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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 08 de setembro de 2010. 

  

Às dezoito horas do dia oito de setembro 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 Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 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. 088, 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 Francisco Pacheco de 

Vasconcelos, devidamente justificada pelo Vereador Donizeti Assis de Siqueira, pois o 

Vereador se encontra no município de São Paulo, mas já está a caminho e Valdivino Ferreira 

dos Santos, devidamente justificada pelo Vereador José Maria de Siqueira Junior, pois o 

Vereador já se encontra a caminho desta Edilidade, mas devido a problemas no trânsito 

deverá chegar atrasado. 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 30 de agosto de 2010; O Vereador Julio César 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 colocou em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. Após, o 

Senhor Presidente colocou em única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada 

em 30 de agosto de 2010. APROVADA. 2. Leitura do Ofício Circular 

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 28/2010, do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome; 3. Leitura do Comunicado nº. CM086230/2010 do Ministério da 

Educação; 4. Leitura do Ofício nº 061/10, do BIRITIBA-PREV, encaminha extrato de 

Individualização de servidores; 5. Leitura do Ofício nº 064/10, do BIRITIBA-PREV, solicita 

fornecimento do software de Folha de Pagamento desta Câmara Municipal; 6. Leitura do 

Ofício nº 021/2010-DAGP, encaminha Atos do Executivo, *Portarias nºs 163 a 201/2010, 

203 a 205/2010; *Decretos nºs 2.688 e 2.689; 2691 a 2695/2010; *Contratos nºs 081/2010; 

084 a 086/2010; *Termos de Rescisão de Contrato nº 001 ao Contrato nº 055/2010; 7. 

Leitura do Oficio Especial/2010, de autoria do Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos, 

justificando sua ausência na Sessão Ordinária realizada em 30 de agosto de 2010; 8. Leitura 

do Ofício DO/GLI/DPL 1318/2010, da Empresa EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos, encaminha resposta referente Moção de Apelo nº 015/2010; 9. Leitura 

do Requerimento de Informação nº 15/2010, de autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva, 

onde reitera Requerimento de Informação nº 046/2009. Requer informações sobre o contrato 

com a Empresa Atrio; INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da 

Silva 010) Indicação nº 535/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junta a 

Telefônica – Telecomunicações de São Paulo S.A, para que instale um telefone público tipo 

“orelhão”, na Estrada Santa Rosa, nas proximidades do nº 26, localizada no bairro Santa 
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Catarina; 011) Indicação nº 536/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a 

Empresa Bandeirante de Energia, para que realize a troca das lâmpadas das luminárias na 

Estrada Santa Rosa, nas proximidades do Bar do Bagu, localizada no bairro  Santa Catarina; 

Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 012) Indicação nº 537/2010, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para que passe a 

máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Canadá, localizada no bairro Castellano; 

013) Indicação nº 538/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque luminárias na Rua João Paulo Martins, nas 

proximidades da Sede, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; 014) Indicação nº 

539/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para 

que construa um Posto de Saúde no bairro Castellano; 015) Indicação nº 540/2010, solicita 

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

ponto de ônibus com cobertura na Estrada Municipal, localizada no bairro Castellano; 

Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 016) Indicação nº 541/2010, 

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

passeio público localizado na Rua João José Guimarães, ao lado do Terminal Rodoviário, 

localizada no bairro Centro; 017) Indicação nº 542/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que determine ao Setor Competente, para que faça a drenagem e coloque canaletas nas Rua 

das Orquídeas e Hortência, ambas localizadas no bairro Pomar do Carmo; 018) Indicação nº 

543/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que faça 

estudos necessários visando a regularização dos documentos  dos loteamentos denominados 

“Vila Operária”; 019) Indicação nº 544/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

determine ao Setor Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho 

na Rua Paraíso, localizada no bairro Tico Citi; 020) Indicação nº 545/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que coloque lixeiras na Rua 

Paraíso, localizada no bairro Tico Citi; 021) Indicação nº 546/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que solicite ao Setor Competente, para que seja destinado lugares apropriados para 

a realização de estacionamento exclusivo para motocicletas nas áreas comercias, bem como 

órgão público, banco e supermercados; Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 022) 

Indicação nº 547/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que troque as lâmpadas queimadas das luminárias na Rua 

Guerra Junqueira, localizada no bairro Cruz das Almas; O Senhor Presidente suspendeu a 

Sessão por dez minutos, aguardando o retorno dos Senhores Vereadores para “quorum” para a  

votação do projeto dado a Ordem do Dia.  Retornado aos trabalhos o Senhor Presidente 

solicitou ao Senhor Primeiro Secretário fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para a 

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

Vasconcelos e Valdivino Ferreira dos Santos. Havendo “quorum” legal O Senhor Presidente 

passou ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA Autoria do Nobre Vereador 

José Francisco Marques Garcia 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

030/2010, que “Dispõe sobre a denominação da via pública 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; 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 colocou em única discussão e votação o Parecer das Comissões 



 3 

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

discussão e votação o Projeto de Lei nº 030/2010, que “Dispõe sobre a denominação da via 

pública do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” APROVADO O 

PROJETO. Terminados os trabalhos do expediente o Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna no 

tempo regimental às explicações pessoais. 1. Vereador Everaldo da Silva: Solicita 

autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Mais uma vez queria 

agradecer aqueles que nos acompanham pela internet em suas casas, os assessores e 

funcionários e as pessoas aqui presente nessa noite e agradecer ao nosso Deus por mais um 

dia, por nos permitir estar com vida para assim fazer essa Casa Legislativa da melhor 

maneira possível para nós continuarmos lutando pelos nossos munícipes, pelas pessoas da 

nossa cidade e também cada um de nós. No mais agradeço e uma boa noite a todos.” 2. 

Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 

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

agradeceu a presença de todos e no uso de suas atribuições convocou os Senhores Vereadores 

para a reunião das Comissões Permanentes para o dia 10 de setembro de 2010, às 15:00 hs e 

declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 08 de setembro 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 13 de setembro de 2010. 

 

 

 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 

Vice-Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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