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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 13 de fevereiro de 2012. 

  

Às vinte horas do dia treze de fevereiro do  ano de dois mil doze, 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 JULIO CESAR LEITE DA 

SILVA, que convidou os Vereadores VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E 

EVERALDO DA SILVA 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. 053, do Livro nº. XI 

de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou 

ausência do nobre Vereador Caetano Pereira da Silva, justificado pelo Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos onde o mesmo encontra-se de licença médica. Havendo “quorum” 

legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, 

declarou aberto os trabalhos. O Senhor Presidente solicita um minuto de silencio pelo 

falecimento do Deputado José Candido,  após  agradece a presença do Nobre Vereador 

Odvane e o convida a fazer parte da Mesa  retornando assim a Sessão,  passa-se ao material 

dado ao Expediente: EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 06 de fevereiro de 2012, 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 Telegrama nº Ref. 002730/MS/SE/FNS/2012 

do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº Ref. 003505/MS/SE/FNS/2012 do 

Ministério da Saúde; 4. Oficio SSP/GS/AE nº189/2012/2012- Requerimento de informação 

nº19/201; INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador  Marcio Francisco da Silva  

005). Indicação nº053/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal  a colocação de um redutor 

de velocidade na Rua Olavo Bilac, no bairro Cuz das Almas, nas proximidades do número 

30. 006). Indicação nº054/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Setor Competente, para que seja colocada luminaria  na Rua Erivaldo Bento Zanetti; 007). 

Indicação nº055/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor 

competente,  a colocação de ponto de iluminação na Rua Vinte e Um de Abril, no bairro 

Jardim Yoneda; 008). Indicação nº056/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao setor competente, para que seja instalado redutor de velocidade, na Rua 

Euclides da Cunha, no bairro Cruz das Almas; 009). Indicação nº057/2012, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente, para que seja instalado redutor 

de velocidade na Rua Augusto dos Anjos, no bairro Cruz das Almas. Autoria do Nobre 

Vereador  Francisco Pacheco de Vasconcelos 010) - Indicação nº058/2012, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que seja feito a 

operação tapa buracos em toda a extensão da Av. Jair Leme, localizado no bairro Jardim 

Yoneda; 011) - Indicação nº059/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao Setor Competente, implantação de uma academia de ginástica ao ar livre, na Rua 

Princesa Leopoldina localizado no bairro Vila Operaria; 
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012) - Indicação nº060/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Setor Competente, a colocação de Guard-rail, na curva do km 72 da rodovia Prof. Alfredo 

Rolim de Moura; 013) - Indicação nº061/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Setor Competente, para que seja feito pavimentação na Viela A, 

localizado no bairro Jardim dos Eucaliptos; PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria 

do Poder Executivo 001) – Mensagem nº003/2012 - Projeto de Lei nº 004/2012, que 

“Dispõe sobre a alteração à Lei 1.214, de 12 de abril de 2004, e dá outras 

providencias.”DELIBERADO. 002) – Mensagem nº004/2012 - Projeto de Lei nº 

005/2012, que “Dispõe sobre a alteração à Lei 1.093, de 25 de outubro de 2002, e dá outras 

providencias.”DELIBERADO. 003) – Mensagem nº005/2012 - Projeto de Lei nº 

006/2012, que “Dispõe sobre a alteração à Lei 1.372, de 27 de dezembro de 2006, e dá 

outras providencias.”DELIBERADO. Projeto de Resolução nº002/2012, que Dispõe 

sobre a extinção de cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, referencia CCI, e dá outras providencias. DELIBERADO. Projeto de Resolução 

nº003/2012, que Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, referencia CCI, e dá outras providências. DELIBERADO. O 

Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos requer que os Projetos de Resolução 

nº002/2012 e 003/2012 sejam apreciados na Ordem Dia. O senhor Presidente coloca em 

votação o requerimento do nobre Vereador. APROVADO. Não havendo mais Projetos a 

serem deliberados o senhor Presidente suspende a sessão por 10(dez) minutos para 

obtenção do parecer das Comissões. Retornando a Sessão o Sr. Presidente solicita ao 1º 

Secretario que faça a chamada para verificação de quorum.  Havendo quorum legal passa-

se para Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:  Autoria do Nobre Vereador Marcio 

Francisco da Silva 001) - Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 004/2012,  

ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior D.D Prefeito Municipal e ao Setor de 

Obras, para a construção de um vestiário e uma copa no campo de futebol, localizado do 

bairro do Jardim Nova Biritiba; APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto 

de Resolução nº002/2012, que Dispõe sobre a extinção de cargo de provimento em 

comissão da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, referencia CCI, e dá outras 

providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação; Comissão de 

Tributação, Finanças e Orçamento; Comissão de  Obras , Serviços, Bens Municipais.  
APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Resolução nº003/2012, que 

Dispõe sobre a criação de cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, referencia CCI, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão 

de Justiça e Redação; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento; Comissão de  

Obras , Serviços, Bens Municipais. APROVADO. Não havendo mais trabalhos para 

Ordem do Dia  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: 

sabemos que as aulas já voltaram e que o acesso dos transportes escolares no período de 

chuva é uma grande preocupação, pois os bairros rurais estão sendo prejudicados. Já temos 

reclamações de mães de que ônibus e vans não conseguem chegar até o local onde 

encontra-se as crianças, impossibilitando as mesmas de irem as aulas. Poderíamos tentar 

fazer algo para melhorar. Hoje no final da tarde antes da sessão conversando com alguns 

moradores do bairro Castellano obtive a informação de que as estradas estão intransitáveis, 

e posso confirmar que realmente está pois estive no local, e ressaltando que está via é a 
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mesma a qual iria ser feito a pavimentação, e ressaltar também os bairros Sertãozinho, 

