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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 07 de Novembro  de 2011. 

  

Às vinte horas do dia sete 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 interino Vereador CAETANO 

PEREIRA DA SILVA, 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. 042, 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 Vereador Donizeti Assis de Siqueira justificado pelo Vereador 

José Francisco Marques Garcia, informando que o mesmo se encontra com problemas de 

saúde. 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 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.  O senhor Presidente coloca em votação a ata. APROVADO. 

2. Leitura do Protocolo nº 337 do dia 03 de novembro de 2011. O Vereador Julio Cesar 

Leite da Silva requer a inclusão do requerimento de justificativa de ausência na sessão 

Ordinária realizada em 03 de novembro de 2011, o Senhor Presidente coloca o 

requerimento para leitura. O Vereador Everaldo da Silva requer a inclusão do requerimento 

solicitando providencias referente aos ambulantes que estão concorrendo com os feirantes 

cadastrados no município, o Senhor Presidente coloca o requerimento para leitura. 

PROJETO EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001 – Mensagem nº 

032/2011 - Projeto de Lei  nº 053/2011,  que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Biritiba Mirim para Exercício de 2012, e dá outras providencias”. 

DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a serem deliberados passa-se para Ordem do 

Dia. ORDEM DO DIA: Autoria do Poder Legislativo 001 - Em única discussão e 

votação a Moção de Apelo nº 027/2011, à Ilustríssima Srª Ionice Silva  - DD. Presidente 

do Instituto Ressoar, para que seja avaliada a possibilidade de realizar mais uma edição do 

“RESSOAR NOS BAIRROS”, nesta cidade de Biritiba Mirim. O Vereador Everaldo da 

Silva requer que a Sessão Ordinária regimentalmente prevista para o dia 14/11/2011 seja 

transferida para o dia 16/11/2011 as 20h00 devido o feriado do dia 15/11/2011. O senhor 

Presidente acatando  o requerimento do nobre Vereador coloca em votação. APROVADO 

O REQUERIMENTO. 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 com relação ao requerimento 
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apresentado hoje solicito o apoio de todos os Senhores Vereadores quero  informar que 

este vereador presenciou um inicio de discussão entre feirantes fixos do município com os 

ambulantes, os mesmos vendiam seus produtos em até 60 % mais baratos, portanto a 

reclamação dos feirantes é sobre a deslealdade que vem ocorrendo,  uma vez que o mesmo 

paga sua taxa de licença. Temem a permanência de tal situação que porventura ocasionara 

atrasos no pagamento das taxas por não estarem vendendo seus produtos, prejudicando- os. 

O objetivo desse requerimento então é regularizar esses ambulantes através da  licença. 

Agradece a presença de todos. 2. Julio Cesar Leite da Silva agradeceu e dispensou o uso da 

palavra. 3.  Marcio Francisco da Silva agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo 

mais trabalhos e nem oradores inscritos para o uso da tribuna, o Senhor Presidente agradece a 

presença de todos, comunica que a Sessão Ordinária regimentalmente prevista para ocorrer dia 

14/10/2011 fica transferida para o  dia 16/11/2011 devido ponto facultativo por ser véspera de 

feriado da Proclamação da Republica e convoca os Senhores Vereadores para reunião das 

Comissões Permanentes no dia 11/11/2011 ás 15h00 e 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. 

   

CAETANO PEREIRA DA SILVA 

Vereador  

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Primeiro Secretário 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Segundo Secretário 


