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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 17 de setembro de 2012. 

  

  Às vinte horas do dia dezessete de setembro 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. 082, 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 10 de setembro de 2012. Após a leitura, o senhor Presidente 

coloca em votação a ata. APROVADO. 2. Leitura do Ofício n°. 121/2012, do 

Conselho Tutelar de Biritiba Mirim, informa os atendimentos efetuados no mês de 

agosto de 2012; 3. Leitura do Ofício nº. 159/2012, do Diretor da Escola Estadual 

“Prof. José Carlos Prestes” Sr. Ezequias do N. Barros, solicita que oito alunos da 8º 

série, participem da Sessão Ordinária, da presente data, para expor seus trabalhos 

realizados junto aos bairros deste município. INDICAÇÕES:- AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 1. Indicação 

nº 140/2012, solicita ao Excelentíssimo Prefeito deste Município, Carlos Alberto 

Taino Junior, para que providencie a ampliação dos banheiros públicos. Não 

havendo Projetos para Deliberação e nem material para Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente agradece a presença dos alunos e da professora Gilda e cede o uso da 

tribuna aos alunos para que eles exponham seus trabalhos. 1. Professora Gilda 

Graci Bonini Brigido:- “Senhores Vereadores, agradeço a oportunidade de estar 

aqui participando desta Sessão Ordinária. Estamos aqui com um objetivo, nós 

desenvolvemos dentro da sala de aula um contento dentro do nosso currículo, o que 

é política, um ato político, o que é cidadania e o exercício da cidadania. Os alunos 

foram nos bairros e fizeram uma pesquisa e desta pesquisa fizeram uma proposta 

política já se preparando para quando forem eleitores. Do sucesso deste trabalho fiz 

um convite a eles para que viessem aqui apresentar a vocês, Senhores Vereadores, e 

ao Senhor Prefeito as propostas que obtiveram através das pesquisas, das 

entrevistas, sobre quais as necessidades dos bairros e de Biritiba. Senhor Presidente 

peço permissão para apresentação deste trabalho. O Senhor Presidente permite que 

os alunos usem o plenário para apresentação dos trabalhos. A aluna Tainá falou em 
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nome dos alunos. Aluna Tainá: “Boa noite. Estamos aqui para mostrar nosso 

trabalho que com muito sucesso venceu uma pequena eleição, de brincadeira, na 

escola que estudamos “E.E. Prof. José Carlos Prestes”. Hoje estamos aqui para 

apresentar o nosso Partido - P.P.E. - Progressista Estudantil.  Graziele Siqueira – 

Prefeita, Luana Lopes – Vice-Prefeita, Jessica Roberta – Senadora, Vitor Guedes 

– Senador e Tainá Oliveira – Vereadora. Visitamos os Bairros e constatamos que 

os moradores precisam de diversas benfeitorias como, por exemplo: Vista Alegre - 

lombadas e sinalização nas ruas; Vila Santo Antonio – Limpeza das ruas e 

providências quanto aos cachorros soltos; Castellano – Terminar o asfalto da 

Avenida, iluminação pública, sinalização, área de lazer e Posto de Saúde; Jardim 

Yoneda  - pavimentação em algumas ruas, providências em relação ao lixo jogado 

nas ruas e Parques ecológicos; Pomar do Carmo – Sinalização, iluminação 

pública, extensão da rede elétrica e Postos de saúde; Rio Acima – Pavimentação em 

alguns trechos, iluminação pública, Postos de saúde, campanhas de conscientização 

em relação ao lixo jogado nas ruas. Apresentamos algumas propostas para os 

bairros e cidade de Biritiba Mirim: Cine Teatro (um espaço para teatro e 

cinema); Mais Segurança, Academia Pública ao ar livre; Parques Ecológicos; 

Áreas de lazer e Eventos Culturais. Precisamos mudar as relações de força no 

mundo, não podemos ser observadores passivos e tomar decisões que afetam nosso 

destino. A política deve ser levada mais a sério pelo nosso povo, afinal quando isso 

não acontece sobra lamentações durante anos, vamos conscientizar-nos e ter certeza 

do que queremos. O Partido Progressista Estudantil garante tomar providências 

sobre as reclamações citadas e para que as propostas sejam realizadas para o lazer 

das pessoas e turistas de nossa cidade. Obrigada pela atenção e boa noite a todos”. 

