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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 22 de novembro de 2010. 

  

Às dezoito horas do dia vinte e dois 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 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. 099, do Livro nº. X 

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

comparecimento do total dos membros. 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 16 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 16 de novembro de 2010. 

APROVADA. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 1126990/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da 

Saúde; 3. Leitura do Ofício Circular Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 31 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 4. Leitura do Ofício nº 030/2010-

DAGP, encaminha Atos do Executivo, *Portarias nºs 251, 262 e 266 a 273/2010; *Decretos 

nº 2706 e 2707/2010; *Contratos nºs 103, 105 e 106/2010 *Termos Aditivos nº 01 ao 

Contrato nº 0066/2010, nº 01 ao Contrato nº 0067/2010, nº 01 ao Contrato nº 0068/2010, nº 

01 ao Contrato nº 0069/2010, nº 01 ao Contrato nº 070/2010 e nº 01 ao Contrato nº 078/2010; 

5. Leitura do Ofício  nº 079/10 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Biritiba Mirim – BIRITIBA-PREV, balancete financeiro da receita e despesas 

do mês de outubro de 2010; 6. Leitura do Requerimento do Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos, justifica a ausência na Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2010; 

INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 007) Indicação nº 

622/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que coloque iluminação pública no termino da Rua Vinte e Cinco de Março, 

localizada no bairro Jardim Lorena; EM DELIBERAÇÃO:- Autoria do Nobre Vereador 

Donizeti Assis de Siqueira 001) Projeto de Lei nº 040/2010, que “Dispõe sobre a 

autorização ao Poder Executivo Municipal a implantar Creches no horário noturno e dá outras 

providências.” DELIBERADO. 002) Projeto de Lei nº 042/2010, que “Dispõe sobre a 

denominação de logradouro público, e dá outras providências.”  O Vereador Donizeti 

solicitou a palavra, o qual lhe fora concedido. “Só pra discussão. A respeito da denominação 

da Estrada do Minami, o que vem ocorrendo é o seguinte, a Empresa Minami sempre utilizou 

o nome Estrada Mogi-Salesopolis no endereço CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas, agora eles não estão aceitando mais, porque aquela estrada já existe. A Estrada do 

Minami já tem denominação popularmente, o DER – Departamento de Estradas e Rodagem 
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inclusive já reconhece colocando placas, conta de luz e telefone. Estou apenas legalizando o 

que já existe, não é criação minha, nem nada, é porque a empresa Minami precisa mudar o 

endereço na Receita Federal e precisa constar o novo nome da estrada. É só para justificar. 

DELIBERADO. Autoria do Poder Executivo 003) Projeto de Lei nº 041/2010, que 

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.” 

DELIBERADO. ORDEM DO DIA Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos 001) – Em Única discussão e Votação a Moção de Aplausos nº 024/2010, ao 

Ilustríssimo Senhor Dr. Marco Antonio Pereira Novaes de Paula Santos – DD. Delegado de 

Polícia – titular da DENARC – Departamento de Investigações sobre Narcóticos Criminais. 

APROVADA. Terminado os trabalhos 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 Everaldo da Silva: Solicitou 

autorização para falar de seu assento o que lhe fora concedido e diz: “ Senhor Presidente, é 

mais uma vez com relação aquela reunião que nós Vereadores tínhamos pedido a Vossa 

Excelência na questão de falarmos com o Executivo e que foi marcada umas três ou quatro 

vezes e hoje mais uma vez ele desmarcou. Eu insisto pra nós fazermos essa reunião juntos 

para conversamos sobre a questão da saúde. Na questão segurança pública já conversamos 

um pouco hoje, entre nós Vereadores. Então que possamos fazer a audiência pública da 

saúde. Peço a Vossa Excelência que consulte o Executivo com relação ao dia proposto, ou se 

já tem uma data prévia para inauguração do cemitério, porque este Vereador só fica sabendo 

por boca de segundo, então gostaria como Vereador desta Casa de saber se já tem uma data 

específica. Este Vereador viu que está sendo limpo e que tem uma equipe organizando um 

pouco melhor a área, então para que possamos nos mobilizarmos e estarmos presente na 

inauguração. Era isso que eu tinha para solicitar hoje e agradecer a Deus por mais uma 

noite e um dia, nós termos passado e agradecer a todos que estão nos acompanhando e uma 

boa noite a todos.” Terminados os oradores inscritos o Senhor Presidente convocou a reunião 

das Comissões Permanentes para o dia vinte e cinco as dezesseis horas e agradeceu a presença 

de todos e no uso de suas atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 22 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 29 de novembro de 2010. 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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