seria para o evento e uma outra para de 8.000 (oito mil) seria para 

estacionamento. Um local adequado porém, esta festa, é uma festa gratuita, que dependendo 

dos shows, nós vamos cobrar aos munícipes, apenas um quilo de alimento, que será revertido 

ao Fundo Social, a Assistência Social de Biritiba Mirim para que seja amparada as famílias 

carentes do nosso município. Estamos estudando essa possibilidade. E dizer o porquê do 2º 

Expo Rodeio, Everaldo, população e demais vereadores. Porque lá seria feito um 

investimento, na questão de luminária, parte hidráulica, enfim, na casa de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para poder montar a estrutura que precisam o 2º Expo Rodeio, que uma 

festa que vai trazer, acredito que mais de 15.000 (quinze mil), população, presentes lá na 

festa.  Porque estamos para fechar, está quase fechado, só estamos precisando de um 

retorno, acredito que amanhã eu possa ter, do Ministério do Turismo, deixo claro que o 

recurso é do Ministério do Turismo. A festa esse ano é gratuita, a Prefeitura vai entrar com 

uma contrapartida, mas dizer que esse ano a festa é gratuita, e ali, a população que não tem 

carro, ela vai até o Ginásio de Esportes a pé, leva a sua família a pé, vai entrar 

gratuitamente e porque que estou fazendo lá e não no Sogo? Porque esse investimento que eu 

estou fazendo lá, hoje eu estou aplicando todo no Ginásio de Esporte que vai ficar para o 
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município, essa infra-estrutura, já estamos trabalhando antecipadamente, fazendo toda a 

drenagem do Ginásio de Esportes, estamos vendo a questão de luminária, fazendo uma infra-

estrutura, fazendo uma limpeza de todo aquele espaço e já também investindo no próprio 

ginásio para que volte a funcionar a quadra maior que temos lá. Hoje ela está com 

infiltração e uma série de coisas. Estão fazendo o serviço de drenagem. Uma coisa que vai 

ficar lá e estava precisando, pois até o presente momento não estava dando conta de fazer, 

devido sérios motivos que tivemos no ano passado devido a falta de recurso que temos no 

nosso município. Então, isso Everaldo, como não chegou a emenda que nós vamos reformar 

o campo, então o campo estaria lá parado do mesmo jeito. Já estamos investindo até mesmo 

na iluminação do campo, iluminação da arquibancada, todos esses investimentos já vão ficar 

lá. Para quem vai praticar um esporte a noite, vai estar lá a estrutura montada, nós não 

vamos gastar um recurso e perder lá, por isso vamos fazer a festa ali, no Ginásio de 

Esportes. E parabenizo esta Câmara pelo projeto da APAE. Está aqui o Senhor Celso, 

funcionários, pessoas que trabalham lá, voluntariamente. A Prefeitura tem ajudado na 

medida do possível e reconhecer, isso é um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito 

ao longo de muitos anos frente a APAE, é merecido, esta Câmara está de parabéns de votar 

esse projeto. Porque mesmo voluntário, os profissionais tem suas obrigações dentro de casa, 

tem que ter um conforto de saber de que tem que ter pelo menos uma ajudar de custo. É 

difícil trabalhar gratuitamente e ter o compromisso que todo mundo tem, suas famílias e 

responsabilidades. Então isso vem ajudar muito, esses profissionais da APAE. Eu fico muito 

contente, nesta noite, eu que tenho uma sobrinha que tem essa deficiência e precisa dessa 

APAE, ela que mora em Mogi das Cruzes e está na APAE de Mogi das Cruzes, a                            

gente vê todo o trabalho que essa entidade tem. Parabenizo a todos esses profissionais da 

