ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 19 de março de 2012.
Às vinte horas do dia doze de março do ano de dois mil e 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 o Vereador VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS e o
Vereador CAETANO PEREIRA 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. 058, 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 12 de março 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
002427/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 3. Leitura do Oficio nº 009/2012 – Assessoria de Contabilidade - Encaminha
Balancete, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012; 4. Leitura do Comunicado
do Ministério Público - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta; 5. Leitura do
Ofício nº 0021/2012/SR PENHA/SP - Liberação de Recurso - Caixa Econômica Federal; 6.
Leitura do Ofício nº 0235/2011/SR PENHA/SP - Liberação de Recurso - Caixa Econômica
Federal; 7. Leitura do Ofício nº 0236/2011/SR PENHA/SP - Liberação de Recurso - Caixa
Econômica Federal; 8. Leitura do Ofício nº 0237/2011/SR PENHA/SP - Liberação de
Recurso - Caixa Econômica Federal; 9. Leitura do Ofício nº 0238/2011/SR PENHA/SP Liberação de Recurso - Caixa Econômica Federal; 10. Leitura do Ofício nº 0239/2011/SR
PENHA/SP- Liberação de Recurso- Caixa Econômica Federal; 11. Leitura do Ofício nº
010/2012-DAGP, Atos do Executivo, *Portarias nº. 040/2012, 042/2012 a 047/2012 e 049/2012 a
057/2012; *Decretos nºs 2.800/2012 a 2.803/2012 *Contrato nºs. 018/2011, 023/2012, 025/2012
e 034/2012; 12. Leitura do Ofício nº 013/2012-DAGP, Atos do Executivo, *Portarias nºs.
058/2012 a 063/2012 e 065/2012 a 069/2012; *Decreto nºs. 2.804/2012; *Leis nºs. 1.638/2012 a
1.642/2012; *Contratos nºs. 017/2012, 019/2012, 020/2012, 022/2012, 024/2012, 026/2012,
030/2012, 032/2012, 033/2012, 035/2012, 036/2012, 038/2012 e 039/2012; INDICAÇÕES:

Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia 013). Indicação nº
080/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para
que seja implantado lombadas em toda extensão da Rua Antonio Carlos Salgado de Abreu,
Bairro Alvorada A. Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 014).
Indicação nº 081/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor
competente a criação de um projeto de revitalização juntamente com os proprietários de
imóveis e área comercial em todo o perímetro expandido da área central, sobre a
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obrigatoriedade da manutenção e padronização de suas calçadas. 015). Indicação nº
082/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para
que seja elaborado um projeto para revitalização dos pontos turísticos e atrativos da cidade,
tais como sinalização por meios de placas, implantação de quiosques com bancos,
construção de ponto de ônibus nos bairros, bem como lixeiras e a conservação das estradas
e acostamentos. 016). Indicação nº 083/2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que
interceda junto ao Setor Competente para que refaça o passeio público localizado na Rua
João José Guimarães, ao lado do terminal Rodoviário. 017). Indicação nº 084/2012,
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente, para que
proceda a limpeza de toda extensão da Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária.
017). Indicação nº 085/ 2012, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao
Setor Competente a construção de uma praça na bifurcação da Rua Sérvulo da Costa e Av.
Lauro Albano, no Bairro do Jardim dos Eucaliptos. 018). Indicação nº 086/ 2012, solicita
ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Competente para que faça estudos
necessários para que seja regularizado a documentação dos loteamentos denominado “Vila
Operária”. EM DELIBERAÇÃO: Autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira
Junior, Donizeti Assis de Siqueira, Marcio Francisco da Silva e José Francisco Marques
Garcia 001) – Projeto de Lei nº 007/2012, que “Dispõe sobre o funcionamento de bares e
similares, no Município de Biritiba Mirim e dá outras providências”. DELIBERADO. 002) –
Projeto de Resolução nº 005/2012, que “Dispõe sobre o Regime Especial de Adiantamento e e
numerários na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, conforme disposto na Lei Federal 4.320/1964,
e dá outras providências.” DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a ser deliberado passa-se a
Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva 001) - Em
única discussão e votação a Moção de Apelo nº 009/2012, ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto
Taino Junior - DD. Prefeito Municipal, para que junto ao Setor de Obras realize melhorias na rua
Maria José Machado de Oliveira; APROVADO. 002) - Em única discussão e votação a Moção
de Apelo nº 010/2012, ao Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Taino Junior - DD. Prefeito
Municipal, para que junto ao Setor de Obras realize melhorias na rua Guerra Junqueira localizado
no bairro da Cruz das Almas; APROVADO. Não havendo mais material a ser discutido, o

Senhor Presidente solicita ao 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: “Senhor Presidente sobre este Projeto
que entrou para deliberação, de autoria dos Vereadores José Maria, Donizeti, Marcio e José
Francisco, também esse vereador desde quando entrou nesta Casa de Leis, na questão da
Lei Seca, já tinha trazido esta proposta. Passados esses anos entrou este Projeto hoje
devido o último caso ocorrido na praça municipal, na semana retrasada, um assassinato.
