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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 28 de novembro  de 2011. 

  

Às vinte horas do dia vinte e oito 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. 046, do Livro nº. XI de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. Constatou a presença de todos. 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 21 de novembro de 2011, o Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos 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 Oficio nº 

Ref: 005816/MS/SE/FNS- Ministério da Saúde – Brasília- DF- Liberação de Recursos Financeiros 

do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Oficio nº Ref: 011252/MS/SE/FNS- Ministério da 

Saúde – Brasília- DF- Liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura 

do Oficio nº Ref: 011426/MS/SE/FNS- Ministério da Saúde – Brasília- DF- Liberação de Recursos 

Financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Oficio nº Ref: 019132/MS/SE/FNS- 

Ministério da Saúde – Brasília- DF- Liberação de Recursos Financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; 6. Leitura do Comunicado  nº Ref:CM 280793/2011- Ministério da Educação  –Liberação 

de Recursos Financeiros do Fundo Nacional de Educação; 7. Leitura do Oficio APC 035/2011-

Solicitação de Utilização do Plenário para Audiência Publica- Emenda de Iniciativa Popular para 

ser inserida na PLOA 2011, conforme orientação da CMO- Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização da Câmara dos Deputados; 8. Leitura do Oficio nº080/11- Encaminha 

Balancete referente ao mês de outubro de 2011- Biritiba PREV: PROJETO EM 

DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo 001 – Mensagem nº 035/2011 - Projeto de Lei  

nº 056/2011,  que “ Dispõe sobre a criação vagas e de cargos e outras alterações no Quadro de 

Pessoal Permanente, e dá outras providencias. DELIBERADO. 002 – Mensagem nº 037/2011 - 

Projeto de Lei  nº 057/2011,  que “ Autoriza o Poder Executivo a firmar e/ou Contrato com a 

CAMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO CDHU, e dá outras providencias; DELIBERADO. 003 – Mensagem nº 036/2011 - 

Projeto de Lei  nº 058/2011,  que “ Dispõe sobre Autorização Legislativa para contratação 

temporária para atender necessidades de excepcional interesse público e dá outras providencias; 

DELIBERAÇÃO.  Autoria da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos 004 – 

Leitura do Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, “ Processo do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: TC-001937/026/08 - Prestação das Contas do 

Exercício de 2.008 da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Prefeitos: Roberto Pereira da Silva e 

Joaquim Rodrigues Gomes e do Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2011; 005 – Leitura do 

Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, “ Processo do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo: TC-000402/026/09 - Prestação das Contas do Exercício de 2.009 da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Prefeito Carlos Alberto Taino Junior e do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/2011.  Não havendo Trabalhos para Ordem do Dia  o Senhor Presidente  

solicita ao Senhor Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos oradores inscritos para 
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fazerem uso da Tribuna. 1. Everaldo da Silva Solicita autorização para falar de seu assento o que 

lhe fora concedido e diz: os moradores que residem próximo a Praça Central estão reclamando do 

barulho feito pelo som dos automóveis, uma vez que disputam qual som é mais alto. Segundo uma 

moradora já foi feito denuncia e foi informada que os vereadores não estão tomando nenhuma 

providência, porém já foi aprovado nesta Casa Legislativa um projeto sobre poluição sonora neste 

ano,  gostaria que tomássemos alguma atitude com relação a essa reclamação, lembrando que esses 

moradores são os mais antigos da cidade. Com relação também a reforma da Praça localizada no 

Bairro Cruz das Almas sabemos que é para melhoria porém a população está reclamando e diz mais 

uma vez  que os vereadores não estão fazendo nada deixando o  Prefeito fazer da forma que ele 

quer, ou seja, mas uma vez falaram que não estamos fazendo nada, é fácil colocar a culpa em nós 

vereadores, então gostaria de pedir a  ajuda e colaboração de todos para que possamos resolver com 

Executivo a melhor forma de se resolver essas reclamações. E acrescentando sobre barulho na 

Praça São Benedito além do som dos automóveis e motos a demanda de drogas e bebidas 

alcoólicas está em extremo, como já esta aprovada à lei então poderíamos reunir com Executivo 

para resolução desses acontecimentos. 2. Francisco Pacheco de Vasconcelos agradeceu e 

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

palavra. O Senhor Presidente informa ao Nobre Vereador Everaldo da Silva que o Parlamento 

agendou na Cidade de Cajamar audiência Publica com Coronel Camilo para apurar as demandas do 

Alto Tiete, mas sabemos que é mais uma reunião e que não vem nada,  porem se alguém se 

interessar passo o endereço e horário. Aproveitando estamos esperando o Prefeito conseguir 

arrecadação para contratação de Guarda Municipal criada pelo Poder Legislativo auxiliando então 

na resolução ou minimização desses problemas ocorridos na Praça central da cidade, e com relação 

a Policia Militar estão em números reduzidos dificultando o atendimento com relação aos 

acontecimentos na Praça, justificando estar em outra ocorrência, situação realmente difícil  ou 

implantamos  um posto policial ou mudamos o posto Policial para a Praça. Tendo em vista que 

estes problemas ocorrem há vários anos. Não havendo mais oradores inscritos o Senhor Presidente 

agradece a presença de todos e convoca os Senhores Vereadores para Audiência Publica da Saúde 

sobre Emenda de Iniciativa Popular no dia 01/12/2011 das 14h ás 17h, Reunião das Comissões ás 

15h. Dia 02/12/2011 realização da Sessão Solene de entrega de Titulo Honorifico que será 

realizada no Centro Pastoral ás 20h, e no dia 09/12/2011 ás 09h Audiência Publica para discussão 

do Projeto de Lei 053/2011 que Estima Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba Mirim 

para o exercício de 2012,  e dá outras providências. Não havendo mais nada a ser tratado o Senhor 

Presidente 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 

Vereador  

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Primeiro Secretário 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Segundo Secretário 