APAE que vem fazendo um brilhante trabalho e que isso não termine por aqui, senhor Celso, 

pois o Executivo, na medida do possível, essa Câmara Municipal com a vontade que tem, 

vamos poder melhorar ainda mais, essa questão da APAE. Diante disso, deixo aqui as 

minhas considerações e agradeço, realmente, a oportunidade e mais uma vez agradeço o 

companheirismo de Vossas Excelências, de estar junto com o Executivo. Tempo da 

democracia, às vezes um contra, um a favor, isso faz parte, mas a importância de tudo é 

sempre visar a questão da municipalidade, a questão do munícipe. Isso é muito importante 

para nós. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo um trabalho brilhante, trazendo o que 

realmente Biritiba precisa. Estamos definindo esta semana também, se Deus abençoar, a 

chuva não atrapalhar, pois de novembro para cá, muita chuva, foi um ano atípico, final do 

ano, começo de ano, com essas chuvas, questão das vicinais, ruas intransitáveis, enfim, nós 

possamos inaugurar o cemitério e o Pronto Atendimento, possamos inaugurar no CSIII, a 

sala de vacinação e a farmácia. Nós que já reformamos e ampliamos aquele CSIII, agora 

mais uma ampliação desses dois benefícios (farmácia e sala de vacinação), reforma e 

ampliação do Posto de Saúde do Km 18, reforma e ampliação do PSF Cruz das Almas e 

entregar tudo isso em maio, no aniversário da cidade. Estamos iniciando, também, a 

construção do Posto de Saúde da Família no bairro Jardim dos Eucaliptos, que começará 

nessa semana. Nesta semana o Jardim dos Eucaliptos ganha o início da construção do posto 

da família e também ganhará o início das obras na Rua Geraldo da Conceição, então 

iniciaremos por lá, digo também que estamos correndo, fora isso, vamos fazer também a 

entrega da EMEI Ferdinando Jungers, no aniversário da cidade, a reforma da Escola Helena 

Ricci Barbosa, a EMEI Cruz das Almas e Sandra Regina, então são duas escolas no bairro 

Cruz das Almas. No decorrer desses três anos nos queremos deixar padronizado todas as 
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escolas municipais no nosso município, entregamos as mochilas às crianças. Será uma 

padronização onde quem ver as crianças na rua, vai saber que a criança é aluno da nossa 

municipalidade. Isto é uma questão muito importante, na questão da identificação desta 

criança e é uma padronização que a criança tem um atrativo com a padronização do prédio 

público, isso é muito importante tanto quanto a EMEI quanto a EMEF. Estamos correndo 

nesta questão de padronização, padronização de toda a administração pública. E o que está 

para vir, reforma de praças, são muitas coisas que estão para vir. Volto a dizer que são mais 

de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de investimento em nosso município para o bem 

da nossa população, isso é fruto de todo o nosso trabalho. Não sei se eu estou esquecendo de 

mais alguma coisa, Senhor Presidente. O Senhor Presidente responde dizendo sobre a creche 

do Jardim dos Eucaliptos. Outra questão que estamos numa luta, o Promotor pediu que se 

fizesse um TAC na escola no Castellano, estou vendo a possibilidade de não demolir aquela 

escola. É dinheiro público que foi investido, infelizmente, foi construído em área de APP, mas 

queremos resolver esta questão. Tem que se fazer uma escola lá e a questão de um transporte 

público que é caríssimo em nosso município. Eu quero dizer que eu posso até errar em 

alguma situação, mas é sempre no sentido de acertar. Estou aqui de passagem, não sou 

Prefeito eternamente, estou Prefeito, mas eu quero fazer um trabalho junto ao Quico do bar, 

ao Presidente Valdivino, ao Everaldo, ao Caetano, ao Marcião do Busão, enfim aos demais 

Vereadores José Maria, Donizeti, Julio e Pacheco, fazer um trabalho realmente para marcar 

uma gestão em Biritiba Mirim. Biritiba tem essa necessidade, é uma cidade nova, 45 anos de 

Emancipação Política e o progresso está chegando, está chegando na nossa Rodovia Alfredo 