Segundo informações o Delegado foi até a imprensa e disse que não tem interesse político
do município, quero dizer que sempre temos o interesse de ajudar o município unidos com
o Executivo. Não basta apenas nossa vontade, mas também outras coisas, como por
exemplo, as obras do município, convênio assinado e que estão sendo bem feitos, tudo o
que passa para o Executivo tem que passar por esta Casa, então como já está acontecendo
aí de vários Secretários, vários funcionários em comissão que vem falando desta casa de
Leis, por serem candidatos, então temos que sentar para fazer o melhor para o município.
Serei a favor do Projeto quando for aprovado. Quero dizer que as pessoas aproveitam do
que a gente faz aqui para fazerem campanha para outras pessoas em cima das nossas
costas, eu não permito isso, quero deixar esse desabafo. Quero dizer que infelizmente o
Delegado foi infeliz na fala, que interesse político tem sim e nós queremos fazer o melhor
para o município, então precisamos conversar. Eu não pude estar presente no dia da
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reunião com o Delegado por estar de licença médica, mas hoje quero dizer isso, estamos a
disposição para ver o que é melhor para este município. Não permito ninguém querer fazer
campanha, ou seja o que for, em cima desse vereador e desta Casa de Leis. Temos
procurado fazer o melhor, estou há 20 (vinte) anos morando aqui e não foi executado tanta
obras como neste mandato. Agradeço a Deus por mais uma noite. Obrigado. 2. Francisco
Pacheco de Vasconcelos: Solicita autorização para falar de seu assento, o que lhe fora
concedido, e diz: “Quero agradecer a presença dos munícipes. Quanto ao Projeto de Lei
que está em Deliberação certamente iremos analisar. Aproveitando o fala do vereador
Everaldo referente ao pronunciamento do Delegado que foi infeliz em duas palavras,
quando o mesmo diz que na praça pública tem tráfico de drogas e entorpecentes, se é do
conhecimento do Delegado, então deveria tomar outras atitudes, não estou questionando o
seu trabalho e nem tão pouco a sua competência como Delegado de Polícia, estou somente
questionando as palavras que foi dita na TV Diário, que é do conhecimento de todos os
Vereadores e, referente ao pronunciamento que talvez se resolva a criminalidade de
Biritiba Mirim com a Lei seca que é do conhecimento de muitos que entendem de
segurança pública que o problema de Biritiba Mirim, das drogas, que correm solta na praça
pública enfrente de todos. Eu, em data retroativa de 2011, é somente procurar em Ata, fiz
um pronunciamento onde dizia que tudo o que acontece na praça como recentemente a
morte deste rapaz, estaria previsto, mas não devido a Lei Seca, mas devido as drogas e bem
como a prostituição que é solta em praça pública na frente de muitas casas residências que
por ali existe, esse é o meu pronunciamento. Não queria deixar aqui nenhum comentário
contra ou a favor de algum, e, que atrás de tudo isso existe o interesse político, porque é do
conhecimento de todos que existe diversas pessoas como pré candidato para diversos
cargos na próxima eleição onde tem interesses em fazer qualquer outros comentários
maldosos. E quanto ao projeto não tive como ler, mas agora pude ver que o projeto tem
sentido de louvor e será analisado pelas Comissões. Agradeço a todos e boa noite”. 3. José
Maria de Siqueira Junior: Solicita autorização para falar de seu assento, o que lhe fora
concedido, e diz: “A respeito deste Projeto de Lei que foi deliberado, em primeiro lugar
queria esclarecer que ele está sendo tachado como Projeto da Lei Seca e na verdade eu não
entendo que seja dessa forma até porque este projeto não está proibindo esses comerciantes
de trabalhar e sim está criando um mecanismo, uma forma, de controlar os comerciantes
