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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 06 de outubro de 2010. 

  

Às dezoito horas do dia seis de outubro 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. 092, 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 justificada pelo 

Presidente desta Casa. 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 27 de setembro de 2010; O Vereador Donizeti Assis de Siqueira 

requereu 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 20 de setembro de 

2010. APROVADA. 2. Leitura do Comunicado nº. CM104182/2010 do Ministério da 

Educação; 3. Leitura do Comunicado nº. CM125295/2010 do Ministério da Educação; 4. 

Leitura do Comunicado nº. CM125296/2010 do Ministério da Educação; 5. Leitura do 

Ofício nº 024/2010-DAGP, encaminha Atos do Executivo, *Portarias nºs 203, 209 e 223 

a 228/2010; *Decretos nº 2.699/2010;*Contratos nºs 089, 090 092 e 094/2010; *Termo 

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 076/2010; e *Leis Ordinárias nºs 1579 a 1581/2010; 6. 

Leitura do Ofício nº 552/10 GP, da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis, 

informa as contas do exercício de 2004, do Consórcio Intermunicipal para Aterro 

Sanitário – CIPAS; 7. Leitura do convite do Desfile Cívico em comemoração ao 57º 

Aniversário de Emancipação Político Administrativa do Município de Ferraz de 

Vasconcelos; INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques 

Garcia 008) Indicação nº 580/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao 

Setor Competente, para que troque as luminárias  que estão queimadas do Terminal 

Rodoviário do Município; Autoria do Nobre Vereador Márcio Francisco da Silva 009) 

Indicação nº 581/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que coloque proteção no Córrego Itaim, em toda a sua extensão, na Rua 

25 de Janeiro, localizada no bairro Jardim Lorena; 010) Indicação nº 582/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que solicite ao Setor Competente, para que coloque uma 

proteção na ponte existente na Rua 25 de Março, via de acesso entre os bairros Jardim 
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Lorena e Jardim Yoneda; 011) Indicação nº 583/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

que solicite ao Setor Competente, para que coloque proteção em toda a extensão do 

Córrego Itaim, localizado no bairro Vila Santo Antonio; 012) Indicação nº 584/2010, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize a 

operação “tapa buraco” nas em todas as Ruas localizadas no bairro Vila Operária; 013) 

Indicação nº 585/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora e coloque cascalho na Rua Guacá, 

localizada no bairro Vertente; 014) Indicação nº 586/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que determine ao Setor Competente, para que passe a máquina motoniveladora 

e coloque cascalho na Rua Tietê, localizada no bairro Vertente; Autoria do Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 015) Indicação nº 587/2010, solicita ao Sr. 

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

motoniveladora e jogue cascalho em toda a extensão da Rua dos Professores, localizada 

no bairro Sertãozinho; 016) Indicação nº 588/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

cascalho na Rua Uruguai, localizada no bairro Jardim Castellano; 017) Indicação nº 

589/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, 

para que faça um redutor de velocidade tipo “lombada”, na Rua 1º de Setembro, nas 

proximidades do nº 26, localizada no bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira 018) Indicação nº 590/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao Departamento Competente, para que realize estudos 

necessários para instituir o Ensino em período integral nas escolas desta Municipalidade; 

019) Indicação nº 591/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que providencie uma placa identificando o nome da 

Escola Helena Ricci Barbosa, localizada no bairro Km 18; Não havendo projetos para 

deliberação o Senhor Presidente passou ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO 

DIA: Autoria do Poder Executivo 001) – Em Única discussão e votação o Projeto de 
Lei nº 034/2010, que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º da Lei Complementar nº 110, 

de 16 de julho de 2010, 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; 

Comissão de Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira 

Junior; Relator – Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Membro – Vereador Julio Cesar 

Leite da Silva;  Comissão de Educação e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da 

Silva; Relator – Vereador José Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador 

Francisco Pacheco de Vasconcelos; e Comissão de Ordem Econômica: Presidente – 

Vereador Marcio Francisco da Silva; Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; 

