
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 01 de outubro de 2012. 

  

Às vinte horas do primeiro dia de outubro 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. 084, 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 24 de setembro 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. Leitura do Telegrama nº 

025191/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; Leitura do Telegrama nº 026684/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 034345/MS/SE/FNS 

– Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do 

Telegrama nº 002808/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 003838/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 

005244MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; Leitura do Telegrama nº 010279/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 007210/MS/SE/FNS 

– Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do 

Telegrama nº 008087/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do 

Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 017540/MS/SE/FNS – Informa 

liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 

020353/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Saúde; Leitura do Telegrama nº 022652/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do Telegrama nº 022773/MS/SE/FNS 

– Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde; Leitura do 

Comunicado Nº CM212292/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212293/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212294/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 



destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212295/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212296/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212297/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212298/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212299/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do 

Comunicado Nº CM212300/2012, Informando a liberação de recursos financeiros 

destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Leitura do ofício n° 

550/12 (vcs) – da OAB São Paulo- 17.° Subseção de Mogi das Cruzes; Leitura do ofício 

n° 0292/2012 – da Caixa Econômica Federal;  Leitura do Ofício nº 052/2012-DAGP, 

*Portarias nºs 285, 287, 307, 308 ,310 a 321  *Decretos  nºs  2.852/2012 a 2.854/2012. 

Não havendo projetos a ser deliberado e nem material para Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente convidou o Senhor Jonathan Contiere Sampaio, portador do RG nº 

44905485, para fazer o uso da tribuna, conforme inscrito no livro de “Tribuna do Povo”, 

apostas às fls. 011. 1. Jonathan Contiere Sampaio:- Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, estou aqui na qualidade de Administrador Geral e representante do 

Departamento Jurídico da Associação Unidos pela Família, mantenedora do Convênio 

firmado com o município de Biritiba Mirim para a administração das creches 

localizadas nos bairros: Jardim dos Eucaliptos, Cruz das Almas, Km.18 e Vista 

Alegre. Em primeiro lugar agradeço, apesar de não estar presente, o nosso Prefeito 

Senhor Carlos Alberto Taino Junior por todo apoio que nos dá desde 2009, por toda a 

prestatividade que tem dispensado a essa entidade. Agradeço também aos representantes 

desta Casa Legislativa, Senhores Vereadores, pelo apoio e por tudo aquilo que nos tem 

respaldado em que temos precisado. Faço neste momento a prestação de contas 

públicas, conforme disciplina o nosso plano de trabalho e convênio firmado com a 

municipalidade, entrego cópia da ata da reunião extraordinária realizada dia 28/09/2012, 

na unidade do Km.18, bairro Irohy, para que Vossas Excelências tenham conhecimento 

e também para que seja afixada  no mural desta Edilidade para que toda a população 

tenha conhecimento, respeitando os princípios da administração pública, da 

transparência e publicidade. Relato o que foi tratado nessa reunião: Sugiram alguns 

insólitos referente à prestação de serviços executados por essa entidade, mais 

especificamente no Km.18. Chegou para nós de modo extraoficial, porém, através de 

um representante desta Casa, o Nobre Vereador Valdivino, o qual nos relatou uma 

reclamação formal, verbal, referente à prestação dos serviços, as quais de imediato 

respeitando a administração pública, respeitando os impostos, pelos quais somos pagos 

com dinheiro público, fomos fazer um levantamento e averiguação passadas pelo Nobre 

Vereador. Ao conversar com todos os pais presentes dos alunos matriculados naquela 

unidade, fizemos um levantamento, um questionário de avaliação especificando o nível, 

onde pedimos para assinar ótimo para totalidade satisfeita e ruim para totalidade 

insatisfeito sobre a estrutura e conservação predial da unidade, atendimento dos 

funcionários, postura dos funcionários, disponibilidade e prestatividade do Coordenador 



da unidade, aonde noventa por cento de todos os presentes qualificaram o serviço em 

toda excelência, especificando o nível máximo com ótimo e dez por cento como bom e 

regular, sendo que foi especificado regular somente para a estrutura e conservação 

predial que verificamos que carece de algumas reformas, mas como não temos recursos, 

esses são escassos, não podemos fazer como gostaria que fosse feito. Porém já 

requisitamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, se eleito para 2013, rever nosso plano 

de trabalho e readequação das verbas orçamentárias, então sendo dessa forma, forma de 

