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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 03 de maio de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia três de maio 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. 071, 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 e Francisco Pacheco de Vasconcelos. O 

Vereador Julio Cesar Leite da Silva justifica a ausência do Vereador Caetano, pois o mesmo se 

encontra no município vizinho. O Senhor Presidente justifica a ausência do Vereador Francisco 

Pacheco, pois o mesmo se encontra 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. O Vereador Donizeti requer a inversão da 

pauta, incluindo o Projeto em Deliberação. O Senhor Presidente coloca em votação o 

requerimento do Nobre Vereador. Aprovado. Neste momento o Senhor Presidente solicita ao 

Vereador Julio Cesar Leite da Silva que faça adentrar ao Plenário a Diretora Municipal da 

Educação, Senhora Maria Inês Rodrigues Ramos. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação 

da Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de abril de 2010; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

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 26 de abril de 2010. APROVADA. EM DELIBERAÇÃO: 

Autoria do Poder Executivo 001) Mensagem nº 012/2010 de 29 de abril de 2010 e do Projeto 

de Lei Complementar nº 015/2010, que “Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 07, 

de 10 de dezembro de 2.004, e dá outras providências.” DELIBERADO. O Senhor Presidente 

agradece a presença do Sr. Benedito Freitas, ex-prefeito do município e solicita ao Vereador Julio 

Cesar Leite da Silva que faça adentrar ao Plenário o mesmo. O Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira requer que o Projeto de Lei nº 015/2010 seja colocado na Ordem do Dia. O Senhor 

Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador. Aprovado. O Senhor 

Presidente suspende a sessão por três minutos para que o Projeto possa ser analisado. 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 

Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos. Havendo “quorum” legal, o Senhor 

Presidente passou de pronto ao material da Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Autoria do Poder 

Executivo 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 015/2010, 
que “Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 07, de 10 de dezembro de 2.004, 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 – 



 2 

Vereador Julio Cesar Leite da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; e 

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; 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 nº 015/2010, que “Dispõe sobre a alteração da Lei 

Complementar nº 07, de 10 de dezembro de 2.004, e dá outras providências.” APROVADO O 

PROJETO. Autoria dos Nobres Vereadores José Francisco Marques Garcia e Everaldo da 

Silva 002) Moção de Aplausos nº 003/2010, a Digníssima Diretora Municipal da Educação, 

Senhora Maria Inês Rodrigues Ramos, pela realização do 1º Fórum Educacional da Rede 

Municipal de Ensino. O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção de 

Aplausos nº 003/2010. APROVADA A MOÇÃO. O Vereador Everaldo da Silva solicita para 

que os Vereadores assinem a Moção de Aplausos junto a ele e o Vereador José Francisco Marques 

Garcia.  Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 003) Moção de Apelo nº 

005/2010, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que proceda a limpeza do Córrego Itaim. O Senhor Presidente 

coloca em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 003/2010. APROVADA A MOÇÃO. 

O Senhor Presidente solicita para que os Vereadores assinem a Moção junto a ele. Terminado aos 

trabalhos dados a Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu prosseguimento passando ao material 

dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 479924/MS/SE/FNS/2010 

do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados, Recursos do Orçamento 

da União pagos aos Municípios; 4. Leitura do Ofício da Câmara dos Deputados, Recursos do 

Orçamento da União pagos aos Municípios; 5. Leitura do Ofício nº 032/10 do BIRITIBA-PREV, 

Balancete Financeiro da Receita e Despesas do mês de março de 2010; 6. Leitura do Ofício 

Circular nº 023/2010, encaminha o Requerimento nº 0203/2010, aprovado em sessão ordinária de 

27 de abril de 2010; INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

007) Indicação nº 314/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor 

Competente, para que viabilize a pavimentação da Rua Alberto de Oliveira, localizada no bairro 

Cruz das Almas; O Vereador Marcio Francisco da Silva solicita a ordem e retifica a Indicação nº 

314/2010, pois onde leu-se “a pavimentação”, o correto é “o recapeamento”, pois a Rua Alberto 

de Oliveira já se encontra pavimentada. O Vereador Julio Cesar Leite da Silva solicita a ordem e 

requer que as indicações de nºs. 324, 325 e 326 sejam retiradas de pauta. 008) Indicação nº 