Nirvana, que também encontra-se dificuldade, aproveitar também para solicitar ao setor de 

obras para que possa começar a fazer a manutenção de vias. E também não poderia deixar 

de  falar sobre o minuto de silencio a qual foi feito nesta casa em homenagem ao Deputado 

José Candido e dizer que como sendo vereador do mesmo partido desejar a família e 

população de Biritiba mirim às condolências, uma vez que o mesmo também ajudou o 

nosso município com uma ambulância e com o valor de R$50.000,00 (cinquenta  mil reais, 

e desejar a população um bom feriado de carnaval e que a população possa ter o melhor 

divertimento e agradecer a presença do Vereador Odvane dizer que ele é sempre bem 

vindo nesta Casa..  Sem mais agradece a Deus. 2. Francisco Pacheco de Vasconcelos 

Solicita autorização para falar de seu assento o que lhe fora concedido e diz: somente para 

registrar, como já foi dito a presença do nobre Vereador e colega Odvane e dizer que seja 

bem vindo, bem como os  presentes e acrescentar que muitas das vezes somos parados nas 

rua pela população onde as perguntas são sempre qual nossa função na Câmara Municipal, 

o que fazemos. Então quero ressaltar que não há participação da população ficando assim 

impossibilitados de estarem ciente das decisões desta casa e também registrar e parabenizar 

o excelente tratamento dos funcionários da saúde com os munícipes de Biritiba Mirim. 

Agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite. 3. José Maria de Siqueira 

Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo mais oradores escritos para 

o uso da tribuna o Senhor Presidente convida o Nobre Vereador Odvane para fazer o uso 

da tribuna. 4. Vereador Odivane: O Nobre Vereador agradece a oportunidade e 

cumprimenta a todos os vereadores desta Casa e diz: é de extrema honra estar presente 

nesta casa hoje prestigiando - os, ver o compromisso com a família e cidadãos Biritibano e 

desejar êxodo e sucesso à Mesa, ressaltar também aos munícipes aqui presentes que é em 

prol desses homens aqui comprometidos com o trabalho que os Senhores devem já 

começar uma campanha eleitoral pois esses sim merecem os votos de vocês deixar 

registrado e levar os meu cumprimentos e abraços ao Prefeito Inho que tem realizado 

mesmo com o orçamento pequeno um grande trabalho. Devemos saber que é difícil 

administrar uma cidade com o orçamento pequeno, claro que os problemas continuaram, 

mas com empenho, dedicação e vontade do Executivo e Legislativo é que será feito uma 

sociedade mais justa. Creio que esses vereadores são pais de família, e sendo assim com 

certeza tem compromisso com cada cidadão Biritibano tornando uma sociedade mais digna 

e mais justa. Desde já parabenizo a organização desta Casa e quero frisar que a cidade de 

Guararema esta de porta abertas, uma vez que temos um certo carinho por essa cidade, e 

estamos trabalhando em conjunto para obtenção dos benefícios em prol do nosso 

Município e que tivemos uma excelente votação para o Deputado Andre do Prado que vem 

trabalhando fortemente pela região, tive a oportunidade de acompanhar de perto o seu 

trabalho desde já faço o convite para os senhores vereadores a estarem presente na Câmara 

Municipal de Guararema. É o meu primeiro mandato sendo o terceiro mais votado, fui 

Secretario do Meio Ambiente do Município de Guararema alavancando a educação 

Ambiental e dizer que o meu compromisso é estender toda essa política amigável entre os 

municípios, por que é somando entre Vereadores, Deputados, Prefeitos e Sociedade que 

construiremos uma sociedade mais justa e mais digna, estou aqui hoje a convite do 

Presidente Julio e porque acredito no trabalho dos senhores vereadores. Sem mais 

agradecer pelo convite o uso da palavra. O Senhor Presidente agradeceu as palavras e a 

presença do Nobre vereador Odvane, sendo de grande valia e o lembrete ao prefeito com 

certeza sera dado principalmente enviando-lhe a copia da Ata, agradecer a todos os 
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presentes e informar que estive hoje na reunião da ACAT onde foi entregue o abaixo 

assinado a qual já tinha sido entregue pelo Presidente anterior desta Casa Donizeti 

solicitando lombada eletrônica,  redutor de velocidade ou uma passarela, gostaria de 

destacar que a ACAT está de portas abertas para apoiar os trabalhos principalmente a 

questão da Rodovia que liga bairro centro a travessia de pedestres.  Aproveitar para desejar 

pêsames a família do Deputado José Candido. Não havendo mais nada a ser tratado o 

Senhor Presidente convoca os Senhores Vereadores para a reunião das Comissões 

Permanentes no dia 17/02/2012 as 10h00 e informa a todos os presentes que devido o 

feriado de Carnaval  a Sessão Ordinária do dia 20/02/2012 será realizada no dia 

22/02/2012 as 20h00, não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 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. Biritiba Mirim 22/02/2012 de fevereiro de 2012. 
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