Terminado a apresentação dos trabalhos dos alunos, o Senhor Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. 1. Vereador  Donizeti Assis de Siqueira. Agradeceu e dispensou o uso da 

palavra. 2. Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: “Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, população e alunos presentes. Alunos, parabéns pelo partido e 

pela brilhante ideia, e que sejam eleitos no futuro.  Senhor Presidente o que me traz 

aqui hoje é para falar a respeito do nosso mandato, de tudo aquilo que fizemos de 

bom para a cidade. Por falta de mais eficácia da nossa própria Casa e por motivos 

outros nós temos uma dificuldade de demonstrarmos tudo àquilo que fizemos na 

cidade de Biritiba Mirim. As pessoas nos questionam, haja vista que estamos em 

campanha eleitoral, perguntam, na maioria das vezes, o que o Vereador fez ou o que 

deixou de fazer. Quero deixar claro, aproveitando os alunos aqui presentes, que não 

existe na cidade benefícios feito sem que não tenham o projeto passado por esta 

Casa, seja ele qual for o Vereador, nós aqui somos unidos, temos diferença 

políticas, mas não pessoalmente, tanto é que uma vez por semana nos reunimos para 

a reunião das Comissões onde analisamos os Projetos do Legislativo ou Executivo. 

As pessoas nos questionam o que temos feito, mas temos vistos melhorias, quando 

vocês veem uma máquina na Rua com certeza absoluta, pode ter consciência, que 

ali tem dedo de um Vereador, qualquer benefício, quando se melhora o hospital 
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pode ter certeza que passou por esta Casa. O nobre amigo José Maria é um 

degustador de Projetos, ele lê e relê.  Sobre a academia ao ar livre já temos um 

Projeto de minha autoria, assinado por todos os Vereadores, que autoriza o 

Executivo a fazer uma academia ao ar livre. Muitas coisas que nós fazemos não são 

divulgadas, mas tudo o que vocês veem nas ruas, no município, as melhorias 

sempre tem passado por esta Casa, o Executivo não executa nada se não passar por 

esta Casa, nós damos todo o direito para o Prefeito trabalhar, é assim que tem sido 

feito. Vocês que no futuro breve vão estar aqui, não sei se todos, vocês jovens são o 

futuro da cidade, então vocês tem que cobrar, isso que vocês fizeram estão de 

parabéns, este tipo de iniciativa é que faz com que a cidade cresça e que nós 

tenhamos uma política séria. Parabéns a todos vocês e boa noite”. 3. Vereador  

Marcio Francisco da Assis. Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador 

Everaldo da Silva. “Agradeço a Deus por este momento e por mais esta noite. 

Agradeço a iniciativa da professora Gilda com seus alunos, realmente é de grande 

valia essa iniciativa, fazer, como a professora disse, o que esses jovens fizeram ir 

aos bairros e pesquisaram o que a população anseia isso é muito bom. Quando se 

tem este trabalho e especialmente quando a juventude começa a se mobilizar para 

reivindicar e cobrar o que é melhor tanto para eles como para os cidadãos em todos 

os sentidos. Fico feliz pela inciativa da professora. Agradeço a população presente e 

boa noite a todos”. 4. Vereador José Maria  de Siqueira Junior: “Parabenizo a 

iniciativa dos alunos e também a professora Gilda. Senhor Presidente, que a partir 

do ano que vem, fica aí a sugestão para que esse ano ainda façamos isso, o convite  

a outras escolas e outros alunos dessa mesma escola, para que participe aqui com a 

gente trazendo para nós a realidade de nosso município. Sugiro inclusive que Vossa 