para que as pessoas possam sim, curtir a noite, sair de suas casas e se divertir, mas sabendo
que naqueles comércios será autorizada a bebida alcoólica após a zero hora. Como disse o
vereador Pacheco este Projeto será analisado pelas comissões que com certeza receberá
Emendas para que essas pessoas saibam que nesses estabelecimentos existirá um controle,
monitoramento, gravação, vigilância, e esses estabelecimentos terão que trabalhar de
portas fechadas. Eu não acho justo punir os comerciantes e culpá-los pela
irresponsabilidade de pessoas que infelizmente não conseguem se divertir sem beber, sem
usar drogas, o pouco conhecimento que eu tenho sei e posso afirmar a Vossa Excelência
que não é responsabilidade do comerciante o indivíduo que bebe e saem na rua. Esse fato
que ocorreu que infelizmente vitimou um jovem e quase leva a óbito um segundo jovem se
eu não estou enganado ocorreu antes da meia noite, ou seja, a causa disso com certeza foi
alguma droga, droga proibida ou droga licita que é o álcool, mas não cabe a mim julgar e
nem estabelecer nenhum critério, eu só quero esclarecer a Vossa Excelência e a todos os
membros desta Casa que nós estamos aqui com a intenção de estabelecer um controle para
que esses comércios trabalhem e ganhem o seu dinheiro, façam o seu trabalho e exista um
controle disso para que as autoridades constituídas, polícia militar, polícia civil e
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futuramente a guarda patrimonial tenham condições de identificar as pessoas que venham
praticar algum licito nesses comércios, no interior ou fora deles, então eu não vejo como
Lei Seca, eu vejo como uma Lei que regulamenta uma situação, e que na verdade ela está
sendo feita neste instante, nesse momento, não porque esteve uma autoridade policial aqui
na Câmara e fez essa exigência para nós, nem por causa de um comentário feito em um
jornal, porque eu acho que na verdade essa situação ocorreu devido ao clamor. A situação
como aconteceu veio servir de estopim para que fosse protocolada. No meu mandato
passado tentei protocolar o mesmo Projeto de Lei e fui barrado pelos Vereadores da época
porque eles disseram que se eu entrasse eu seria o único a votar a favor, então eu resolvi
não entrar com o Projeto. Eu tenho essa intenção e essa vontade desde que esse Projeto foi
aprovado em Mogi das Cruzes, porque infelizmente nós temos a migração de jovens de
Mogi para cá. A praça pública em Biritiba no começo de final de semana está cheio de
carro de Mogi, Santa Branca, Salesópolis, Guararema, ou seja, esse pessoal vem para cá
fazer bagunça na nossa cidade e eu sou contra, não que eu seja a favor que as pessoas
daqui façam bagunça eu acho que cada um é dono do seu destino e faz aquilo que quiser da
sua vida, só quero esclarecer aos senhores Vereadores que independente deste projeto ser
aprovado ou não, fica aqui manifestado a vontade deste Vereador e dos Vereadores
Marcio, Donizeti e José Francisco de ter regulamentado no município uma Lei que
controle e que possa controlar aquelas pessoas que não tem controle da bebida. Agradeço a
presença de todos. Boa noite”. O Vereador José Francisco Marques Garcia solicita a
palavra para o Senhor Presidente, que o concede, e diz: Gostaria que o Senhor
marcasse uma reunião com o senhor Prefeito para que os policias falassem a ele o que
falaram para nós, na verdade os Vereadores Francisco Pacheco, José Maria e Everaldo não
estavam presentes, chamou os vereadores de incompetentes e o Prefeito também, então que
fosse feito uma reunião lá, para que eles repetirem tudo o que foi dito aqui. O Senhor
Presidente informa que já tomou as providências tendo comunicado o senhor Prefeito sobre
a reunião de forma verbal para amanhã, às 18h00, no gabinete, para tratar desse assunto.
