
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 13 de outubro de 2008. 

Às vinte horas do dia treze de outubro do ano de dois mil  e oito, 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 10ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador 
João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista. 
Assumiu a direção dos trabalhos, a senhora Presidente Vereadora ERICA DE QUEIROZ 
que convidou o Vereador MARCELO SILVEIRA MISTRONI, para auxiliar nos trabalhos 
de  secretaria  da  Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  a  senhora  Presidente  solicitou  ao 
senhor Primeiro Secretário que fosse feita à chamada nominal dos Senhores Vereadores 
para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 
presentes,  apostas  às  fls.  184,  do Livro  nº.  IX de Registro  de  Presença  dos Senhores 
Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia quorum legal para as deliberações, 
face ao comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do 
Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior  Havendo  quorum legal,  a  senhora  Presidente, 
invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos da 
presente  Sessão.  EXPEDIENTE:  1.  Leitura,  discussão  e  votação  da  Ata  da  Sessão 
Ordinária do dia 06 de outubro de 2008. O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar 
requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez que se encontra na Secretaria da Câmara a 
disposição de todos os senhores Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o 
requerimento do Vereador Jarbas, ficando aprovada por unanimidade a dispensa da leitura 
da ata. Após, a senhora Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão 
Ordinária do dia 06/10/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do convite da 
Prefeitura Municipal  de Ferraz de Vasconcelos – comemoração ao 55º Aniversário de 
Emancipação  Político  Administrativa  do  município;  3. Leitura  do  Requerimento  de 
Informação nº. 026/2008, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida. 
Solicita  informações  quanto  à  possibilidade  da  Prefeitura  Municipal  retomar  a 
administração do Hospital Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy, bem como informar quais 
recursos  serão  utilizados  para  tais  fins.  Terminados  os  trabalhos  do  Expediente,  não 
havendo projetos a serem deliberados e material dado a Ordem do Dia na presente Sessão 
Ordinária, a senhora Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário que faça a chamada 
dos oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental  destinados às 
explicações  pessoais:  1.  Vereador  Benedito  Donizete  de  Almeida:   Solicitou  à 
Presidência  permissão  para  fazer  o  uso  da  palavra  em  seu  assento,  o  que  lhe  fora 
concedido:  “Quero só comentar a respeito do hospital, eu fiquei sabendo hoje que vão  
despedir o pessoal da cooperativa, médicos, funcionários e um pessoal que trabalha no  
posto de saúde.  Já vai  mal a saúde em Biritiba,  realmente ela funciona no último, a  
população toda reclama e ainda acontece mais isso. Acho que é muito fácil depois de  
perder uma política, dispensar o pessoal e largar a população do jeito que está, a saúde  
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já não funciona bem e ainda faz isso com o pessoal, é uma falta de consideração ao povo,  
é uma falta de respeito. Não é um valor muito alto o repasse, então, acho que deveria  
manter esse pessoal porque, queira ou não, o hospital não funciona cem por cento, mas 
funciona. Então, eu peço a ajuda dos Nobres Pares para ver se pelo menos conseguimos  
impedir que o pessoal saia e que eles fiquem ajudando o hospital. Nós precisamos fazer  