Excelência solicite à professora que encaminhe a nós esse trabalho dos alunos para 

que possamos oficializar e encaminhar ao Prefeito, e partir daí incluir no orçamento 

de nossa cidade projetos de iniciativa da população. O que partiu desses alunos é o 

marco de inicialização que pode ser seguido e serve de exemplo, como a professora 

disse: muitas pessoas não entendem ou não tem interesse de entender como 

funciona a política e esse serviço de cidadania. É muito importante para o 

desenvolvimento da nossa cidade, parabéns a vocês alunos, professora e direção da 

escola. Muito obrigado e boa noite”. 5. Vereador José Francisco Marques 

Garcia: “Parabenizo a professora e alunos. Solicito a Vossa Excelência autorização 

para que a professora Gilda faça uso da palavra”. O senhor Presidente concede o 

uso da palavra a professora Gilda. 6. Professora Gilda: “Mais uma vez agradeço a 

atenção de vocês, a gentileza de abrir as portas, é um lugar público, mas às vezes é 

pouco visitado, então agradeço pela oportunidade e agradeço a boa vontade de meus 

alunos de saírem de suas casas, aonde poderiam estar jantando, descansando, mas 

eles se dispuseram a vir, então eu acho que aí está o nosso cidadão, o nosso futuro 

eleitor, aquele que se levanta, que vai a frente, que busca e procura melhorias, então 

eu agradeço e parabenizo–os pela boa vontade. Quero dizer que estive aqui, há 

quatro anos, com um grupo também, que hoje já saíram do terceiro ano do ensino 

médio, são eleitores. Encontrando com eles recentemente se lembraram de quando 
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vieram aqui, colocaram suas palavras, suas ideias, é isso que temos o que fazer, 

educação também é política, temos que trabalhar política, temos que trabalhar 

cidadania, atos políticos para que as pessoas não fiquem apenas nas críticas, mas 

que elas façam alguma coisa. Eu acredito que quando um jovem levanta as 

necessidades do seu bairro, ele está aprendendo a ouvir, a ter senso crítico, ele sabe 

analisar o que é possível, o que é imaginário, o que é sonho e o que é realidade. Eu 

disse a eles, coloque no trabalho uma academia ao ar livre, eles sabem 

perfeitamente que não é uma academia com instrumentação aonde as pessoas vão 

pagar, mais é apenas aparelho em praça pública para que os idosos possam se 

exercitar e que os jovens vão lá e faça uma barra de exercícios ou alguma coisa que 

motive a população a sair do caminho do mal para o bem, através da saúde e dos 

exercícios. Acho tudo isso um despertar, temos que dar um alerta a esses jovens e 

que eles tem realmente refletido, tem senso crítico e sabem analisar, precisam 

apenas ser ouvidos e hoje eles foram ouvidos, então foi muito importante para eles 

estarem aqui conhecendo o trabalho dos senhores Vereadores e do Prefeito. Quando 

no início da Sessão, um deles me perguntou, é assim que se fala, ou é porque 

estamos aqui, e eu respondi, é assim mesmo, é Vossa Excelência o tratamento usado 

na Câmara Municipal, então eles estão aprendendo com vocês, muito obrigado por 

isso que vocês passaram a eles. Bom trabalho e sucesso nos próximos 

empreendimentos. Muito obrigada e boa noite”. O Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos requereu a palavra, o que lhe foi concedido. Senhor Presidente, 

solicito que após os Projetos dos alunos vierem a ser oficializados, conforme 

solicitação do nobre Vereador José Maria, que seja tirado cópias e enviado a todas 

as escolas como incentivo de demonstração e valorização dos alunos. Não havendo 

mais oradores inscritos, o Senhor Presidente agradece aos Vereadores pelas 

palavras, a professora e aos alunos e diz que é de suma importância esse incentivo e 

que as propostas estão registradas em ata e que levará pessoalmente ao senhor 

Prefeito e solicita que sejam requeridas por escrito as propostas dos senhores 

Vereadores para que sejam cumpridos os pedidos e que possam ser usados como 

exemplo, agradeceu a presença de todos e não havendo 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  17 de setembro de 2012. 
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