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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 14 de fevereiro de 2011. 

  

Às vinte horas do dia catorze de fevereiro do ano de dois mil e onze, 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 DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA que 

convidou a mim, Vereador JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA E VALDIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS, para auxiliar 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. 007, do Livro nº. XI 

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 Everaldo da Silva, devidamente justificada pelo Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos, pois o mesmo passou por uma cirurgia na sexta-feira e encontra-se de repouso. 

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 07 de 

fevereiro de 2011; O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior 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 07 de fevereiro de 2011. APROVADA. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

003102/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

004556/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

006266/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

016749/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

018838/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

022159/MS/SE/FNS/2011 do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Ofício nº 0011/2011/SR 

PENHA/RSGOV/SP, Contrato celebrado entre o município de Biritiba Mirim e a Caixa 

Econômica Federal; 9. Leitura do Ofício nº 0012/2011/SR PENHA/RSGOV/SP, Contrato 

celebrado entre o município de Biritiba Mirim e a Caixa Econômica Federal; 10. Leitura do 

Convite para Sessão Solene Comemorativa aos 173 anos de Fundação e 154 anos de 

Emancipação Político-Administrativa da Estância Turística de Salesópolis; 11. Leitura do 

convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o III Encontro Estadual de 

Agentes Públicos; INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 

012) Indicação nº 109/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

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

localizada no bairro Cinturão Verde; 013) Indicação nº 110/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

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

jogue cascalho no acostamento da Rodovia Mogi-Salesópolis na altura do Km 20; 014) 

Indicação nº 111/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Quatro, 
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localizada no bairro Nirvana; 015) Indicação nº 112/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

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

cascalho na Rua Três, localizada no bairro Nirvana; 016) Indicação nº 113/2011, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Estrada Yamamoto; 017) Indicação nº 114/2011, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Doze de Janeiro, localizada no bairro Jardim Lorena; 

018) Indicação nº 115/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

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

localizada no bairro do Sogo; 019) Indicação nº 116/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal 

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

cascalho na Rua Seis, localizada no bairro Nirvana; 020) Indicação nº 117/2011, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que passe a máquina 

motoniveladora e jogue cascalho na Rua 25 de Janeiro, localizada no bairro Jardim Lorena; 

021) Indicação nº 118/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

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

Varela, localizada no bairro Cruz das Almas; 022) Indicação nº 119/2011, solicita ao Sr. 

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

motoniveladora e jogue cascalho na Rua Guacá, localizada no bairro Vertentes; 023) 

Indicação nº 120/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

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

Filho, localizada no bairro Vertentes; 024) Indicação nº 121/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

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

jogue cascalho na Rua das Figueiras, localizada no bairro Pomar do Carmo; 025) Indicação 

nº 122/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Narciso Barbosa de Melo, 

localizada no bairro Cruz das Almas; 026) Indicação nº 123/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

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

jogue cascalho na Rua Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Casqueiro; 027) 

Indicação nº 124/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

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

localizada no bairro Vertentes; 028) Indicação nº 125/2011, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal, que solicite ao Setor Competente, para que passe a máquina motoniveladora e 

jogue cascalho na Rua Colômbia, principalmente na travessa com a Rua Canadá, localizada 

no bairro Castellano; 029) Indicação nº 126 /2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

na Rua das Jabuticabeiras, localizada no bairro Pomar do Carmo; 030) Indicação nº 

127/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua das Pitangueiras, localizada no 

bairro Pomar do Carmo; 031) Indicação nº 128/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

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

na Rua das Amoreiras, localizada no bairro Pomar do Carmo; 032) Indicação nº 129/2011, 

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

máquina motoniveladora e jogue cascalho em todas as Ruas do bairro Nascente do Vale 

Verde; Autoria do Nobre Vereador Julio Cesar Leite da Silva 033) Indicação nº 130/2011, 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento de Obras, para que 
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passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Uruguai, localizada no bairro 

Castellano; Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 034) Indicação nº 

131/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Órgão Competente, para 

que realize estudos necessários para a ampliação das Creches dos bairros Cruz das Almas e 

Jardim dos Eucaliptos; 035) Indicação nº 132/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente, para que providencie uniformes para as crianças das 

creches administradas pela ONG de Biritiba Mirim; Autoria do Nobre Vereador Caetano 