315/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que 

faça a construção de cobertura nos pontos de ônibus localizados na Estrada do Sogo, localizada no 

bairro do Sogo; 009) Indicação nº 316/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que realize a troca da lixeira localizada na Rodovia Alfredo Rolim de 

Moura, nas proximidades da Padaria Estrela; 010) Indicação nº 317/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que realize a construção de uma 

cobertura no ponto de ônibus, em frente ao Posto BR, localizado na Estrada Mogi-Selesópolis; 

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 011) Indicação nº 318/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que possibilite o 

escoamento das águas das chuvas, na Rua Arthur Bernardes, localizada no bairro Vista Alegre; 

012) Indicação nº 319/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor 

Competente, para que sinalize as Ruas, colocando placas com identificação das mesmas, todas do 

bairro Jardim Yoneda, localizada no bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre Vereador 

Francisco Pacheco de Vasconcelos 013) Indicação nº 320/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a operação “TAPA BURACOS”, 

na descida da Rua José Bonifácio e na Princesa Leopoldina, localizadas no bairro Vila Operária; 
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014) Indicação nº 321/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento 

Municipal de Obras, para que faça a manutenção geral nas ruas no bairro Nascente do Vale Verde, 

localizadas no bairro Nascente do Vale Verde. 015) Indicação nº 322/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que passe a 

máquina motoniveladora na Estrada Municipal de Santa Catarina, localizada no bairro Santa 

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

323/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para que 

tome providências em relação aos veículos que ficam estacionado na Rua Gildo Sevali, localizada 

no bairro Centro; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 017) Indicação nº 

324/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, 

para que passe a máquina motoniveladora  e jogue cascalho na Rua Nilo Peçanha, localizada no 

bairro Vista Alegre; RETIRADO DE PAUTA. 018) Indicação nº 325/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Rodrigues Alves, localizada no bairro Vista Alegre; 

RETIRADO DE PAUTA. 019) Indicação nº 326/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Departamento Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue 

cascalho na Rua Arthur Bernardes, localizada no bairro Vista Alegre; RETIRADO DE PAUTA. 

Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 020) Indicação nº 327/2010, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Secretaria Competente, para que verifique a 

possibilidade de fazer a manutenção das lixeiras do bairro Pomar do Carmo, localizadas no bairro 

Pomar do Carmo; Terminado o expediente o Senhor Presidente concede a palavra à Diretora 

Municipal da Educação, Senhora Maria Inês Rodrigues Ramos. 1. Diretora Maria Inês: “Boa a 

noite a todos, boa noite aos presentes. Eu agradeço ao Senhor Presidente e aos Vereadores que 

tiveram a gentileza de fazer essa Moção de Aplausos. Eu sei que eu posso contar com a Câmara  

Municipal para que a Educação de Biritiba Mirim seja cada vez melhor. Os senhores tem dado 

exemplo de uma dignidade muito grande em relação a Educação. Eu só tenho a agradecer. Muito 

obrigado, que Deus abençoe muito o trabalho de vocês e que tenham pleno êxito nos que vocês 

fizerem   em prol de Biritiba Mirim. Muito obrigado.” Vereador José Francisco Marques 

Garcia: “Nós estivemos lá, eu e o Vereador Everaldo, foi muito bonito, só que na minha opinião, 

aquele rapaz  que falou lá, de coisa e tal. Eu queria defender os Vereadores. Tudo o que ele falou 

lá eu acredito que seja verdade. Então o que a gente pede é para que seja feita reuniões aqui, 

juntamente com o Legislativo e o Executivo, para que seja visto no que a gente pode ajudar.” 

Maria Inês: “Então, nós abrimos aquele momento para discussão. Ele é um estudante da 

faculdade, eu não o conheci pessoalmente, mas eu acredito que as críticas que ele teceu, foram 

colocadas a respeito daquilo que ele tenha discutido no grupo e, nós não tínhamos conhecimento. 