algo, afinal de contas estamos saindo e estão entrando novos amigos nossos aqui e que  
eles continuem o trabalho da gente, mas até o dia 31 de dezembro nós somos Vereadores  
do município e temos que tomar alguma providência, não podemos deixar do jeito que  
está, acho que temos de ir conversarmos com o Prefeito, o Vereador Marcelo é o líder do 
Prefeito aqui na Câmara Municipal, peço que nos ajude, assim como, peço a todos para  
irmos conversar com o Prefeito.  Se alguém pensa que isso é brincadeira,  isso não é  
brincadeira não gente. Eu moro em Biritiba, pretendo ficar aqui, temos família aqui no  
município, agora, a não ser quem não more em Biritiba, este não liga pra esse tipo de  
coisa,  mas  eu  estou  preocupado,  acho  que  temos  que  olhar  pra  esse  lado.  Muito  
Obrigado.”  O Nobre  Vereador  solicita  um aparte  e  diz:  “Vou levar o seu pedido de  
informações junto ao Prefeito, Vereador Benedito Donizete, e o senhor pode ter certeza 
que aqui tem um Vereador que vai se empenhar até o dia 31 de dezembro, mesmo porque,  
infelizmente, nesta última eleição nós não conseguimos a reeleição, mas assumimos um 
compromisso  quando fomos  diplomados  aqui,  de  sermos  Vereadores  até  o  dia  31  de 
dezembro de 2008 e é isso que eu vou trabalhar, pode ter certeza, não é porque nós  
perdemos a eleição que vamos abandonar, tem muita coisa errada, assim como eu disse,  
quando eu recebi a honra de ser o líder do Prefeito aqui na Câmara, que eu levaria a ele  
as coisas boas, mas também as coisas ruins. Vou levar isso ao conhecimento dele nesta  
semana ainda para que ele tome as providências necessárias para ver o que pode ser  
feito. Tenho certeza de que o próximo Prefeito vai dar continuidade e melhorar aquilo  
que realmente necessita ser feito.” Vereador Benedito Donizete: “Eu agradeço a Vossa  
Excelência, Vereador Marcelo.”  2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Solicitou à 
Presidência  permissão  para  fazer  o  uso  da  palavra  em  seu  assento,  o  que  lhe  fora 
concedido:  “Boa  noite  a  todos.  Quero  parabenizar  aos  Vereadores  eleitos  para  a  
próxima Legislatura, o Everaldo, o Donizeti e o Márcio, desejo a vocês três e aos outros  
que não estão aqui, uma ótima gestão no próximo mandato e que a cidade tenha só a  
ganhar com vocês. Quero dizer ao Vereador Benedito Donizete que estou à disposição de 
Vossa Excelência para irmos até a Prefeitura e vermos o que pode ser feito em relação ao  
hospital. É lógico que não pode ser fechado o hospital, não pode diminuir a quantidade  
de atendimento à população porque já é pequena, já tem reclamações de vários bairros,  
como Vossa Excelência falou a pouco, e eu também estou à disposição até o dia 31 de 
dezembro e no que depender de mim, eu estou aqui para ajudar. Muito obrigado.”  3. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Solicitou à Presidência permissão para fazer 
o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido:  “Quero dizer ao Vereador 
Benedito Donizete que o senhor tem o meu apoio, se vocês marcarem uma reunião com o  
Prefeito,  com  certeza  estarei  junto  para  conversarmos  para  sabermos  o  que  está  
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acontecendo. Gostaria de pedir o apoio aos demais Pares, durante a minha visita em 
campanha, eu tomei conhecimento do que está ocorrendo em Biritiba com relação ao  
saneamento básico. Hoje eu estive conversando com o Domingos, gerente da Sabesp de 
Biritiba e ele me passou uma informação que muitas residências aqui no município, estão  
jogando o esgoto na rede de água que é destinada às chuvas,  nas galerias de águas  
pluviais. Aqui embaixo, no início da Estrada de Santa Catarina, naquela várzea do lado  
