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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 17 de maio de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia dezessete 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. 075, do Livro nº. X 

de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, face ao 

comparecimento da totalidade dos membros da Câmara. 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 10 de maio 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 10 de maio de 2010. APROVADA. 2. 

Leitura do Telegrama nº. Ref. 517437/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 3. Leitura 

do Comunicado nº. CM024529/2010 do Ministério da Educação; 4. Leitura do Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 21 do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; 5. Leitura do Ofício nº 014/2010-DAGP, Atos do Executivo *Portarias 

nº.s 081, 082, 086 a 105/2010; *Decretos nº.s 2.657, 2.660 a 2.664/2010; *Lei Ordinárias 

nº.s 1566 a 1569/2010; *Leis Complementar nº.s 103, 104 e 105/2010; *Contratos nº.s 

014/2009, 006, 018 a 020, 023, 025, 026 a 033 e 039/2010; *Termos Aditivos nº. 02 ao 

Contrato nº. 067/2009, nº. 01 ao Contrato nº. 067/2009, nº. 02 ao Contrato nº. 065/2009, nº. 

01 ao Contrato nº. 095/2009, nº. 01 ao Contrato nº 006/2009 e nº. 02 ao Contrato nº. 

095/2009; 6. Leitura do requerimento de justificativa de ausência do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos; 7. Leitura do Ofício nº 034/2010, do Conselho Tutelar de 

Biritiba Mirim, encaminha relatório de atendimentos referentes aos meses de março e abril de 

2010; INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 008) 

Indicação nº 339/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor 

Competente, para que seja colocada uma faixa de pedestre e uma placa de sinalização “ÁREA 

ESCOLAR” na Rua Reinaldo Benedito de Melo, localizada no bairro Centro; 009) Indicação 

nº 340/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 

Competente, para que coloque uma lixeira de Coleta Seletiva na Praça Cormentino de 

Oliveira Prado, que se localiza entre as Ruas Antonio Etelvino de Andrade e Caetano Leme 

da Cunha, localizadas no bairro Centro; 010) Indicação nº 341/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

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

iluminação pública na Rua João Rodrigues de Oliveira, localizada no bairro Jardim Alvorada 

B; 011) Indicação nº 342/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 
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Departamento Competente, para que realize a operação “TAPA BURACOS” no cruzamento 

das Ruas Duque de Caxias e Dom Pedro I, localizadas no bairro Vila Operária; Autoria do 

Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 012) Indicação nº 343/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente,  jogue cascalho na Rua Olavo 

Bilac, localizada no bairro Cruz das Almas; 013) Indicação nº 344/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, jogue cascalho na Rua da 

Conquista, localizada no bairro Vista Linda; Autoria do Nobre Vereador Francisco 

Pacheco de Vasconcelos 014) Indicação nº 345/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Setor Competente, para que adote providências necessárias quanto a 

colocação de placas de identificação nos logradouros dos bairros Nirvana, Santa Catarina e 

Rio Acima; 015) Indicação nº 346/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que faça o nivelamento e cascalhamento da Estrada Granja do 

Fundão, localizada no bairro Jardim Nova Biritiba; Autoria do Nobre Vereador Caetano 

Pereira da Silva 016) Indicação nº 347/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

cascalho na Rua José Paulo Martins, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; Autoria do 

Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 017) Indicação nº 348/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a poda das árvores 

localizadas em frente e ao lado do cemitério, localizado no bairro Centro; 018) Indicação nº 

349/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

realize a poda das árvores localizadas em toda a extensão da Rua João Rodrigues de Morais, 

localizada no bairro Jardim Nova Biritiba; 019) Indicação nº 350/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que coloque um redutor de 

velocidade tipo “lombada” na Rua Durval Monteiro de Godoy, na altura do número 128, 

localizada no bairro Jardim Alvorada; 020) Indicação nº 351/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a limpeza e roçada no 

acostamento da Rua Sebastião Garcia Garcia e a limpeza do Córrego Santo, localizada no 

bairro Jardim Alvorada; Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 021) 

Indicação nº 352/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que realize o serviço de recuperação da Estrada de Santa Catarina, no 

trecho entre o Haras Marcom até o Pesqueiro “Sombra e Água Fresca”, localizada no bairro 

Santa Catarina; 022) Indicação nº 353/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine 

ao Setor Competente, para que realize obras de desassoreamento nos Córregos existente no 

município de Biritiba Mirim; EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001) 

Mensagem nº 014/2010, de 10 de maio de 2010 e do Projeto de Lei nº 017/2010, que 

“Dispõe sobre a Autorização Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, Órgão vinculado à Secretaria de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” DELIBERADO. 