Membro – Caetano Pereira da Silva. O Senhor Presidente colocou em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões Permanentes. APROVADO O PARECER. Após, o 
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Senhor Presidente colocou em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 034/2010, 

que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 16 de julho de 

2010, e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO.  Terminados os trabalhos 

do expediente o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que fizesse a 

chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna no tempo regimental às 

explicações pessoais. 1. Vereador Donizeti Assis de Siqueira: Solicitou autorização para 

falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Eu só gostaria de deixar registrado, 

na qualidade de Presidente do Partido da República de Biritiba Mirim, os 

agradecimentos que foram transmitidos em nome de Valdemar Costa Neto e André do 

Prado, ao Prefeito Inho e a sua equipe, aos Vereadores que apoiaram e a todos os amigos 

que colaboraram para a campanha eleitoral, onde obtivemos uma excelente votação, que 

ultrapassou a expectativa dos próprios Deputados e é uma votação histórica na cidade, 

onde Valdemar Costa Neto atingiu 4.557 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete) votos 

e André do Prado 4.178 (quatro mil, cento e setenta e oito) votos. Eu tenho lembrança 

que na gestão Benedito Freitas foi o maior número de votos que nós conseguimos trazer 

para o Valdemar, que foi mais ou menos 2.500 (dois mil e quinhentos) votos e, naquela 

época, nós conseguimos reunir, inclusive, todos da oposição para trabalhar em prol do 

Valdemar. No entanto, agora conseguimos dobrar a votação e em virtude disso, ele me 

pediu que transmitisse os agradecimentos a todos que colaboraram aqui nessa cidade. 

Era isso que eu queria consignar em ata. Muito obrigado.” 2. Vereador Everaldo da 

Silva: Solicitou autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: 

“Com relação ao Projeto nº 034/2010, que estamos autorizando essa área da Dona Bia, 

presente aqui com seu esposo Sr. Ernani, investido e trabalhando para melhor atender os 

idosos do nosso município, é realmente dizer que mais uma vez, nós como vereadores 

estamos fazendo a justiça acontecer, para que, como nós fizemos para outras pessoas, 

para outras instituições, teve uns pequenos problemas com relação da outra vez que foi 

mandado para o Executivo, em relação a metragem, mas hoje quero dizer que estamos de 

parabéns, nós mais uma vez, de estar disponibilizando essa área, para Dona Bia estar 

com sua equipe, mais uma vez,  ajudando o município, de um modo especial, as pessoas 

idosas. Quero dizer também que eu estou, por um lado, bastante feliz com relação ao 

Deputado Luiz Moura, estadual e Gilmar Tatto, a qual eu fiz a dobrada no município, 

mas dizer que por outro lado, não estou muito satisfeito, com a votação do nosso querido 

amigo Fausto Figueira que não conseguiu ser reeleito. Ele que também enviou, é sabido 

de todos nós, algumas emendas para o município, inclusive a Dona Bia vai ser 

beneficiada com uma emenda, para que ela possa comprar um automóvel, para estar 

ajudando o Reviver, então, eu quero deixar isso em ata e todos que nos acompanham em 

sua casa, que votaram nos candidatos que esse vereador apoiou, a gente agradece o 

apoio de todos e pedimos que estejamos junto no segundo turno. Muito obrigado.” 3. 

Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Solicitou autorização para falar em seu 

assento o que lhe fora concedido e diz: “Eu gostaria de deixar consignado, Senhor 

Presidente, também falar referente as últimas eleições. Os munícipes de Biritiba Mirim 

estão de parabéns, esta Casa está de parabéns, todos nossos membros colegas. Estive 

acompanhando na rua, uma eleição limpa, pura, bem feita, respeitosa, a qual os 

biritibanos votaram, escolhendo seus candidatos de acordo com seus representantes, seja 
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do Executivo, seja do Legislativo. Eu estou aqui parabenizando todos os biritibanos e 

esperamos que a próxima, que é o segundo turno, se transforme na eleição da mesma 

forma, limpa e direta e que todos unidos escolham o melhor para o nosso país. 

Obrigado.”  4. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: 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, parabenizou o Presidente do PR, Vereador 

Donizeti, pelas palavras e pela votação expressiva do seu partido, aos candidatos 

Valdemar Costa Neto e André do Prado, parabenizou todos os companheiros que 

enfatizaram seus tempos nessa campanha, com seus devidos candidatos, informou que a 

eleição da Mesa Diretiva será na Sessão Ordinária do dia 25 de outubro de 2010 e 

informou aos Senhores Vereadores que no próximo dia 08 de outubro, às 16:00  hs, 

haverá uma reunião para tratar de assuntos de interesse interno desta Casa e no uso de 

suas atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 06 de outubro 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 outubro de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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