Pereira da Silva 036) Indicação nº 133/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que providencie luminárias próximo ao ponto 

de ônibus na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, na altura do nº 1120, localizado no bairro 

Pomar do Carmo; 037) Indicação nº 134/2011, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Secretaria Competente, para que realize a operação “tapa buraco” na Rua 

Venceslau Brás, localizada no bairro Jardim Vista Alegre; ORDEM DO DIA Autoria do 

Poder Executivo 001) Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 002/2011, que 

“Autoriza o Município de Biritiba Mirim a celebrar convênio com o Fundo de Solidariedade e 

Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP, e dá outras 

providências.” Leitura do Parecer, em conjunto, favorável da Comissão de Justiça e 

Redação: Presidente – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; Relator – Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos; Membro – Vereador Marcio Francisco da Silva; Comissão de 

Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; 

Relator – Vereador José Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador Julio César Leite 

da Silva; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador Marcio 

Francisco da Silva; Relator – Vereador Caetano Pereira da Silva; Membro – Vereador José 

Francisco Marques Garcia; Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Vereador Julio 

Cesar Leite da Silva; Relator – Vereador Valdivino Ferreira dos Santos; Membro – Vereador 

Everaldo da Silva; Comissão de Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador José 

Francisco Marques Garcia; Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – 

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

Vereador Caetano Pereira da Silva; Relator – Vereador Everaldo da Silva; Membro – 

Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; 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 e votação o Projeto de Lei nº 002/2011, que 

“Autoriza o Município de Biritiba Mirim a celebrar convênio com o Fundo de Solidariedade e 

Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo – FUSSESP, e dá outras 

providências.” APROVADO O PROJETO. 002) Em Única discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 003/2011, que “Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal do Idoso 

criado pela Lei Municipal nº 1.060, de 01 de abril de 2002, e dá outras providências.” O 

Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior requer a retirada da leitura do Projeto de Lei n° 

003, vez que o mesmo já foi deliberado na Sessão passada. O Senhor Presidente coloca em 

votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. Leitura do Parecer, em 

conjunto, favorável da Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Vereador Francisco 

Pacheco de Vasconcelos; Relator – Vereador Valdivino Ferreira dos Santos; Membro – 

Vereador Marcio Francisco da Silva; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: 

Presidente – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador José Francisco 

Marques Garcia; Membro – Vereador Julio César Leite da Silva; Comissão de Obras, 

Serviços e Bens Municipais: Presidente – Vereador Marcio Francisco da Silva; Relator – 
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Vereador Caetano Pereira da Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia; 

Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Vereador Julio Cesar Leite da Silva; Relator 

– Vereador Valdivino Ferreira dos Santos; Membro – Vereador Everaldo da Silva; Comissão 

de Ordem Social e Saúde: Presidente – Vereador José Francisco Marques Garcia; Relator – 

Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – Vereador Julio César Leite da Silva; e 

Comissão de Educação e Cultura: Presidente – Vereador Caetano Pereira da Silva; Relator 

– Vereador Everaldo da Silva; Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; 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 e votação o Projeto de Lei nº 003/2011, que “Dispõe sobre a reorganização do 

Conselho Municipal do Idoso criado pela Lei Municipal nº 1.060, de 01 de abril de 2002, e dá 

outras providências.” APROVADO O PROJETO. Autoria do Nobre Vereador Donizeti 

Assis de Siqueira 003) Em Única discussão e votação o Requerimento nº 001/2011, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda 

junto a Secretaria Competente para que realize a construção de uma cobertura do portão até a 

porta de acesso do Posto de Saúde Jardim dos Eucaliptos. O Senhor Presidente coloca em 

única discussão e votação o Requerimento nº 001/2011. APROVADO.  004) Em Única 

discussão e votação o Requerimento nº 002/2011, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal Carlos Alberto Taino Junior, para que interceda junto ao Departamento 

Competente, para que as Creches Municipais e terceirizadas possam permanecer em 

funcionamento até as 18:00 hs. O Senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 

Requerimento nº 002/2011. APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira 

dos Santos 005) Em Única discussão e votação a Moção de Apelo nº 003/2011, a 

Excelentíssima Secretária Municipal de Educação, para que faça uma quadra coberta e 

construa uma sala para ser destinada a implantação de uma biblioteca. O Senhor Presidente 

coloca em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 003/2011. APROVADA. O Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos requer que os Senhores Vereadores assinem a Moção. 