002) Mensagem nº 015/2010, de 12 de maio de 2010 e do Projeto de Lei nº 018/2010, que 

“Dispõe sobre a Autorização Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com a 

Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” 

DELIBERADO. O Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer que os Projetos de 

Leis nº 017/2010 e 018/2010 sejam colocados na Ordem do Dia. O Senhor Presidente coloca 

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

suspende a presente sessão por cinco minutos para que os Projetos de Leis nº 017/2010 e 

018/2010 possam ser analisados. Retornado aos trabalhos o Senhor Presidente solicita ao 
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Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores para a apuração de 

“quorum” legal. Havendo “quorum” legal, o Senhor Presidente passou de pronto ao material 

da Ordem do Dia. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior requer a dispensa da 

leitura dos Projetos uma vez que os mesmos acabaram de ser deliberados. O Senhor 

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

DO DIA: Autoria do Poder Executivo 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 017/2010, que “Dispõe sobre a Autorização Legislativa para o Poder Executivo 

celebrar Convênio com o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, Órgão 

vinculado à Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, 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; 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 o Projeto de Lei nº 017/2010, que “Dispõe sobre a Autorização 

Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com o Departamento de Águas e 

Energia Elétrica – DAEE, Órgão vinculado à Secretaria de Saneamento e Energia do Estado 

de São Paulo, e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO. 002) Em Única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 018/2010, que “Dispõe sobre a Autorização 

Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e 

Turismo do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” Leitura do Parecer, em conjunto, 

favorável da Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vereador Donizeti Assis de 

Siqueira; Relator – Vereador Julio Cesar Leite da Silva; Membro – Vereador Marcio 

Francisco da Silva; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – 

Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Julio Cesar Leite da Silva; 

Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; Comissão de Obras, Serviços e Bens 

Municipais: Presidente – Vereador José Francisco Marques Garcia; Relator – Vereador 

Marcio Francisco da Silva; Membro – Vereador Caetano Pereira da Silva; e Comissão de 

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

Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; O 

Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Parecer das Comissões 

Permanentes. APROVADO O PARECER. Após, o Senhor Presidente coloca em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 018/2010, que “Dispõe sobre a Autorização 

Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e 

Turismo do Estado de São Paulo, e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO. 

Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 003) – Em Única 

discussão e votação o Requerimento nº 010/2010. Requer Votos de Profundo Pesar pelo 

falecimento do Sr. Leonel Tomaz de Oliveira. APROVADO. Autoria dos Nobres 

Vereadores Donizeti Assis de Siqueira e José Maria de Siqueira Junior 004) – Em Única 

discussão e votação o Requerimento nº 011/2010. Requer do Deputado Federal Valdemar 

Costa Neto estudos para a possibilidade de implantar a “Guarda Municipal” no município de 

Biritiba Mirim. APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 
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005) – Em Única discussão e votação o Requerimento nº 012/2010. Requer do Deputado 

Federal Valdemar Costa Neto, apoio do Governo Federal para a implantação de Cursos 

Profissionalizantes no município de Biritiba Mirim. APROVADO. Autoria do Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 006) – Em Única discussão e votação a Moção 

de Apelo nº 006/2010, ao Sr. Prefeito Municipal, para que disponibilize um ônibus fretado 

para transportar estudantes universitários. APROVADO. O Senhor Presidente solicita que os 

Nobres Vereadores assinem a Moção junto a ele. Autoria do Nobre Vereador Marcio 

Francisco da Silva 007) – Em Única discussão e votação a Moção de Apelo nº 007/2010, 
ao Sr. Prefeito Municipal, para que disponibilize uma viatura da Ronda Escolar” para a Escola 

Estadual Adhemar Bolina. APROVADO. O Vereador Marcio Francisco da Silva  solicita que 

os Nobres Vereadores assinem a Moção junto a ele. 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 

Donizeti Assis de Siqueira: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Everaldo 

