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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 05 de abril de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia cinco de abril 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 JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR E JULIO 

CESAR LEITE DA SILVA, 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. 067, 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, Everaldo da Silva e José Francisco Marques Garcia, 

devidamente justificadas pelo Senhor Presidente. 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 29 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 29 de março de 2010. APROVADA. 2. 

Leitura do Ofício nº. 065/2010/PGM, encaminha resposta referente ao Requerimento de 

Informação nº 007/2010, de Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira; 3. Leitura 

do Ofício nº. 180/2010, encaminha Requerimento nº 051/2010, de autoria da Vereadora Sônia 

Maria Esteves dos Santos, da Câmara Municipal de Carapicuíba; 4. Leitura do Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 19 do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 383906/MS/SE/FNS/2010 do Ministério 

da Saúde; 6. Leitura do requerimento de justificativa de ausência, na Sessão Ordinária 

realizada em 29 de março de 2010, do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva; 7. Leitura 

do Ofício Especial, do Vereador José Francisco Marques Garcia, justificando sua ausência na 

presente Sessão; O Senhor Presidente comunica que o Vereador Everaldo da Silva se encontra 

de licença por 15 dia por motivo de doença, conforme atestado anexado junto a Secretaria. 

INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 008) 

Indicação nº 243/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão 

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

Luiz Vieira dos Santos, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; 009) Indicação nº 

244/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, 

construa um redutor de velocidade “tipo lombada”, na Rua 1º de Setembro, nas proximidades 

do nº 26, localizada no bairro Jardim Yoneda; 010) Indicação nº 245/2010, solicita ao Sr, 

Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, coloque um telefone “tipo 

orelhão” na Rua 1º de Setembro, nas proximidades do nº 26, localizada no bairro Jardim 

Yoneda; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 011) Indicação nº 
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246/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que coloque iluminação pública na Rua Princesa Leopoldina, localizada no 

bairro Vila Operária; 012) Indicação nº 247/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

Rua João Suharo Makiyama, localizada no bairro Jardim Alvorada A; Autoria do Nobre 

Vereador Marcio Francisco da Silva 013) Indicação nº 248/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que coloque proteção no Córrego 

Itaim, em toda a sua extensão, localizado no bairro Vila Santo Antonio; 014) Indicação nº 

249/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

coloque os Bustos do Fundador da cidade e do primeiro Prefeito, em frente a Prefeitura 

Municipal, localizada no bairro Centro; 015) Indicação nº 250/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que coloque um placa de sinalização 

“ÁREA ESCOLAR” na Estrada Mogi-Salesópolis, nas proximidades da EMEF Helena Ricci 

Barbosa, localizada no bairro Km 18; 016) Indicação nº 251/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que realize a reforma  ou a troca dos 

mastros das Escolas Municipais; 017) Indicação nº 252/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que faça a conservação do trevo existente 

entre a Estada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa; Autoria do Nobre Vereador 

Francisco Pacheco de Vasconcelos 018) Indicação nº 253/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que estude a possibilidade de criar 

um Pró-Idoso no nosso município; 019) Indicação nº 254/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Telefônica – Telecomunicações de São Paulo, para que 

coloque um telefone público “tipo orelhão”, na estrada dos Pinheirinhos, entre o Sítio do Juca 

e o Rancho Sete Lagos, localizada no bairro Sertãozinho; 020) Indicação nº 255/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Responsável para que 

realizem estudos para a criação da Guarda Mirim em nosso Município. 021) Indicação nº 

256/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que adote providências necessárias para implantar 

uma linha de “0800” para o agendamento de especialidades nos Postos de Saúde deste 

município; Não havendo Projetos para a deliberação, passou-se a Ordem do Dia. ORDEM 

DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 001) – Em Única 

discussão e votação a Moção de Apelo nº 002/2010, ao Excelentíssimo Senhor Carlos 

Alberto Taino Junior, para que providencie melhorias nos Campos de Futebol localizados nos 

bairros Km 18 e Cruz das Almas; O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 002/2010. APROVADA A MOÇÃO. O Nobre Vereador Marcio 

Francisco da Silva solicita que os demais Vereadores assinem a Moção de Apelo nº 002/2010 

junto a ele. Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 002) – Em 

Única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2010, que “Dispõe 

sobre a concessão de título de “CIDADÃO BIRITIBANO” ao Senhor IWAO HAMAGUCHI 

e dá outras providências.” Leitura do Perecer, em conjunto, favorável, da Comissão Especial 

composta pelos Vereadores Donizeti Assis de Siqueira, Everaldo da Silva, Francisco Pacheco 

de Vasconcelos, José Francisco Marques Garcia, Julio Cesar Leite da Silva  e Marcio 

Francisco da Silva. O Senhor Presidente comunica que o Decreto Legislativo entrará em 

votação na próxima sessão. Terminados os trabalhos do expediente o Senhor Presidente 

solicita ao Segundo Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna no tempo regimental às explicações pessoais. 1. Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: 
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“Senhor Presidente, Nobres Pares, agradeço a presença de todos. Agradeço, principalmente, 

aqui, a presença do Senhor Iwao e família. E informar ao Senhor Iwao que todos nossos 

Pares, Vereadores, apesar de ter dois em Brasília, trabalhando em prol da cidade, e outro 

com problemas de saúde, foram todos unânimes em dar um Parecer favorável a Proposição 

de Honraria, a qual todos temos o conhecimento que o Senhor Iwao merece. Infelizmente, 

não será votado hoje, vai colocar em pauta na próxima sessão, para que seja votado e 

designado uma data para a entrega da honraria. Agradeço a presença do Senhor, bem como, 

a família e todos os presentes. Eu quero agradecer, pessoalmente, Senhor Presidente, aos 

Nobres Pares, que juntamente comigo congratularam com essa honraria a uma pessoa de 

tamanha importância para o município de Biritiba Mirim e, hoje, é Presidente da Associação 

dos Agricultores do Bairro do Sogo, criando, assim, vários empregos e crescimento a nossa 

cidade. Agradeço a todos e esperamos na próxima sessão o projeto ser definitivamente 

votado. Boa noite.” 2. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o 

uso da palavra. 3. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da 

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

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

agradece a presença de todos, comunica aos Senhores Vereadores que haverá uma reunião, na 

sexta-feira, às 16:00 hs para discutir assuntos de interesse desta Casa, convidou todos os 

presentes para a próxima sessão, às 18:00 hs e no uso de suas atribuições declarou encerrada a 

Sessão Ordinária do dia 05 de abril 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 12 de abril de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JULIO CESAR LEITE DA SILVA 

Segundo Secretário 
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