
 1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 24 de maio de 2010.  

 

Às dezoito horas do dia vinte e quatro 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. 076, do Livro nº. X 

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

comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Nobre 

Vereador José Maria de Siqueira Junior, devidamente justificado pelo Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira. 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 17 de maio de 2010; O Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 

requer dispensa da leitura da Ata, vez que a mesma se encontra na secretaria a disposição de 

todos os vereadores. O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 

Vereador, ficando aprovado. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e votação 

a Ata da Sessão Ordinária realizada em 17 de maio de 2010. APROVADA. 2. Leitura do 

Telegrama nº. Ref. 527133/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do 

Comunicado nº. CM032290/2010 do Ministério da Educação; 4. Leitura do Comunicado nº. 

CM032291/2010 do Ministério da Educação; 5. Leitura do Ofício nº 161/2010 – frs, da 

Câmara do Município de Poá, encaminha Requerimento nº 128/2010, de autoria do Vereador 

José Ricardo Massa; 6. Leitura do Ofício SGP nº 3791/2010, da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, encaminha Requerimento nº 1.383/2010, de autoria do Deputado 

Estadual Edmir Chedid; 7. Leitura do Ofício CGCRRM nº 663/10, referente TC-558/00/07, 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 8. Leitura do Ofício do Gabinete do Vereador 

Francisco Pacheco de Vasconcelos, requer leitura do Ofício Especial protocolado na 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim sob nº 2986/2010; 9. Leitura do Ofício nº 036/10 do 

BIRITIBA-PREV, Balancete Financeiro da Receita e Despesas do mês de abril de 2010; 

INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 010) 

Indicação nº 354/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que limpe  toda a extensão da Estrada do Rio Acima, localizada no bairro 

Rio Acima; 011) Indicação nº 355/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que realize a operação “tapa buraco”, em toda a extensão da Rua 

Antonio Etelvino de Andrade, localizada no bairro Centro; Autoria do Nobre Vereador 

Caetano Pereira da Silva 012) Indicação nº 356/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

juntamente com o Departamento Municipal de Obras, passe a máquina motoniveladora e 

jogue cascalho na Rua 25, próximo ao nº 9, localizada no bairro Nirvana; Autoria do Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 013) Indicação nº 357/2010, solicita ao Sr. 
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Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, jogue cascalho na Rua 

Argentina, localizada no bairro Castellano; 014) Indicação nº 358/2010, solicita ao Sr. 

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

Rossi, localizada no bairro Castellano; Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos 015) Indicação nº 359/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto a Telefônica – Telecomunicações de São Paulo S/A, para que coloque um telefone 

público  “tipo orelhão”, Estrada dos Pinheirinhos, entre o Sítio do Juca e o Rancho Sete 

Lagos, localizada no bairro Sertãozinho; 016) Indicação nº 360/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que construa um abrigo com assento no 

ponto de ônibus, nas proximidades do Depósito de Materiais de Construção Débora, 

localizado no bairro Castellano; 017) Indicação nº 361/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com o Setor Competente, faça a construção de um PSF – Posto de 

Saúde da Família no bairro Rio Acima; ORDEM DO DIA: 001) – Em Única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 058/2009, que “Dispõe sobre Autorização Legislativa para o 

Município receber bem imóvel em doação, e dá outras providências.” Leitura do Parecer com 

emenda aditiva, 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; O Senhor Presidente coloca em única 

discussão e votação o Parecer com emenda aditiva da Comissão Permanente. APROVADO 

O PARECER COM EMENDA ADITIVA. Após, o Senhor Presidente coloca em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 058/2009, que “Dispõe sobre Autorização Legislativa 

para o Município receber bem imóvel em doação, e dá outras providências.” APROVADO O 

PROJETO COM EMENDA ADITIVA. 002) – Em Única discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 013/2010, que “Dispõe sobre alteração do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.300, de 20 

de dezembro de 2005, 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 013/2010, que “Dispõe sobre alteração do Art. 6º da Lei Municipal nº 1.300, de 20 

de dezembro de 2005, e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO. 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: “Somente mais uma vez agradecer a todos que estão 

acompanhando esta sessão em suas casas e agradecer a todos que estão aqui nessa noite e 

dizer sobre essa emenda que mais uma vez o nosso município foi beneficiado através dessa 

emenda do Deputado Jilmar Tatto, do Partido dos Trabalhadores, que eu levei esse pedido, 

no ano passado, quando assumi essa Casa, para uma quadra poliesportiva no bairro de Cruz 

das Almas, que por ser um bairro grande de nossa cidade, do qual eu também moro, como 
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outros Vereadores, Vereador Julio e o Vereador Marcio, e Vossa Excelência também está 

daquele lado e todos os Vereadores. É mais um benefício que o nosso município está 

recebendo, que foi empenhado esse dinheiro. Então nos sabemos que nosso município está 

tendo bastante investimento em todos os sentidos e também, agora, no esporte e lazer da qual 

eu Presido a Comissão de Educação e Cultura. Fico feliz e, com certeza, os Nobres Pares 

também, está feliz com esse empenho que foi assinado. Agora o próximo trâmite deverá ser 

realizada pela Prefeitura. Sendo, assim, após a construção, jovens , adultos e até nós, 

poderemos desfrutar de algumas atividades esportivas, lá. É isso que eu tinha para agradecer 

e agradecer ao Deputado por ter beneficiado o município com mais essa emenda, como 

outros Deputados estão ajudando o nosso município. Boa noite a todos.” Terminados os 

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

Nobre Vereador Everaldo por ter recebido essa emenda do Deputado Jilmar Tatto, pelo 

município que foi contemplado, agradece a presença de todos e dos internautas que estão 

assistindo essa sessão e no uso de suas atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do 

dia 24 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 31 de maio de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 

 

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

***************************************************************************

*************************************************************************** 