O que foi tratado naquele dia era exatamente, a preocupação com a qualidade do ensino de 

Biritiba Mirim. E foi isso que nos levou ate lá. Nós achamos que quando a gente ouve a 

sociedade, quando ouve os Vereadores, quando ouve o professor, dá para tirar alguma coisa de 

muita qualidade, dá para saber exatamente onde é que nós estamos falhando e dá para 

trabalharmos. Então todas as críticas são produtivas e elas são bem-vindas, então naquele 

momento, talvez, ele tenha extrapolado.” Vereador José Francisco Marques Garcia: “A gente 

vai procurar ajudar no que for possível, marcar reuniões entre a gente e o Executivo para que 

seja resolvido.” Diretora Maria Inês: “Nós vamos trazer o que foi levantado em relação às 

colocações dos grupos. Agora passando o desfile, nós vamos lá e vamos poder juntos, com 

certeza dar um rumo bom para a Educação.” Vereador José Francisco Marques Garcia: 

“Outra coisa que a pessoal foi reclamar para mim, hoje. Já foi marcada a data do concurso?” 

Diretora Maria Inês: “Já.” Vereador José Francisco: “Para que dia é?” Diretora Maria 

Inês: “Acredito que seja dia 16, mas eu não tenho certeza, porque eu não faço parte da 
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comissão.” Vereador José Francisco: “Veja bem, o pessoal está reclamando que vai ser no 

mesmo dia de Salesópolis. Então a pessoa colocou: eu fiz inscrição aqui e em Salesópolis, como 

vai ser?” Diretora Maria Inês: “Eu creio que essa crítica ou essa sugestão possa ser levada até 

o digníssimo Prefeito para que ele veja da possibilidade de mudança ou não. A comissão que está 

encarregada disso, não somos nós, nós da Educação não participamos, não fazemos parte de 

nada, mas eu creio que a pessoa que faz parte da comissão, inclusive o Senhor Prefeito vai estar 

sensível a esta situação.” Senhor Presidente: “A respeito da escola que está sendo reformada 

aqui, está ficando muito bonita, já tem previsão para a inauguração?” Diretora Maria Inês: 

“Eu acredito que ainda não. O Dr. Roberto Kimura que está à frente dos trabalhos, mas ele não 

nos passou a data, não. Ainda não há uma data prevista.” Vereador Donizeti Assis de Siqueira: 

“Me deixa aproveitar e explanar a Diretora de Educação. Apenas para lembrar que nós estamos 

aguardando o período integral nas escolas, assim que houver a possibilidade.” Diretora Maria 

Inês: “Então, nós já fizemos essa solicitação, nós estamos com trabalho a respeito já voltado 

para isso, o que falta ainda, Vereador, é o espaço físico, nós vamos tentar para o ano que vem, 

ocuparmos o aluno, na parte da manhã, com projetos, então, para esse ano, de agosto em diante, 

nossos planos estão voltados para o regime integral, talvez em duas escolas, duas escolas 

centrais. Quem oferece uma boa possibilidade é o Nelson de Oliveira, João Cardoso talvez, mas 

ainda não cogitamos, por que ela está precisando de melhorias. Mas o Nelson de Oliveira é uma 

escola boa e nós temos planos voltados para lá.” Vereador Julio Cesar Leite da Silva: “Fui 

questionado, hoje, por uma moradora, do Jardim Pereira, ela tem uma filha, uma aluna que 

estuda ali no João Cardoso, na sala 03 e ela passou para mim que faz dois meses que não tem 

energia ou iluminação dentro dessa sala de aula. Gostaria de saber se já tem data prevista, 

inclusive ela deve estar nos acompanhando via internet, se a senhora puder dar uma resposta 

para ela.” Diretora Maria Inês: “Olha, nós soubemos sexta-feira dessa situação, embora a 

Sueli, Diretora da Escola, venha pedindo trocas de lâmpadas, nós estamos acompanhando e 

fazendo as trocas, nós soubemos que o problema é mais sério, são reatores e também a parte de 

fiação, a escola é muito antiga. Então nós estamos esperando o Lerepe, que é a pessoa 

responsável, para ele fazer uma troca total. Esse mês nós fizemos um gasto grande nessa parte de 

manutenção, porque quem faz é o Luiz Carlos, ele correu as escolas fazendo manutenção, mas 

essas duas salas, embora ele tenha trocado as lâmpadas, tenha trocado o que foi solicitado elas 

queimaram em seguida, então o problema é mais sério. Ele detectou, aí nós pedimos para o 

Lerepe estar lá e, com certeza, nós vamos ter que fazer pelo menos, uma melhoria no local. 

