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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 18 de junho de 2012. 
  

Às vinte horas do dia dezoito de junho 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. 074, do 
Livro nº. XI de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 
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 11 de 
junho 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 
Ofício Circular MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/Nº 28/2012, comunicando a transferência 
de Recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. 3. Leitura do Comunicado Nº 
CM104004/2012, informando a liberação de recursos financeiros destinado ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação; 4. Leitura do Ofício Nº 036/12, do Biritiba-
Prev, encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas do Mês de Maio de 2012;  5. 
Leitura do Ofício SGP Nº 3216/2012, do Deputado Rui Falcão  encaminha cópia de 
requerimento. INDICAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 
Vasconcelos 01. Indicação nº 115, Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
ao Setor Responsável, solicitando para que seja feito o nivelamento e cascalhamento das 
seguintes Ruas: 27 e 30, ambas localizadas no bairro Nirvana, nas proximidades do 
Pesqueiro Palmiere; 02. Indicação nº 116, Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Setor Responsável, solicitando para que seja feito o nivelamento e cascalhamento 
da Avenida Três, em toda sua extensão, seguindo para o bairro Itaguaçu. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO:  01. Mensagem Nº 07, de 1º de junho de 2012 – Projeto de Lei 
Complementar Nº 013/2012, Dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento dos 
Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. DELIBERADO.  02. 
Mensagem Nº 08, de 1º de junho de 2012 – Projeto de Lei Nº 014/2012, Dispõe sobre a 
proibição do uso de “narguilé” em locais públicos no Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências. DELIBERADO. 03. Mensagem Nº 09, de 1º de junho de 2012 – 
Projeto de Lei Nº 015/2012;  Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício de 
2013, e dá outras providências. O Vereador Donizeti Assis de Siqueira requer a dispensa 
da leitura da Mensagem nº 09, bem como do Projeto de Lei nº 015/20125. O senhor 
Presidente coloca o requerimento do Nobre Vereador em votação. Aprovado. Fica o 
Projeto DELIBERADO.  04. Mensagem Nº 10, de 1º de junho de 2012 – Projeto de Lei 
Nº 016/2012, Reorganiza, com vistas ao cumprimento das normas de Lei Complementar 
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Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o Fundo Municipal de Saúde – FMS, instituído 
pela Lei Municipal nº 653, de 10 de julho de 1991, e dá outras providências. 
DELIBERADO. 05. Mensagem Nº 11, de 1º de junho de 2012 – Projeto de Lei Nº 
017/2012, Dispõe sobre autorização legislativa para o Poder Executivo do Município de 
Biritiba Mirim firmar termo de pedido de parcelamento de débitos de contribuições 
previdenciárias, junto ao Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
e dá outras providências. DELIBERADO. 06. Mensagem Nº 12, de 1º de junho de 2012 – 
Projeto de Lei Nº 018/2012, Dispõe sobre a autorização legislativa para o Poder Executivo 
do Município de Biritiba Mirim a receber por doação área de terra situada em zona urbana, 
e dá outras providências. DELIBERADO. AUTORIA DA MESA DIRETORA: 07. 
Projeto de Resolução Nº 009/2012 – Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos 
dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências. DELIBERADO. 08. Projeto de Resolução Nº 010/2012 – Dispõe sobre a 
revisão anual dos subsídios dos  Srs. Vereadores, prevista no artigo 37, inciso X e XI da 
Constituição Federal. DELIBERADO. Não havendo mais Projetos a ser deliberado passa-
se para ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira. 1. 
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 012/2012 - Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Biritiba Mirim, a Festa do Divino Espírito 
Santo, realizada no Km.18- Bairro Irohy, e dá outras providências. Parecer conjunto das 
Comissões Permanentes de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e Obras, 
Serviços e Bens Municipais. Não havendo mais material para a 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 de Siqueira: solicita 
autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido. “Agradeço aos nobres Pares 
por terem votado o Projeto de Lei nº 012/2012, que inclui no Calendário Oficial de 
Eventos a Festa do Divino Espírito Santo que é comemorada no Km.18, Bairro Irohy, que 
desta forma a Prefeitura poderá colaborar ainda mais por estar no Calendário Oficial da 
Prefeitura. Esse é o intuito, porque lá é a Sede da Comunidade do Divino. Agradeço a 
população que vieram prestigiar a Sessão representando a Comunidade do Km.18 e do 
Divino Espírito Santo. Boa noite.” 2. Vereador Everaldo da Silva: solicita autorização 
para falar do assento, o que lhe fora concedido. “Parabenizo o Vereador Donizeti pela 
iniciativa. Aproveito para dizer que mais uma vez a união de nós, vereadores, fez com que 
votássemos por unanimidade esse projeto, que veio engrandecer ainda mais a Comunidade, 
o qual eu conheço e que sempre participo, com certeza mais uma vez fizemos o melhor. 
Senhor Presidente, mais uma vez quero lembrar Vossa Excelência, com relação ao Projeto 
de Lei das sacolinhas, que a população está cobrando muito e, que ainda não foi 
sancionada pelo Senhor Prefeito. Então que juntos possamos averiguar o que fazer para 
que os munícipes sejam contemplados. Agradeço a todos pela presença e convido para as 
próximas Sessões. Boa noite.” 3. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: solicita 
autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido. “Agradeço a presença de todos 
na noite de hoje. Enalteço o projeto de Lei nº 012/2012 e ao companheiro Vereador 
Donizeti que está de parabéns e todos nós juntos. Como falou nosso companheiro a Festa 
do Divino passa a constar no Calendário Oficial de Biritiba Mirim, merecidamente. 
Agradeço principalmente aos moradores e interessados do Bairro Km.18. Uma  aparte ao 
Vereador Everaldo, que o Projeto das sacolinhas que nós todos fomos unanime, fizemos 
com que todos os mercados, bem como os mini-mercados passam a ter obrigação de 
ofertar as sacolinhas após as compras de cada um. Em contato com o senhor Presidente, ele 
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informou que amanhã sancionará a Lei e o projeto entrará em vigor na cidade de Biritiba 
Mirim. O povo de Biritiba Mirim está de parabéns, acredito que são poucas as cidades que 
fizeram essa lei. Nós debatemos muito este projeto para chegar a consenso e posição que 
chegamos. Obrigado a todos pela presença. Boa noite. 4. Vereador Valdivino Ferreira 
dos Santos: solicita autorização para falar do assento, o que lhe fora concedido. “Agradeço 
ao Vereador Donizeti pela inciativa do Projeto de Lei nº 012/2012, a Comunidade do Km. 
18. e em especial ao ex-vereador Marcio pela presença. Boa noite.” Não havendo mais 
oradores inscritos para o uso da tribuna e não havendo mais nada a ser tratado o Sr. 
Presidente convoca os senhores Vereadores para a Audiência Pública a realizar-se as 9:00 
horas, a fim de analisar e discutir sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 
2013, e para reunião das Comissões Permanentes as 11:00 horas do dia vinte e dois de 
junho de 2012. Sobre  o projeto de Lei da sacolinhas informou que amanhã passará para a 
Diretora de Secretaria para sancionar a Lei e sobre a Festa do Divino agradeceu o autor do 
projeto Vereador Donizeti. É uma festa popular e tradicional, nada mais justo do que 
constar no Calendário Oficial do Município.  Agradeceu a presença de todos presentes e 
em especial do ex- vereador Marcio e nada mais a tratar 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 25 de junho de 2012. 
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