Terminados os trabalhos do expediente o Senhor Presidente solicita ao Senhor Primeiro 

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

regimental às explicações pessoais. 1. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Solicita 

autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e diz: “É bem rápido e diz 

respeito aos nossos munícipes que hoje receberam a triste informação que o transporte 

intermunicipal, novamente, teve um reajuste. Se eu não me engano foi para R$ 3,70 (três 

reais e setenta centavos) a passagem de Biritiba Mirim a Mogi das Cruzes e vice-versa. As 

pessoas que trabalham e estudam estão procurando esse Vereador para que a Prefeitura 

faça, novamente, como fazia antigamente, ajudando estas pessoas que trabalham, que 

ganham pouco e que fazem cursos técnicos, fazem faculdade em Mogi das Cruzes e tem que ir 

para Mogi todos os dias, tem a necessidade do trabalho, e consequentemente permanecem lá 

para estudar. O que ocorria antigamente, eu me beneficiei, muitas pessoas se beneficiaram, a 

Prefeitura custeava 50% (cinquenta por cento) da tarifa que era pago pelo aluno, ou seja, o 

estudante já tem 50% (cinquenta por cento) de desconto e a Prefeitura arcaria com 50% 

(cinquenta por cento), ou seja,  25% (vinte e cinco por cento) desse valor. Então o que me 

traz aqui, hoje, e pedir ao Senhor Presidente, se for o caso,  uma reunião com o Prefeito para 

gente estar discutindo esse assunto, uma vez que gera despesa para o município, para que se 

faça um levantamento da quantidade de pessoas que estão, hoje, fazendo faculdade e curso 

técnico e se estabeleça um critério para que esse benefício seja concedido. Uma vez que eu 
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acho que é muito importante essa ajuda da Prefeitura. Não é um dever da Prefeitura, lógico, 

mas seria de muito bom grado para essas pessoas que necessitam dessa ajuda, uma vez que a 

gente sofre muito aqui com a falta de capacitação técnica no município. As pessoas procuram 

emprego informal, na maioria das vezes e, as poucas vezes que tem coragem que tem essa 

disposição de fazer uma faculdade, de seguir em frente nos estudos, às vezes, não consegue, 

porquê? A faculdade aumenta o valor, o curso aumenta o valor, a passagem aumenta o valor. 

A gente poderia estar dando esse apoio para os alunos. Então eu peço ao Presidente, se 

puder estar marcando uma reunião com o Prefeito. Eu estarei fazendo uma Moção de Apelo e 

estarei pedindo o apoio dos demais Vereadores para que eu possa apresentar essa Moção na 

próxima sessão. Fica aí esse pedindo para que a gente possa estar estudando essa 

possibilidade junto com o Prefeito para ele estar dando essa ajuda, esse benefício para os 

alunos, para pessoas que estudam e moram no município e que, infelizmente, estão tendo 

dificuldade, porque antigamente tínhamos um ônibus que levava os estudantes e hoje não 

temos mais. De alguma forma a gente poderia estar ajudando essas pessoas. Muito 

obrigado.” O Senhor Presidente parabeniza o Nobre Vereador, pois é uma excelente ideia e 

que o Nobre Vereador foi oportuno e justo. Uma vez que o Senhor Presidente tem encontrado 

muitas dificuldades em encontrar técnicos e, principalmente, com formação universitária aqui 

em Biritiba Mirim. Ele mesmo andou procurando uma jornalista na cidade e não encontro. E 

se a não houver uma colaboração da Prefeitura, o município ficará sempre atrasado e sempre 

com falta de mão-de-obra. 2. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Agradeceu e dispensou o 

uso da palavra. 3. Vereador Marcio Francisco da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da 

palavra.  Terminado os oradores e não havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente 

convida os Senhores Vereadores para a reunião do Subcomitê de Bacias, amanhã, às 10:00 hs, 

aqui na Câmara, presidida pelo Prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, onde será discutido 

sobre a cobrança do uso da água para agricultores e no uso de suas atribuições declara 

encerrada a Sessão Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2011. 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 21 de fevereiro de 2.011. 
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Primeiro Secretário 
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