compromisso de prestar esclarecimentos à população de Biritiba Mirim e a esta Casa 

sobre a opinião da população que recebe os serviços prestados por essa entidade, os 

quais classificaram com ótimo na totalidade de noventa por cento. Registro também que 

essa entidade está aberta para qualquer questionamento dos Nobres Vereadores, bem 

como de toda população. Temos um canal  de registro para reclamações, sugestões e 

criticas, a qual assim que recebermos iremos fazer averiguação, é para isto que estamos 

aqui prestando este serviço para a municipalidade. Agradeço esta Casa por esta 

oportunidade e boa noite a todos.  O Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 

solicita a ordem ao Senhor Presidente, que o concede, e diz: Senhor Jonathan, levei até a 

Presidente da Associação, não relatando a Associação como má administradora, mas 

sim como boa administradora, foi apenas notificando que existiu uma funcionária que 

batia em crianças. Quero saber se foi relatado nessa reunião, ou não, e, se foi tomada 

alguma providência, ou não. O Senhor Jonathan responde: Informo ao Vereador que, 

durante uma reunião veio uma mãe nos procurar relatando que a criança tinha sofrido 

algum tipo de agressão por parte de uma prestadora de serviços para a entidade, o qual 

de imediato foi instaurado um processo administrativo interno, inclusive está à 

disposição na nossa unidade, eu não trouxe por se tratar de processo administrativo 

interno, para apuração do fato, possível falta disciplinar. Eu ainda não posso, até por 

causa de danos morais, dar publicidade aos fatos. Foi aberta uma sindicância, um 

processo administrativo interno para apuração do fato e assim que estiver encerrado 

estarei trazendo a esta Casa para divulgação do mesmo e transparência da publicidade. 

O Vereador Valdivino pergunta: Foi realmente questionado, na reunião, se havia uma 

prestadora de serviços maltratando as crianças. O Senhor Jonathan responde: Uma 

mãe veio nos procurar, Sra. Aline Cristina dos Santos, e relatou este boato, motivo este 

que pegamos a reclamação por escrito e de imediato abrimos, através de Portaria, um 

processo administrativo interno para averiguar esta denúncia, que ao final se for 

realmente apurado desvio de conduta por parte da prestadora de serviços as 

providências cabíveis serão tomadas, passiveis até mesmo de transferência ou 

desligamento, haja vista, que é feito um trabalho exaustivo de coordenação 

pedagógica.Vossa excelência tem maior notoriedade do assunto, sendo que sua filha já 

trabalhou conosco e sabe que realmente prezamos por toda a legalidade, respeitando o 

estatuto da criança e adolescente e a criança em primeiro lugar. Ao final do processo 

verificado se houve falta disciplinar a medida será sancionada. O Vereador Valdivino 

pergunta: Quanto à entidade paga por trabalhos prestados pelas professoras, babás e 

ajudante geral. Senhor Jonathan responde: Não posso responder com exata clareza, 

são valores constantes do nosso plano de trabalho, salvo se não me engano, o nosso 

menor salário se encontra hoje em R$ 622,00, que é o salário mínimo nacional, pago ao 

auxiliar de limpeza e o maior salário é R$ 1.021,00, que é pago ao professor, lembrando 

que não tem natureza de salário, por ser prestação de serviços, eles recebem a título de 



remuneração. O Vereador Valdivino questiona: E o salário de babá e merendeira. O 

Senhor Jonathan responde: Na faixa de R$ 645,00. O Vereador Valdivino 

pergunta: Quantas visitas são feita durante a semana nas unidades. O Senhor 

Jonathan responde: Conforme disciplina o nosso plano de trabalho visado pela 

municipalidade o encontro com os funcionários é feito duas vezes por semana, às terças-

feiras com nossos pedagogos, pelo período de duas horas, através do HTPC e às 

quartas-feiras com as ADEIS – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e com os demais 

funcionários uma reunião com o coordenador todo o encerramento da semana, ou seja, 

todas às sextas-feiras. O coordenador administrativo da unidade faz o fechamento do 

balanço com os funcionários e depois passa o relatório para a administração da entidade. 