Rolim de Moura, Mogi-Salesópolis, que conseguimos junto ao Délcio, lá do DER, cinco 

rotatórias para o nosso município. Vai acontecer uma rotatória agora que trouxemos dentro 

da cidade, vai começar a rotatória aqui na Avenida Ferdinando Jungers, acabar com aquela 

questão de que carro caía lá, acidente, então só vai subir a Ferdinando Jungers, quem quiser 

descer, ela vai descer pela Ferdinando Jungers e passar pela rotatória, fazer o balão e ir 

para Mogi das Cruzes. Esta rotatória são com três faixas de rodagem, uma para quem entra 

na rotatória, outra para quem passa direto e outra para quem entra no município. São 

grandes obras que estão acontecendo, o Governo do Estado de São Paulo, somando todos os 

investimentos no nosso município, em nossas corridas parlamentares, enfim, emendas são da 

casa de mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) no nosso município. Eu lembro 

quando era Vereador nesta Casa, meu primeiro mandato, de que o Governador Geraldo 

Alckimin, trouxe aqui R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para fazer a questão do 

saneamento básico do nosso município. Naquela época eu pensei, nunca, nenhum 

Governador vai fazer o que o Alckimin fez para o nosso município. Nós temos na Casa de R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) sendo investido em nosso município. Tanto nas 

vicinais, infra-estruturas, rotatórias, a terceira faixa no nosso município e já, para quem 

percebe, está mudando a cara do nosso município. Isso será de muita valia, então quero aqui, 

fui até pego de surpresa, a pedido do nobre Vereador Quico, espero ter explanado algumas 

das ações que estamos fazendo em nosso município. Estamos lá de portas abertas aos 

munícipes para atender a todos e dizer que nós pedimos a paciência, porque nós vamos 

mudar a realidade desse município. Eu tenho fé em Deus e isso com a ajuda do Legislativo, 

nossos Vereadores e principalmente a ajuda da população, de tudo que for feito, vocês 

olharem, vocês fiscalizarem, quem mora no Vista Alegre, na Cruz das Almas, Jardim dos 

Eucaliptos, Nova Biritiba, vocês são fiscais junto ao nossos Vereadores, são todos fiscais da 

obra. E depois de executada não deixar que ninguém venha estragar o que está sendo 
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executado nos bairros. Eu conto com todo vocês e desde já o meu muito boa noite e que Deus 

abençoe a todos nós. Muito obrigado.” (aplausos no Plenário) O Vereador Everaldo da 

Silva solicita a ordem e diz: “Aproveitando a fala do Excelentíssimo Prefeito, eu queria falar 

sobre a questão da APAE. Fiquei muito feliz, senhor Celso, em saber que uma das 

funcionárias será a Drª. Dani, a qual cuidou de mim, quando eu tive AVC nas cordas vocais e 

também CA. Fiquei durante sete meses apenas me comunicando com minha família e com as 

pessoas apenas com gestos. E a Drª. Dani foi uma pessoa muito especial na vida e também na 

questão de saúde deste vereador. Fiquei muito feliz em saber que ela estará lá. E claro que 

todos os funcionários lá fazem um trabalho excelente, sem comentários maiores porque são, 

realmente, pessoas preparadas e dedicadas a atender as crianças que, realmente, necessitam. 

E lembrar que já está em mãos do Executivo, já está em mãos da sua secretaria que eu 

consegui um automóvel, junto a uma emenda parlamentar do Deputado Enio Tatto para 

atender também lá, a demanda da APAE. Eu pedi um e veio dois, e um está também na 

secretaria, pedindo para designar para a assistência social. Me parece que mais um 

Deputado tinha disponibilizado mais um automóvel para lá, não é isso. Então eu pedi junto 

ao Executivo, a Secretaria Competente para designar para a Assistência Social, no nosso 

município tem um trabalho muito grande, pois a questão social aqui a demanda é muito 

grande. E dizer aos Vereadores que eu tenho feito o possível e até mesmo o impossível para 

desempenhar um bom trabalho nesta Câmara. E para vocês que estão aqui hoje, pudesse 

divulgar a sessão da Câmara Municipal, todas as sessões estarão no site 

www.camarabiritibamirim.sp.gov.br, para que todos possam entrar lá e ver o que é feito 

aqui. Muitas vezes a gente se depara com munícipes na nossa rua, como disse o Prefeito, a 

gente recebe críticas a gente sabe que é para um ideal em comum, eu disse aqui no primeiro 

que entrei nesta Casa que a gente pode errar sem saber que está errando, mas sempre com o 

objetivo de acertar. Às vezes, nós recebemos críticas totalmente destrutivas, eu quero deixar 

essa mensagem, porque não é o que agrada a nós, mas é claro que a gente recebe críticas de 

todas as formas, mas as pessoas têm que acompanhar as sessões, acompanhar o trabalho do 