direito,  ali  acabou  virando  um depósito  de  esgoto  na  verdade,  isso  por  causa dessa  
situação.  Esse  é  um  trabalho  que  deverá  ser  realizado  em  conjunto,  Sabesp  e  a  
Prefeitura,  inclusive  ele  falou  do DAEE,  aquela  máquina  que  eles  usam pra  fazer  a  
limpeza, o desassoreamento dos córregos, para que a Prefeitura por meio da vigilância  
sanitária, juntamente com a Sabesp possam fazer vistoria nas residências onde está sendo 
jogado o esgoto na rede pluvial, sejam notificados esses moradores para que essa rede de 
esgoto seja feita e ligada na rede da Sabesp, porque isso está causando um transtorno  
muito grande para alguns moradores aqui embaixo no Jardim Yoneda e eu tenho certeza 
de  que  em outros  lugares  está  ocorrendo  a  mesma  coisa.  Então,  eu  farei  um ofício  
endereçado à Sabesp, gostaria de contar com o apoio de todos os Vereadores porque  
realmente iremos precisar de um trabalho em conjunto, uma vez que estamos no final do  
mandato e vai depender da boa vontade do Executivo. Fica aqui o meu pedido de apoio  
aos  senhores.  Ao  Vereador  Benedito  Donizete,  com  relação  ao  hospital,  estou  à  
disposição  para  acompanhá-lo  na  Prefeitura.  Quero  aproveitar  a  oportunidade  para  
parabenizar aqui os Vereadores que se elegeram, o Everaldo, o Márcio e o Donizeti que  
está voltando para a Câmara, e tenho certeza que a partir do dia primeiro de janeiro nós  
estaremos aqui desempenhando esse papel de Vereador. Eu, graças a Deus e ao apoio da  
população, estarei aqui a partir do dia primeiro de janeiro, me coloco à disposição de  
todos os novos vereadores e daqueles que se reelegeram, que já tiveram uma passagem 
aqui e que estão voltando, para que nós possamos desempenhar o nosso papel e trazer  
mais  benefícios  para  a  nossa  cidade.  Muito  obrigado  e  boa  noite.”   4.  Vereador 
Reinaldo Pereira:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em seu 
assento,  o  que  lhe  fora  concedido:  “Antes  de  mais  nada,  eu  vou  parabenizar  os  
Vereadores  eleitos,  Everaldo,  Donizeti  e  Márcio.  Sei  perfeitamente  que  o  Vereador  
Donizeti  é  um Vereador muito experiente e poderá perfeitamente auxiliar aos demais  
vereadores pelo conhecimento que já tem adquirido nos mandatos anteriores. A minha  
preocupação é com relação ao que disse o Nobre Vereador Benedito Donizete, o hospital  
já vem enfrentando dificuldade acerca de três meses, pois eu estive conversando com o 
pessoal, na questão financeira que eles não estão repassando, fizeram requerimento e a  
Prefeitura não repassou o dinheiro, então, a situação do hospital é caótica. Mas não é  
tão somente o hospital, o fundo de pensão dos funcionários públicos também a situação é  
caótica, então, os novos Vereadores, infelizmente, nós gostaríamos de passar a vocês uma  
administração  mais  administrável,  mais  governável,  mas  infelizmente  nós  estamos  
passando essa situação caótica,  cheia de problemas  e  dificuldades.  Além desses  dois  
pontos  que  são  de  grande  dificuldade,  nós  temos  ainda  uma  dificuldade  maior  na 
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educação, nós temos uma escola que não foi terminada até hoje. A partir de janeiro do  
próximo ano, senhora Presidente, as crianças de quatro a cinco anos estarão ingressando  
nas EMEI’s e nós não temos estrutura para isso, e pior ainda, com os Vereadores que já  
são  mais  experientes,  o  Vereador  José  Maria  que  estará  novamente  na  Vereança,  o  
Donizeti que já esteve aqui, e com a força do PT e do PP, os dois novos Vereadores terão  
que buscar recursos fora do município, porque se o município não conseguir recursos de  
