ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 15 de outubro de 2012.
Às vinte horas do dia quinze 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. 086, 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 08 de outubro de 2012. O Nobre
Vereador Marcio Francisco 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
033035/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de
Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº 004262/MS/SE/FNS – Informa liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Ofício FUMEFI Nº 475/2012 –
da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano; Não havendo Indicações, Projetos a
ser deliberado e nem material para Ordem do Dia, 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. Não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente agradece a presença
de todos e convoca os senhores Vereadores para a reunião das comissões a realizar-se
no dia 19/10/2012 às 10h00min, para apreciar os projetos que estão em tramitação nesta
Casa 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 15 de outubro
de 2012.
JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Presidente da Câmara
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Primeiro Secretário

CAETANO PEREIRA DA SILVA
Segundo Secretário
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