Com relação o que foi dito na reunião, está em Ata, peço para estarem assinando, cada
vereador terá uma cópia e será enviado também para o Delegado e Comando da Polícia
Militar. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a palavra para o Senhor
Presidente, que o concede e diz: Requeiro a Vossa Excelência, ao Plenário e aos
Membros da Mesa Diretiva para que houvesse Audiência Pública a respeito da Lei que
está sendo apresentada sobre o controle de venda de bebidas alcoólicas, fazer uma
audiência pública para esclarecer isso, tanto para os comerciantes como para os
interessados que queiram ter maior conhecimento da Lei. O Vereador Everaldo solicita a
palavra para o Senhor Presidente, que o concede, e diz: Na fala, o Vereador Francisco
Pacheco deixou claro que não está questionando o trabalho desenvolvido pelo Delegado,
com certeza estão trabalhando em prol do município. O Vereador Donizeti solicita a
palavra para o Senhor Presidente, que o concede e diz: Gostaria somente de fazer uma
manifestação, acho que o Delegado não foi preciso na reportagem dada, pois ele disse estar
tendo má vontade política, então eu esclareci na Sala de Reunião que má vontade não
existe e, desde de quando eu existo, existe Lei que proíbe o tráfico, então não existe má
vontade política, a proibição do tráfico já existe há muito tempo e, há muito tempo existe
cadeia. Não é somente o problema de álcool, inclusive o próprio Delegado disse que existe
tráfico, então deveria ao invés de pensar só na Lei e controle da bebida, deveria cumprir a
Lei do tráfico de drogas e impedir o tráfico, então eu acho que ele foi infeliz quando disse
que houve má vontade política, não houve má vontade política, quando ele entrou na
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Polícia já tinha Lei de drogas, já existia Lei para combater o tráfico, então não teve
nenhuma falta de vontade política quando tinha aprovado a Lei antidoping. O Vereador
Francisco Pacheco de Vasconcelos solicita a palavra para o Senhor Presidente, que o
para o Senhor Presidente, que oconcede concede e diz: Acompanhando o raciocínio do
Nobre Vereador Donizeti referente ao comentário, nós vimos na reportagem inúmeras
cápsulas, porque eu não conheço a matéria, mas falaram que é para cocaína e é
lamentavelmente. Estou vendo O Sr. Ari que é defensor dos esportes e que esportes não
combina com entorpecentes. Temos em praça pública no dia seguinte pessoas varrendo
inúmeras cápsulas daquele material. Uma cidade do tamanho de Biritiba Mirim que não é
uma Metrópole em praça pública, ao nariz e a vista de quem quiser ver usuários de drogas
fazendo uso no período noturno, então deveríamos exigir do Delegado Francisco Del
Poente maior eficácia para conter as drogas no nosso município, que é o que causa um mal,
além do que como disse o Vereador José Maria a droga licita que é a bebida alcoólica, mas
não deixamos de relatar que conforme o vereador falou desde início os Delegados tem
conhecimento de que o tráfico é extremamente proibido e existe a Lei que se pegar é
rigorosa. O Senhor Presidente diz que existe pessoas e pessoas, o Delegado é um formador
de opiniões, sem dúvida nenhuma o comentário dele foi infeliz naquele momento, talvez
não seria isso que ele quisesse passar. Quanto ao Projeto de Lei 007/2012 que é de
relevante interesse da população será analisado e vamos marcar Audiência Pública e
faremos a Emenda necessária. Não havendo mais oradores inscritos o Senhor Presidente
convoca todos os Senhores Vereadores para o dia 23/03/2012 às 10h00 para reunião das
Comissões e a reunião com o Prefeito no dia 20/03/2012 às 18h00 em seu gabinete, não
havendo mais nada a ser tratado o Senhor Presidente no uso de suas atribuições declara
encerrada a Sessão Ordinária do dia 19 de março de 2012. 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, 26 de março de 2012.

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Presidente

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Primeiro Secretário

CAETANO PEREIRA DA SILVA
Segundo Secretario
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