fora,  nós  teremos  problemas  gigantescos,  nós  não  teremos  onde  colocar  as  nossas  
crianças também. Eu lamento tudo isso, eu não gostaria de passar esse fardo para os  
Vereadores que irão assumir o próximo mandato, mas infelizmente nós temos problemas  
seriíssimos: o hospital ‘quebrado’, o fundo de pensão ‘quebrado’, a Educação está sem  
condições de acolher  as crianças do nosso município,  então,  tendo em vista  que nós  
tivemos uma eleição municipal muito acirrada, com quatro candidatos a Prefeito, com 
mais de três mil votos, na verdade, o Prefeito que assumir o mandato, ele assume com um  
quinto do eleitorado do município e um sexto da população, então, a representatividade é  
muito pequena. Nós sabemos também que o mundo está enfrentando uma dificuldade  
econômica enorme e que o Brasil também será afetado por essa dificuldade econômica, o 
Estado de São Paulo e o município também serão afetados, com desemprego e outras  
dificuldades. Os recursos, bem sabemos, que serão mais escassos também e sabemos das 
nossas dificuldades. Então, o objetivo da minha fala nesta noite, é tentarmos deixar de  
fora, de lado, todas as nossas divergências políticas, as nossas convicções, o nosso ‘eu’, e  
pensarmos em nossa cidade e tentarmos fazer uma composição com todos os partidos que 
disputaram esta eleição e assim, buscarmos soluções. Se pensarmos que quanto pior é  
melhor, nós teremos uma cidade com problemas gigantescos, uma cidade dividida e eu 
acho que não é a hora de dividir, e sim é hora de somar, de esquecer tudo o que passou,  
todas as dificuldades e tentarmos administrar de maneira inteligente e consciente. Muito  
obrigado.”  5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  Solicitou à Presidência 
permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido:  “Boa 
noite a todos. Quero cumprimentar ao Vereador José Maria pela reeleição, e também 
cumprimentar aos Vereadores eleitos Everaldo, Marcio e Donizete,  que vocês tenham 
muito  êxito  aqui  e  muita  união  para  que  possam  realmente  fazer  um  Legislativo  
convincente à população. Quanto ao hospital, Vereador Benedito Donizete, eu me admiro 
Vossa Excelência em estar encabeçando esse pedido, porque Vossa Excelência trabalhou  
lá dentro do hospital ao longo desses três anos e não observou isso. Eu acho engraçado  
isso  aí.  Nós  montamos  no  ano  passado  uma  CEI  aqui  e  Vossa  Excelência  mesmo  
defendeu todo mundo lá dentro do hospital, falou que estava tudo bem, uma maravilha...”  
Vereador  Benedito  Donizete: “Eu  defendi  e  defendo...”  Vereador  Wellington: “O 
senhor deu até o título de Cidadão ao Omero ou não sei pra quem que o senhor deu lá,  
porque disse que a administração está excelente e agora, ela não presta?”  Vereador 
Benedito  Donizete: “Não  estou  criticando  a  administração”  Vereador  Wellington: 
“Esse problema foi tratado há três anos atrás aqui dentro, tem as atas de votação e eu  
vou dar uma cópia ao senhor para que se lembre de que lado o senhor estava, porque  
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isso que está acontecendo no hospital, a gente já sabia que ia acontecer, o senhor estava  
lá dentro e não quis ver isso, o senhor me desculpe. Agora, o senhor vem falar pra mim  
que ‘quem não é daqui, não sei o quê’, esse tipo de conversinha aqui não cola mais. Nós  
temos que resolver, seja gente daqui ou de fora, a gente tem que resolver o problema que  
está aí, é crônico e o senhor sabe muito bem disso. O senhor mesmo falou que o cadeado  
da ambulância vivia caindo e quebrando, foi o senhor mesmo quem falou isso pra mim  
por várias vezes, então, eu acho que não é por aí e não vamos agora dar uma de falso  