Porque para essa escola, os planos do Prefeito, ela vai para toda uma reforma, é uma escola 

antiga, então para o ano que vem nós estamos esperando a reforma, acabando as reformas que já 

estão em andamento, para o ano que vem, essa é uma escola que se pretende reformar, mas nós 

sabemos que existem coisas emergenciais. Essa emergencial é principalmente a parte de 

iluminação, pois não dá para estudar com sala escura. E o Lerepe indo lá, com certeza, deve 

consertar agora essa semana, porque já foi colocado para ele.” Vereador Julio Cesar: “Ela me 

passou mais questionamento também, sobre a corrente. Parece que eles tiveram uma conversa 

com a Diretora da Escola, se eu não me engano, Sueli Bolanho, ela disse que não tem funcionário 

para estar disponibilizando para poder estender as correntes no horário de entrada e saída dos 

alunos.” Diretora Maria Inês: “É verdade, Vereador. O problema de funcionário, todas as 

escolas estão com problemas, porque nós tínhamos a Frente de Trabalho, terminou a Frente de 

Trabalho, e estão sendo chamados outros. O Prefeito tem disponibilizado pessoal para as 

escolas, assim que nós pedimos só que ainda é insuficiente. Nós vamos ter o concurso, após o 

concurso a gente espera que consiga ter pessoal lá, mas para resolver esse problema, eu pedi 

para a Sueli que pusesse aquele rapaz, eu não sei o nome dele, é um grande e ele está de licença 

saúde, ele tem problema de pressão alta e ele se afastou, então, por isso, atualmente, ela está 
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sem, mas com certeza nós vamos colocar alguém imediatamente, para resolver o problema. 

Porque o caso mais sério ali, na parte de traz, são os carros que entram na saída e na entrada 

das crianças.” Vereador Julio Cesar: “Ela falou dos motoqueiros também.” Diretora Maria 

Inês: “Então nesse caso nós vamos correr com isso. Pode ficar sossegado. Na medida do possível 

a gente está tentando fazer uma Educação acompanhando as necessidades.” Vereador Julio 

Cesar: Muito Obrigado. Vereador Everaldo da Silva: “Aproveitando a tribuna que depois eu 

vou estar falando sobre o 1º Fórum que foi muito bom, pois eu estive presente, representando os 

Vereadores, como eu sou Presidente da Comissão de Educação e Cultura, quero fazer uma 

pergunta. Com relação ao bairro da Cruz das Almas, que nós temos apenas uma escola, que está 

tendo três horários de aula, tem alguma proposta do Governo, do Prefeito para estar melhorando 

essa situação, porque o bairro continua crescendo, a demanda é grande e os alunos são muito 

pequenos, a meu ver e da população, para estar frequentando até as 19h00min e justamente a rua 

que é o maior percurso, continua sem iluminação. Então, os pais têm reclamado muito para mim 

e claro para outros Vereadores também sobre essa questão.  Gostaria que pudesse dar uma 

esclarecida para a população que está nos acompanhando.” Diretora Maria Inês: “O problema 

da escola Sandra Regina é que quando ela foi projetada, ela atendia as necessidades, mas o 

tempo passa, o bairro cresceu bastante e ficou difícil. Nós atendemos em três horários por causa 

da demanda, nos três horários, nós damos 800 horas/aulas, é o mínimo que a legislação 9394 que 

é a  LDB solicita, nós temos de 800 horas a 1200 o máximo, nós damos 800, então a gente 

garante o mínimo. No último período nós colocamos alunos da quarta série que são os maiores, 

então os menores fazem o período da manhã e o intermediário. Óbvio que nem assim a gente 

consegue atender bem, porque o ideal seria estar com as crianças quatro horas ou até mais 

tempo. O Vereador colocou aqui que há necessidades de colocar crianças em regime integral, 

mas conversando com o Prefeito, ele já nos garantiu que está fazendo estudos para a 

desapropriação de área, próxima ao hospital onde vai ser construída uma escola e também como 

o Dr. Roberto Kimura, nós conseguimos que ele, já está fazendo planos para a colocação de, pelo 

menos, três classes, que já seria um desafogo numa parte emergencial, então, o que se espera, é 

que para o ano que vem, nós possamos estar voltando para dois horários com essas três classes. 

