ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 21 de maio de 2012.
Às vinte horas do dia vinte e um 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. 068, 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: O Sr. Presidente convida o Pastor
Denis da Igreja Evangélica do Sétimo Dia para compor a Mesa Diretora. EXPEDIENTE:
1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 14 de maio de 2012. O
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior 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
000162/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 3. Leitura do comunicado nº CM61423/2012 – Informa liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; INDICAÇÕES:
Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 4. - Indicação nº 105,
Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Setor Responsável para que passe
a Máquina Motoniveladora e jogue Cascalho na Rua Maria Consolação Xavier, nº 180 Bairro Castellano. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador
José Francisco Marques Garcia 001) - Projeto de Lei nº 011/2012 - Dispõe sobre a
Denominação de Via Pública no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.
DELIBERADO. O Vereador José Francisco Marques Garcia 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 Poder
Legislativo 01) - Em única discussão e votação o Projeto de Lei 009/2012, que Dispõe
sobre a instituição do “Dia do Desbravador”, e dá outras providências. Parecer conjunto
das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços
e Bens Municipais. Aprovado o Parecer e o Projeto. Autoria do Nobre Vereador José
Francisco Marques Garcia 002) - Projeto de Lei nº 011/2012 – que Dispõe sobre a
Denominação de Via Pública no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.
Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Obras, Serviços e Bens
Municipais. 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 Donizeti Assis
1

de Siqueira: Solicita autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido, e diz:
“Quero falar para todos aqui presentes que este Projeto é de minha autoria, atendendo ao
pedido do nosso amigo Sandro e do Pastor Denis, porém todos os Vereadores assinaram o
Projeto, então é de autoria dos nove Vereadores desta Casa, não faltou nenhuma assinatura.
Solicito ao senhor Presidente para que o Pastor Denis possa fazer uso da tribuna, usando o
tempo em que este Vereador está inscrito, para que ele fale das atividades dos
Desbravadores daqui de Biritiba Mirim, especificamente, para que nós tenhamos
conhecimento do que ocorrerá na data em que será comemorado o Dia dos Desbravadores.
Obrigado a todos os senhores Vereadores pelo apoio. Boa noite”. 2. Vereador Everaldo
da Silva: Solicita autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido, e diz:
“Quero agradecer esta Casa pelo Projeto. O trabalho desenvolvido pelos Desbravadores é
muito importante, a gente como Cristão conhece pessoas que realizam este trabalho, nós
Vereadores trabalhamos para o município em todos os quesitos, trazendo melhorias
juntamente com o Senhor Prefeito, que nos prestigia esta noite, com certeza nós
continuaremos fazendo o melhor para o nosso município. Parabenizo o Pastor Denis e digo
que continuaremos defendendo o que é bom, para todos que não conhecem o Evangelho
seja evangelizado. Obrigado. Boa noite”. 3. Vereador Francisco Pacheco de
Vasconcelos: Solicita autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido, e diz:
“Parabenizo o Vereador Donizeti pela iniciativa de instituir o “Dia dos Desbravadores”
através do Projeto de Lei nº 009/2012, e deixar claro para vocês que estamos aqui vendo a
união de todos, a esperança de Biritiba Mirim, nosso município. Parabéns a todos vocês
que estão aqui presentes na noite de hoje, vocês são os desbravadores, os guerreiros.
Obrigado. Boa noite”. 4. Vereador Valdivino Ferreira dos Santos: Solicita autorização
para falar do assento, o que lhe fora concedido, e diz: “Parabenizo o Vereador Donizeti
pela iniciativa de instituir o “Dia dos Desbravadores”, o Pastor Denis e os desbravadores
que vieram apoiar este Projeto. A gente fica muito contente de ver a Casa cheia, fica o
convite para que venham outras vezes, todas as segundas-feiras às vinte horas ocorre a
Sessão Ordinária, estão todos convidados a vir mais vezes nesta Casa que também é de
vocês. Obrigado. Boa noite”. 5. Pastor Denis: “Cumprimentou o Sr. Prefeito, os
Vereadores e todos presentes. Os desbravadores foi criado a setenta anos nos Estados
Unidos da América e está no Brasil a cinquenta anos. Em Biritiba Mirim a Igreja
Adventista foi fundada há quarenta anos, quando veio à igreja veio juntamente o clube. É
desnecessário falar muito do clube além do que foi lido pelo Vereador. A Igreja Adventista
está presente em mais de 212 países e o clube dos desbravadores também. Crianças de dez
a dezesseis anos fazem parte deste grupo e acima dos dezesseis anos fazem parte da
Diretoria. A proposta do clube no mundo e no Brasil é levar em primeiro lugar esses
jovens aos pés de Cristo que é doador da vida, a quem devemos honrar e louvar sempre,
porque ele faz tudo por nós. Outra proposta é fazer que nossas crianças sejam solidárias
amando a Pátria e respeitando o próximo e também de tirar jovens das ruas, das drogas e
dos crimes, fazê-las cidadãos para o mundo e acima de tudo cidadãos para o Reino de
Deus. Tendo em vista todas essas propostas, eu, como Pastor da igreja desta cidade estou
muito contente em participar de uma Sessão como esta e de ver que os senhores
Vereadores estão preocupados com os ideais que já citei. Vemos hoje como vocês querem
o bem desta cidade. Estamos a disposição desta Casa e da Prefeitura para ajudar esta
cidade a crescer em todas as áreas, estamos agradecidos por esta Lei que acabou de ser
aprovada, não temos como pagar, mas vamos procurar pagar com nossas orações,
desejando que todos os bairros desta cidade sejam abençoados e que sejam abençoados
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tudo aquilo o que forem fazer de acordo com suas vontades e de acordo com a vontade de
Deus também. Convido a todos a ficarem de pé para uma saudação e com a permissão
fazer uma prece. Faz-se a prece. Obrigado. Boa noite. Não havendo mais oradores inscritos
para o uso da tribuna e não havendo mais nada a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a
presença do Senhor Prefeito, dos senhores Vereadores do pastor Denis e de todos
presentes 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 28 de maio de 2012.

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Presidente

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Primeiro Secretário

CAETANO PEREIRA DA SILVA
Segundo Secretário
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