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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 14 de maio de 2012. 
  

Às vinte horas do quatorze de maio 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 os Vereadores 
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E 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. 067, do Livro 
nº. XI de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 
Constatou a presença de todos os senhores Vereadores. 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 07 de maio de 
2012. O Nobre Vereador Everaldo da Silva 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 004506/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros 
do Fundo Nacional de Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 000061/MS/SE/FNS – 
Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura 
do Telegrama nº 000283/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros 
do Fundo Nacional de Saúde; 5. Leitura do Ofício Circular nº 11/2012 
MDS/SNAS/DEFNAS/CGTEOF – Informa liberação de recursos financeiros ao 
Fundo Municipal de Assistência Social;  6. Leitura do Ofício Circular nº 02/2012  
da Câmara Municipal de Guararema, encaminha cópia do requerimento nº 06/2012; 
7. Leitura do Ofício do Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim, encaminha  cópia 
de indicação; 8. Leitura do Ofício SGP – do Deputado Estadual Rui Falcão, 
encaminha cópia de requerimento;  9. Leitura do Ofício nº 030/2012 – do Biritiba 
Prev, encaminha balancete  Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês de 
abril; 10. Leitura do Ofício nº 022/2012-DAGP, Atos do Executivo, *Portarias nºs 
099/2012, 120/2012, 122/2012 a 136/2012, 139/2012, 140/2012 e 148/2012 
*Decretos nºs 2.812/2012 a 2.814/2012, *Lei Complementar nº 137/2012; 11. 
Leitura do Ofício nº 023/2012-DAGP, Atos do Executivo, *Portarias nºs 089 a 
094/2012, 096/2012 a 098/2012, 100 e 111/2012, 118 e 119/2012, 141/2012 a 
145/2012, 147/2012, 149/2012 e 150/2012; *Decretos  nºs 2.806/2012 e 2.808 a 
2.811/2012  *Contratos  nºs 016/2012, 042/2012, 044/2012, 046 a 049/2012, 056 a 
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069/2012, 071/2012, 072/2012, 074/2012, 076/2012, 078/2012, 080/2012, 
081/2012, 087 a 089/2012. *Termo Aditivo nº01 ao Contrato nº 035/2007; 
*Termo Aditivo nº03 ao Contrato nº 020/2009; *Termo Aditivo nº03 ao Contrato 
nº 015/2009; *Termo de Rescisão  nº.01 ao Contrato nº092/2010; *Termo de 
Prorrogação, Retificação  do Contrato de Prestação de Serviços ajustado entre 
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e a Companhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Paulo - Prodesp. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre 
Vereador Marcio Francisco da Silva 12. - Indicação nº 102, solicita ao Sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no 
sentido de colocar ponto de iluminação na Rua Joaquim Maia da Silva, no Bairro 
Pomar do Carmo; 13. - Indicação nº 103, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar ponto de 
iluminação na Rua Rio Tamanduaí, no Bairro Vertentes; 14. - Indicação nº 104, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor responsável passar a 
máquina motoniveladora  e colocação de cascalho na Rua Joaquim Maia da Silva, 
no Bairro Pomar do Carmo. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do 
Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 001) - Projeto de Lei nº 009/2012 - 
Dispõe sobre a instituição do Dia do Desbravador, e dá outras providências. 
DELIBERADO. Poder Legislativo 002) – Projeto de Lei nº. 010/2012  - Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do fornecimento de sacolas plásticas e serviços de 
acondicionamento de mercadorias em supermercados, hipermercados e 
estabelecimentos varejistas congêneres no âmbito do Município de Biritiba Mirim, 
e dá outras providências). DELIBERADO. O Vereador Everaldo da Silva requer 
que o Projeto ora deliberado seja apreciado na Ordem do Dia. O senhor Presidente 
acatando o requerimento do Nobre Vereador coloca-a em votação. Aprovado. Não 
havendo mais Projetos a ser deliberado passa-se para a Ordem do Dia. ORDEM 
DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 001) - Em 
única discussão e votação a Moção de Aplausos e Elogios a senhorita Rita de 
Cássia da Silva pela aprovação no concurso público do Banco do Brasil sendo 
1ºclassificada na Macrorregião. Aprovado. Autoria do Poder Legislativo.  - Em 
única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 010/2012, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do fornecimento de sacolas plásticas e serviços de 
acondicionamento de mercadorias em supermercados, hipermercados e 
estabelecimentos varejistas congêneres no âmbito do Município de Biritiba Mirim, 
e dá outras providências. Parecer conjunto das Comissões Permanentes. Aprovado o 
Parecer e o Projeto. 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. Vereador Francisco Pacheco de 
Vasconcelos: Solicita autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido, e 
diz: “Com relação ao Projeto de Lei nº 010/2012 que foi aprovado hoje quero 
parabenizar a todos os senhores vereadores pela democracia. Obrigado e boa noite”. 
2. Vereador José Maria de Siqueira Junior: agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 3. Vereador Marcio Francisco da Silva agradeceu e dispensou o uso da 
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palavra. 4. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos agradeceu e dispensou o uso 
da palavra. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira solicita a palavra ao Senhor 
Presidente, que o concede, e diz: “Com relação ao Projeto de Lei sobre as 
sacolinhas, gostaria que fosse dada ampla divulgação nos jornais local e da região, 
bem como, se possível entregar cópia a todos os supermercados como também ao 
Procon local, para que a população fique sabendo que nós Vereadores estamos 
sempre do seu lado”. O Vereador Everaldo da Silva solicita a palavra ao Senhor 
Presidente, que o concede, e diz: “Quero parabenizar a atitude em conjunto dos 
senhores Vereadores pela aprovação do Projeto nº 010/2012. Se formos analisar a 
fundo a questão da Lei do Estado, nós sabemos que vamos amenizar a sujeira, a 
poluição, só que  com relação às sacolinhas não resolveu o problema pelo 
contrário prejudicou o consumidor e todos nós. Se formos ao mercado dificilmente 
sairemos de lá sem alguma coisa  que não seja de plástico e se formos ao setor de 
frutas e outros, encontraremos embalagens plásticas. Este trabalho de aprovação 
do projeto é de grande valia, estou de acordo com a divulgação. O projeto fixa o 
prazo de 30(trinta) dias para o Poder Executivo regulamentar, mas com certeza ele 
regulamentará o mais rápido possível”. Não havendo mais oradores inscritos para o 
uso da tribuna e não havendo mais nada a ser tratado o Sr. Presidente esclareceu aos 
senhores Vereadores que dará publicidade aos jornais, agradeceu a presença de 
todos 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. Biritiba Mirim 21 de maio de 2012. 

 
   

JULIO CESAR LEITE DA SILVA 
Presidente 

 
 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 
Primeiro Secretário  

 
 

CAETANO PEREIRA DA SILVA 
Segundo Secretário 