É obvio que construção demanda tempo, a gente percebeu que não é sempre, você vai fazer uma 

reforma em casa, você começa com dois meses quando você vê vai quase seis. Isso por causa do 

tempo e uma série de coisas. Então não dá para dizer assim “eu vou” ou “no ano que vem já 

está”, e sim a gente pretende. Os estudos estão nessa direção, vamos fazer o máximo possível 

para que este bairro fique muito bem. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e sucesso.” O Senhor 

Presidente agradece pela explanação para os nosso munícipes e internautas e também para os 

Vereadores.” 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: “Gostaria de solicitar ao Senhor Presidente que estas 

falas que são realizadas durante a sessão, na verdade causa, às vezes, um transtorno na 

realização da ata, então que fosse dispensada da Secretaria, as perguntas e as respostas para que 

não sejam consignadas em ata.  Uma vez que já está sendo gravada para internet, porque causa 

um transtorno danado na hora de ouvir a fala, porque, às vezes, as pessoas falam longe do 

microfone, perde a voz e a Marlene  não consegue digitar o que está sendo falado na tribuna. 

Estudar um meio de talvez uma próxima que houver perguntas e respostas, suspender a sessão 

para que não faça parte da ata e retorne depois das respostas.” Senhor Presidente: “Nós vamos 

fazer o estudo”. 2. Vereador Everaldo da Silva: “Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador 

Quico e Nobres Pares. O que me traz a esta tribuna é, com certeza, junto à população que está 

aqui presente, é agradecer a Dona Inês, nossa Diretora. Eu estive presente lá no 1º Fórum, como 

nós conversamos lá, apesar de ter sido pouco o tempo, mas é claro que o pouco tempo que foi, foi 
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bem produtivo. Gostei muito da sua atitude por ter promovido isso, que reuniu muitos 

professores, a população, eu e o Vereador Quico estávamos presentes representando essa 

Câmara. Nós  Vimos que foi muito bom, porque realmente foi discutido os interesses da 

população, dos profissionais e também de nós governo, de nós que estamos como Vereadores e o 

Prefeito que está administrando essa cidade. Como foi bem dito aqui, o município de Biritiba 

Mirim, eu vivo aqui a dezesseis anos, com certeza, muito que estão presentes aqui, nasceram 

aqui. Então eu vi que essa cidade está crescendo e, principalmente, está crescendo 

desordenadamente, em virtude de vários problemas que, não é de hoje que, não só Biritiba como 

outros municípios, vem ocorrendo. Quero dizer que, realmente, a preocupação da senhora foi 

muito boa, eu notei que temos que reunir forças, até na hora que teve grupo, eu fiz parte de um 

grupo, eu realmente me dispus lá como Vereador e até mesmo essa Casa, porque nós sempre 

ouvimos a população, ouvimos a mãe, como disse o Vereador Julio, porque nós somos o 

representante do povo. Nós fomos eleitos para isso e vi, realmente, essa preocupação, da qual lá 

ficou vários objetivos e um deles foi que, nós vamos junto com a senhora propor junto ao Prefeito 

uma audiência, uma união melhor para nós podermos ajudar de uma forma ou de outra  a 

Educação no município, porque se a nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens estiverem 

tendo um bom estudo, uma boa alimentação, nós veremos menos crianças e menos jovens nas 

ruas. Como nós citamos lá, quantas famílias  procura os próprios profissionais da área, procura 

a gente para ajudar na parte de dependência. Então nós temos que unir forças sim, para poder 

ver a nossa cidade, em todos os sentidos, é claro, mas a educação, nosso filho, nossos jovens, 

realmente, na escola, porque lugar de criança é na escola com bons estudos e bons profissionais. 

