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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 08 de novembro de 2010. 

  

Às dezoito horas do oito de novembro 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 DAS 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. 097, 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 Vereador 

Marcio Francisco da Silva, devidamente justificada pelo 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 03 de 

novembro de 2010; O Vereador José Maria de Siqueira Junior 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 03 de novembro de 2010. APROVADA. 2. Leitura do Ofício Circular nº 004/2010, da 

Câmara do Município de Poá, encaminha Moção nº 005/2010, de autoria do Vereador Ricardo 

Massa; 3. Leitura do Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 30 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; O Nobre Vereador Everaldo da 

Silva leu vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil e noventa e um centavos, 

onde o valor correto é vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e um 

centavos. 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 1068663/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da 

Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 1073900/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 

INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 006) 

Indicação nº 612/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Chile, 

localizada no bairro Castelano; 007) Indicação nº 613/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

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

luminárias na Rua 5, localizada no bairro Vila Santo Antonio II; ORDEM DO DIA: Autoria 

do Poder Legislativo 001) – Em Única discussão e Votação o Projeto de Resolução nº 

006/2010, que “Dispõe sobre a alteração do § 2º do Art. 7º do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” APROVADO O PROJETO DE 

RESOLUÇÃO. 002) – Em Primeira discussão e votação o Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica nº 031/2010, que “Dispõe sobre a alteração do Inciso I do Art. 48 da Lei Orgânica 

do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” APROVADO, EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, O PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA. 

Terminado os trabalhos o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que 
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fizesse a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da Tribuna no tempo regimental às 

explicações pessoais. 1. Vereador Everaldo da Silva: Solicitou autorização para falar de seu 

assento o que lhe fora concedido e diz:“Senhor Presidente, tenho dois assuntos para 

comentar nesta Casa. O primeiro é, mais uma vez, o IBGE, que Vossas Excelências, com 

certeza, receberam o comunicado da reunião amanhã, às quatorze e trinta horas, no Centro 

Pastoral, onde o pessoal do IBGE vai estar fazendo com nós, autoridades e os munícipes que 

queiram participar, para dizer sobre o resultado do IBGE e nós sabemos que a preocupação 

em todo sentido para nós é que o município cresce desordenadamente, e nós por sermos 

moradores desse município sabemos que a estatística do último senso que foi realizado em 

2000, pelo que estão trazendo o resultado para nós, não aumentou quase ninguém e nós 

sabemos que o município cresceu. Sabemos que nasceram bastante crianças. Eu acho que 

esta estatística não foi bem feita como precisa ser, mas amanhã eles vão estar fazendo essa 

reunião para estar dizendo os dados. E que amanhã nós pudéssemos fazer o possível para 

estar presente. Para podermos ter como questionar. Outra questão é sobre a sessão passada 

onde o Vereador Pezão presidiu, eu comentei sobre o boato que corre no município sobre a 

inauguração do novo cemitério. Quero pedir a Vossa Excelência para que possa ver com o 

Prefeito Inho e com a Secretaria competente se isso vai acontecer, porque a gente escuta 

boatos e eu li uma matéria no jornal que, apenas, em vinte dias será inaugurado o novo 

cemitério, mas eu acho que nós Vereadores teríamos que saber se, realmente, isso vai 

acontecer com oficio comunicando a nós para a gente poder falar com a população, porque é 

uma ansiedade muito grande da população para sabermos nos explicar melhor. Agradeço a 

presença de quem está aqui, hoje, na Câmara e de quem nos acompanha em casa. Uma boa 

noite a todos.  2. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu e dispensou o 

uso da palavra. Terminados os oradores inscritos o Senhor Presidente reforçou sobre a reunião 

amanhã, do IBGE, comunicou sobre a mudança da reunião com o Prefeito sobre a Segurança, 

que ficou marcada para a próxima segunda-feira, às 16:30 hs, aqui na Câmara Municipal, 

agradeceu a presença de todos e no uso de suas atribuições declarou encerrada a Sessão 

Ordinária do dia 08 de novembro 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 16 de novembro de 2010. 
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