Legislativo e do Executivo, se não puder vir que entre no site, e vocês que estão aqui hoje, 

divulgue a população, de que realmente, nós estamos fazendo o possível para desempenhar 

um bom trabalho. Porque nós sempre pensamos num objetivo em comum, que é todos ser um 

e ajudar a todos como o Pai do céu nos pede e que todos sejamos como Ele, porque Cristo é 

único. Senhor Presidente, quero até pedir desculpas por eu pedir para falar, mas é que a 

gente, às vezes, se sensibiliza com algumas palavras, porque muitas pessoas criticam o 

Executivo e o Legislativo e que possa hoje, o Prefeito explanou muito bem na sua fala, sobre 

a questão das coisas no município que estão sendo desenvolvidas e vai ser desenvolvidas, que 

as pessoas puxem lá no site. Depois da explicação do Senhor Prefeito, a população poderá 

ver que estão sendo feitas muitas coisas no município. E eu aceito críticas construtivas sim, 

para nós termos sempre o objetivo de acertar e ajudar aqueles que precisam. Muito 

obrigado.” O Vereador Marcio Francisco da Silva solicita ao Senhor Presidente que conceda 

o uso da tribuna ao senhor Celso Garcia, Presidente da APAE. Acatando o pedido do nobre 

Vereador Marcio, o Senhor Presidente concede o uso da tribuna  ao senhor Celso Garcia. 6. 

Celso Garcia, Presidente da APAE: “Boa noite a todos, Presidente, nosso Digníssimo 

Prefeito e demais Vereadores.” O Senhor Presidente interrompe o Senhor Celso e  adverte 

aos munícipes que nesta Casa não se admite aplausos no Plenário, conforme Regimento 

Interno desta Casa. Celso Garcia: “Eu gostaria muito de agradecer esta Casa de Leis, ao 

nosso Prefeito, por muito que tem feito pela APAE. A APAE é uma entidade sem fins 

http://www.camarabiritibamirim.sp.gov.br/
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lucrativos, batalha pelas nossas crianças especiais do município e nós estamos sempre a 

disposição de todos. Quem quiser conhecer a APAE é só dirigir-se à Rua Caetano Leme da 

Cunha, nº 98, e venha conhecer o nosso trabalho, o trabalho desses profissionais que vocês 

estão nos auxiliando a admitir, que são excelentes, como disse o nosso Vereador. A Dani é 

especial, a nossa psicóloga que se encontra, aqui, também, a nossa fisioterapeuta, filha do 

Luizinho, todos trabalham em prol da APAE, com a dignidade muito grande. Então eu não 

agradeço não só a vocês, mas a eles todos que nos tem auxiliado. O nosso muito, muito 

obrigado em nome das nossas crianças. Boa noite e obrigado Senhor Presidente.” 

Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente 

agradece a presença de todos, do Prefeito, Senhor Celso,  Dona Dilma e principalmente da sua 

família, que se encontra ali, sua esposa, sua irmã e segunda mãe, Maria das Graças, agradece 

também ao sobrinho Eduardo, enfim, a todos os presentes nesta Casa. Parabeniza ao Senhor 

Prefeito pelas palavras, por ter explanado a respeito das obras que estão acontecendo e estão 

por acontecer. Comunica também sobre o dia e horário da Sessão Ordinária. Explica o motivo 

pelo qual não se pode aplaudir ou repudiar em Plenário. Explica que para fazer o uso da 

tribuna é somente chegar 20 minutos antes do início da Sessão  e fazer sua inscrição. 

Parabeniza também, o Vereador Everaldo pelas palavras. Agradece ao Senhor Prefeito e aos 

Vereadores pelo comparecimento na reunião da ACAT, onde foram discutidos muitos 

assuntos de interesse do município. Agradece a presença da Secretária do Meio Ambiente, 

Frida e no uso de suas atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do  dia 29 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 05 de abril de 2010. 
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