A questão do concurso, quero fazer um pedido em Plenário, algumas pessoas que fizeram a 

inscrição do concurso, diz que é o mesmo dia, gostaria que o senhor Prefeito pudesse ouvir a nós 

e, de repente, mudar a data, porque será no mesmo dia de Salesópolis, porque como tem pessoas 

que está, realmente, precisando  efetivar como os professores, eles fizeram inscrição também em 

Salesópolis. Gostaria que ele atendesse e a senhora pudesse levar esse pedido a ele. No mais 

agradeço a presença do senhor Benedito Freitas, ex-prefeito do município, como eu disse, 

quando eu vim morar aqui, era ele quem estava administrando Biritiba Mirim. Eu sempre digo 

uma coisa, quando assumi essa Casa, que nós como representantes do povo, nós sofremos muitas 

críticas, mas nós sabemos também, que seja o Vereador ou o Administrador que por essa cidade 

fez, mas nós temos sempre que lembrar das coisas boas que fizeram para o município. Se o 

município está crescendo é porque, aqui eu digo que vivo feliz, às vezes a gente se chateia por 

algumas coisas, mas esse município eu quero defender até quando Jesus quiser, nós temos que 

querer o melhor para o município, para as nossas famílias, porque aqui onde reside nossas 

famílias e o nosso povo, porque precisa sim o melhor.  Agradeço a população por mais essa noite 

e uma boa noite a todos.” 3. Vereador José Francisco Marques Garcia: Solicita autorização 

para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz:“Pegando um gancho na sua Moção de 

Apelo, solicito que o Senhor marque uma reunião, passando a festa, porque segundo o Prefeito, 

tem uns 20 córregos para limpar. Porque o problema do pessoal é quando chove. Agradeço a 

Dona Inês, pois foi muito bonito lá e se precisar de alguma coisa estamos aqui, agradeço a 

presença do ex-prefeito e a presença de todos. Muito boa noite” 4. Vereador Julio Cesar Leite 

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

relação ao levantamento feito aqui pelo Nobre Vereador Donizeti, eu até entendo, mas eu 

gostaria de requerer a Vossa Excelência, que o questionamento feito por este Vereador à 

presença da Dona Inês, fosse consignado em ata. Até que eu pudesse esclarecer e levar esse 

conhecimento da moradora Cássia que fez essa solicitação para este Vereador. Sem mais, quero 

desejar a todos uma boa noite e agradecer a presença da Diretora da Educação, Benedito Freitas 

que foi muito importante no município. Obrigado Senhor Presidente.” 5. Vereador Marcio 



 7 

Francisco da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 6. Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos: “Já dando inicio ao encerramento desta sessão, quero agradecer a presença de 

todos os munícipes aqui presentes, em especial ao Sr. Nelson, da Estrada dos Barbosa, a Srª. 

Sebastiana e também a Dona Rosa, Presidente da Associação do Bom Prato, e parabenizar a 

Dona Rosa por esse ato de amor ao próximo, que tem ajudado Biritiba de uma forma 

espetacular, também agradecer e parabenizar a Dona Inês, por essa explanação pela Educação, 

o qual é de suma importância, pelos trabalhos que tem feito pela Educação, pelo projeto de 

reforma das escolas, o qual está no olho do povo, é muito importante a gente ver a escola muito 

bonita e limpa e também pelos projetos, que eu tenho certeza que a senhora está criando para 

que seja construído creche em vários bairros dessa cidade, pois educação é tudo. Quero 

agradecer de coração ao ex-prefeito Benedito Freitas, pessoa a qual é responsável, junto com o 

Vereador Donizeti de eu estar na política hoje. É um prazer imenso tê-lo aqui nesta sessão, eu 

jamais poderia esquecer o que o senhor fez por mim e pela cidade, porque o senhor me pondo na 

política, eu tenho certeza que os projetos que eu já fiz para essa cidade, tenho a consciência que 

tem um dedinho do Benedito Freitas. Esta cidade está crescendo porque Benedito Freitas foi 

Vereador por vários mandatos e foi Prefeito por 2 mandatos. Quero agradecer aos internautas 

que nos assistem neste momento. Boa noite a todos.” Terminados os oradores inscritos e não 

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

encerrada a Sessão Ordinária do dia 03 de maio 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 10 de maio de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 
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Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 
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