O Vereador Valdivino pergunta: Todos os coordenadores são formados em 

pedagogia. O Senhor Jonathan responde: Não. Nem todos são formados pedagógicos, 

são coordenadores administrativos, bastando formação em ensino médio ou equivalente, 

sendo que a parte pedagógica é fornecida pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

através da Secretaria Municipal de Educação, então, temos coordenador administrativo 

e não coordenador pedagógico, nossa Diretora, Sra. Miriam Yoshida Lorca, e toda 

formação pedagógica é fornecida pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim através da 

Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, o 

Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores 

inscritos para fazerem uso da Tribuna. 1. Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos: Senhor Presidente, Senhores Nobres Pares, agradeço a presença dos 

representantes do povo de Biritiba Mirim nesta Sessão. O que me traz aqui, hoje, é para 

falar a respeito do que temos observado, acompanhado durante a campanha eleitoral. Eu 

me senti ofendido, acredito que todos, porque temos acompanhado inúmeros candidatos 

almejando uma cadeira nesta Casa, todos eles com afinco de chegar aqui, na maioria das 

vezes ultrapassando os limites que as regras das leis nos regem. Todos nós, Senhor 

Presidente e Nobres Colegas estamos aqui, porque fomos eleitos, democraticamente, 

todos nós devemos com certeza dar respaldo ao povo e também ter o retorno, o mesmo 

respeito, porque somos representantes do povo de Biritiba Mirim, sem dúvida nenhuma. 

Temos candidatos que almejam chegar a esta Casa sem preparo algum, sem 

conhecimento sequer para falar a respeito das Leis, seja do Poder Executivo ou Poder 

Legislativo, portanto, nós estamos sendo agredidos, não fisicamente, ainda, mas 

verbalmente, deveríamos todos respeitar o povo ou o público. Temos como candidatos a 

Prefeito, os senhores: Luiz passos, Jarbas, Inho e o Everaldo, no meu ponto de vista os 

candidatos, principalmente a Prefeito, deveria subir no palanque daquele que for eleito, 

democraticamente, apertar suas mãos e dar as boas vindas à Prefeitura como respeito ao 

povo de Biritiba Mirim, porque o povo está cansado de você subir ao palanque e não 

saber o que falar, de “xingar” um ao outro. O povo quer votar, democraticamente, o 

povo quer trabalho, respeito e, as pessoas sobem ao palanque e seja lá se tem alguma 

divergência com algum membro desta Casa, deveria respaldar um pouco esta Casa de 

Leis. Obrigado Senhor Presidente, esse é o repúdio que eu tinha a falar. Aqui a gente 

fala com a população, fala, se expressa o que deseja. Gostaria de que aqueles que 

almejam chegar a esta Casa, que cheguem, adentrem e sentem nesta cadeira, sejam 

eleitos democraticamente, respeitando o povo e respeitando os nossos colegas. 

Obrigado e boa noite. 2. Vereador Everaldo da Silva. Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores. Quero dizer que com relação a muitos candidatos que estão pleiteando essa 



vaga para Vereador, para o exercício de 2013, que a democracia é para todos, mas 

infelizmente muitos estão subindo em palanque e que nunca acompanhou uma Sessão 

nesta Casa, durante esses quatro anos, e ficam falando “asneiras”, pensando que falar 

mal vai ganhar voto, não sabe que em sua primeira vez tem que mostrar seu trabalho 

para ganhar voto. Quero deixar registrado que nunca uma Casa trabalhou tanto pelo 

município como esta Casa. É democrático, o sol nasce para todos, mas pegar um 

microfone em cima do palanque, no comício, precisa realmente saber o que está 

falando, porque segundo as informações as pessoas começam a atacar e a fazer coisas 

ataques mentirosos a respeito desta Casa e de nós Vereadores. Deixo registrado ainda, 

para que as pessoas pensem e acompanhem o que esta Casa fez para o município. 

Agradeço a todos que estão presentes e digo que estamos mais vez fazendo a 

democracia. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente diz ao Senhor 

Jonathan que o plano de trabalho será entregue nas mãos da Diretora de Secretaria para 

afixação no mural desta Casa e aos demais presentes que além de outras prerrogativas, a 

prerrogativa de fiscalizar os Órgãos Públicos e suas ramificações é o dever do Vereador. 

Agradeceu a população presente e aos Vereadores pelas palavras proferidas  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  01 de outubro de 

2012. 

 

JULIO CESAR LEITE DA SILVA 

Presidente da Câmara 

 

EVERALDO DA SILVA                                        CAETANO PEREIRA DA SILVA 

      Primeiro Secretário                                                               Segundo Secretário 
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