
1 

 

 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 03 de Novembro  de 2011. 

  

Às vinte horas do dia três de Novembro 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 Senhor Presidente Vereador DONIZETI ASSIS DE 

SIQUEIRA, que convidou os Vereadores 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 fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas 

às fls. 041, do Livro nº. XI de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. Constatou a ausência do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos e 

Julio Cesar Leite da Silva justificado pelo Vereador José Francisco Marques Garcia. 

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 24 de 

outubro de 2011, o Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos requer dispensa da 

leitura da Ata, uma 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.  APROVADO. 2. Leitura do Oficio PB Nº 458/2011 – da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo; 3. Leitura do Comunicado nº CM242454/2011- do 

Ministério da Educação- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- Liberação de 

Recursos financeiros; 4. Leitura do Oficio 378/2011 do Deputado Federal Valdemar Costa 

Neto, comunica cancelamento da emenda nº 36130004; 5. Leitura do Oficio 706/2011 da 

Câmara Municipal de Arujá -  Encaminha cópia da Moção nº 181/2011; 6. Leitura do 

Oficio Nº 058/2011- DAGP - Encaminha Atos  do  Executivo,  *Portarias  nºs 285/2011, 

296/2011 a 299/2011, 301/2011, 304/2011 a 314/2011 e 319/2011 *Decretos nº 2.765/201, 

2.771/2011  e 2.772/2011, * Lei Complementar nº 130/2011, * Lei nº 1.618/201, 

*Contrato nº. 098/2011,* Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 095/2010. PROJETO 

EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001 – Mensagem nº 031/2011 - 

Projeto de Lei  nº 052/2011,  que “ Dispõe sobre Autorização Legislativa para o Poder 

Executivo conceder remuneração a titulo de pró- labore aos Conciliadores da Unidade do 

Juizado Especial Cível de Biritiba Mirim, e dá outras providencias”. DELIBERADO. Não 

havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se para Ordem do Dia. ORDEM DO 

DIA: Autoria do Poder Executivo 001 – Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei  Complementar nº 050/2011,  que “Dispõe sobre a alteração do Parágrafo 1º do Art. 

23; acrescenta o § 6º do Art. 24; altera o Parágrafo Único do Art. 29 Altera os “caputs” dos 

Artigos 38 e 43; cria Art. 44 B, seus inciso I, II, III e seu Parágrafo Único; altera o “captu” 

do Art. 45, 48 e 55 e cria o Parágrafo Único; suprimi o Parágrafo Único e cria o § 1º e § 2º 

do Art. 74; altera o “caput” do Art. 74-A; cria a letra “k” no §4º do Art.76; altera o §4º, 

§11º e cria o Inciso III ao Parágrafo 11, altera os §14º, §18º do Art. 77; altera a letra “d” e 

o § 1º do Art. 78, altera o “caput” do Art. 79 todos da Lei Complementar nº 10 de 22 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre a Reorganização do Regime Próprio de Previdência 
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dos Servidores do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providencias.” Parecer 

favorável da Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Francisco Pacheco de 

Vasconcelos, Relator –Valdivino Ferreira dos Santos, Membro – Marcio Francisco da 

Silva; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de 

Siqueira Junior, Relator – José Francisco Marques Garcia, Membro – Julio Cesar Leite da 

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

da Silva, Relator – Caetano Pereira da Silva, Membro –José Francisco Marques Garcia. 

APROVADO O PARECER E O PROJETO. Não havendo mais trabalhos, o Senhor 

Presidente solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos oradores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna. 1.  Everaldo da Silva: Solicita autorização para 

falar de seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Boa noite a todos. Eu tenho algumas 

reivindicações para fazer no dia de hoje. “Senhor Presidente solicito a ajuda de todos para 

que venhamos tomar alguma providência com relação à rodovia, uma vez que a população 

corre sérios riscos de atropelamento, contemplei uma mãe com uma criança dentro do 

carrinho atravessando a rodovia, que por ventura logo em seguida estava passando um 

caminhão e quase foi  atingida. Já mandamos moção de apelo, indicações para que o órgão 

compete nos auxilie, entrei em contato com o DER onde obtive a informação que por ser 

rodovia não pode ser colocado redutor de velocidade, então porque colocaram redutores de 

velocidade em frente a empresa NGK, precisamos verificar melhor tal situação e buscar 

maiores esclarecimentos para que venhamos conseguir a resolução desse problema. O 

Senhor Presente informa  que a igreja Adventista  através do grupo Desbravadores estão 

fazendo um abaixo assinado onde já contam com mais de 1.500 assinaturas, onde estão 

solicitando uma lombada no Bairro Nova Biritiba, nas rotatórias indo até a entrada do 

Bairro Vista Alegre, pois também já foram ocasionados diversos acidentes, não há 

passagem de pedestre, as crianças que saem da escola estão correndo sérios riscos de 

atropelamentos, uma vez que a velocidade dos veículos também estão acima do permitido. 

A igreja está com intenção de colocar uma barraca no domingo, na praça para colher mais 

assinaturas, convocaram a TV Diário e outros Jornais da região para que de um suporte ao 

evento, e depois enviará para  Assembleia Legislativa esse abaixo assinado, caso não tenha 

nenhum êxito estão disposto a fechar a estrada.  Não havendo mais trabalhos e nem 

oradores inscritos para o uso da tribuna, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, 

declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para constar foi preparada 

esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. 

 

   

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 

Presidente 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Primeiro Secretário 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Segundo Secretário 