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

agradecer mais uma vez a todos os  presentes e aos que nos acompanham ao vivo nesse 

momento. Realmente na questão desses dois projetos que entraram na Ordem do Dia, eu, 

como todos os Vereadores, vimos a questão da possibilidade de entrar na Ordem do Dia, 

porque sabemos da necessidade, principalmente dos córregos que estão dentro do nosso 

município, estão todos cheios de mato e de sujeiras, precisam, realmente, de limpar e por isso 

que estavam precisando do nosso apoio. Quanto ao campo municipal, nós não precisamos 

nem falar mais uma vez, com certeza, depois dessa segunda festa, tem que ser arrumado, 

renovado o local, da qual na verdade o único local esportivo que nossa cidade ainda tem, 

então precisa realmente zelar daquilo e arrumar o mais rápido possível, porque nós 

aprovamos aqui esse convênio e o Executivo irá começar a fazer. No mais agradecer a todos 

e uma boa noite.” 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Solicita autorização para 

falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Só queria deixar consignado às pessoas 

que estão aqui presentes e as pessoas que estão vendo essa sessão pela internet que, a 

Câmara Municipal, em situações de necessidade, sempre está a disposição da Prefeitura. Um 

exemplo disso é a aprovação desses dois Projetos nº 017 e 018, um deles trata do Convênio 

da Prefeitura com o DAEE para realização de limpeza e desassoreamento dos córregos, 

reivindicação que nós temos feito ao Prefeito desde o começo da nossa Legislatura e que ele 

conseguiu, agora, uma verba junto ao Governo do Estado e será celebrado esse Convênio. 

Devido a urgência e necessidade que nós estamos aprovando com urgência. E com relação a 

situação do campo municipal, foi conversado com o Prefeito e ele, na época, antes da 

realização da primeira festa, já havia prometido para gente que após a primeira festa seria 

feita a reforma do campo, infelizmente, não foi possível, porque a segunda festa foi realizada 

lá, mas a gente está vendo que a promessa está sendo cumprida e o campo vai ser reformado. 

Tendo em vista que a festa é importante, divulga o nome da cidade, mas o campo municipal, 

sobre o meu ponto de vista, também, é muito importante, porque é um meio de lazer e uma 

forma das pessoas que gostam de praticar esportes tem de se divertir, curtir um final de 

semana ou um feriado. Com relação a essa Moção de Apelo de Vossa Excelência, também, é 

uma reivindicação antiga nossa, no mandato passado nós pedimos, na época, nós 

conseguimos temporariamente o transporte fretado para os estudantes. Eu me lembro que na 

época em que eu estudava a Prefeitura subsidiava metade do que é proposto ao pagamento 

dos alunos, ou seja, dos cinquenta por cento que os alunos pagam, a Prefeitura pagava 
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cinquenta por cento, sobrava, na verdade, um quarto do valor. Se hoje o valor da passagem é 

R$ 3,30 ou R$ 3,40, o aluno ao invés de pagar R$ 1,65, pagaria menos, pagaria metade da 

metade, então é uma proposta a ser estudada pelo Prefeito. Ao invés de estar fretando, estar 

barateando ainda mais o custo, sendo que a Prefeitura poderia estar pagando metade desses 

cinquenta por cento, seria, também, uma alternativa que foi feita no passado e, infelizmente, 

foi retirado e que eu acho que é viável para os estudantes. Eu agradeço a participação das 

pessoas que estão aqui, dos internautas que estão nos assistindo e uma boa noite a todos.”  4. 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: “Queria agradecer a presença de todos e 

agradecer aos internautas que nos assistem. Bem lembrado pelo Nobre Vereador a questão 

da Moção de Apelo pedindo ajuda aos estudantes. Eu sou testemunha disso, porque a minha 

filha se formou em 2008 através desse ônibus fretado, na gestão passada. Um bem que foi 

tirado da população, porque eu imagino que pessoas trabalham no campo, igual eu trabalho 

e tem várias pessoas que trabalham e necessitam que o filho vai estudar na faculdade e o 

custo fica alto. Eu sou testemunha disso, então essa Moção, que eu agradeço o apoio de 

todos que assinaram, espero que o Prefeito nos atenda, assim como vem nos atendendo.” 

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 17 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 24 de maio de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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