profeta porque não cabe neste momento. Acho o  que temos de fazer, a Prefeitura está  
mesmo  nesse  estado,  todos  nós  aqui  sabemos  disso,  não  tem  dinheiro,  foi  mal  
administrada, é só ver quantas ações trabalhistas tem lá no fórum em relação a essa  
cooperativa, foi uma coisa que nós apontamos desde o começo que o contrato era ilegal,  
foi feito um apontamento, mas até hoje, por inércia ou por omissão, muita coisa não foi  
resolvida aqui. Foi apontado na época, fomos perseguidos por isso, o senhor deve saber  
disso, e no final saímos eu, o professor Jarbas e o Vereador José Maria que fazíamos  
parte da Comissão, como ruins e vilões. Então, é importante daqui pra frente acabarmos  
com essa coisa que vamos ou não, nós não vamos salvar nada. Tivemos quatro anos para  
salvarmos e não conseguimos, acha que vamos conseguir agora, em três meses? Acho  
louvável irmos lá, falarmos com o Prefeito, mas eu acho que temos que fazer uma reunião  
com essa equipe de transição, porque isso é mais sério ainda, para ver o que é que vão  
fazer nos próximos quatro anos. Renovaram contratos, estão pedindo aditamento, então,  
já está ilegal desde a formação e agora vai continuar? Acho que não é por aí, se as  
coisas estão nesse pé, chama a equipe de transição para ver o que dá para ser feito daqui  
pra frente, isso é que importa, tem o Plano Plurianual, a Lei do Orçamento para ser  
votada para o próximo ano, temos que colocar mais dinheiro para a saúde, exigir mais de  
quem está lá dentro da saúde, comprar mais ambulâncias, é por aí o caminho. Querer  
tampar  o  sol  com a  peneira  nesta  altura  do  campeonato,  ninguém vai  achar  nem o  
Prefeito para fazer isso. A equipe lá está abalada, está todo mundo com a cabeça nas  
nuvens e não vamos conseguir alcançar nada, apenas o populismo que eu acho que para  
a população isso não interessa neste momento. Não sou reeleito, não fui candidato, mas  
eu  acho  que  tem  que  parar  com  isso  e  ver  o  que  é  possível  ser  feito,  convocar  a  
população, convocar os que estão lá no PSF, conversar com o pessoal da Prefeitura com  
quem vai entrar e procurar ver o que será feito nos próximos quatro anos. Temos que  
chamar o Diretor de Finanças para ver a Lei do Orçamento, vermos o que é possível  
colocarmos a mais para a saúde, esse eu acho que é o caminho. Só fazermos populismo  
aqui dentro, vamos lá falar com o Prefeito? Falar o que se a gente sabe da situação lá?  
Não tem o que fazer lá.” Vereador Benedito Donizete: “Se você não quiser ir não tem 
problema”  Vereador  Wellington: “Mas  não  tem o  que  fazer  lá,  pega  o  orçamento  
aqui.”  Vereador Benedito Donizete: “Se você quiser ir vá, se não quiser não vai, eu  
vou,  porque  afinal  de  contas  eu  tenho  um mandato  de  três  anos  aqui  .”  Vereador 
Wellington: “Excelência, estou falando de um conjunto, não estou falando de um só.” 
Vereador Benedito Donizete: “Os Vereadores têm que se ajudar, se você não quiser ir,  
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tudo  bem.”  Vereador  Wellington: “Não,  eu  não  vou  lá  perder  tempo.”  Vereador 
Benedito Donizete: “Quem vai junto é quem trabalha.”  Vereador Wellington: “Não, 
trabalhar eu trabalhei mais do que o senhor, o senhor não tem um projeto aqui dentro.”  
Vereador Benedito Donizete: “Eu tenho um mandato de dois anos, olha aí o jeito que  
está o hospital, e me fala uma vez que o senhor foi até o hospital para ver o jeito que está,  
fala.”  Vereador  Wellington: “O  senhor    que  podia  estar  trabalhando  dentro  do  
hospital,  não  está,  nem  dentro  do  hospital  o  senhor  trabalha.”  Vereador  Benedito 
Donizete: “Então porque o senhor não tomou providências?”  Vereador Wellington: 
“Vossa  Excelência  trabalha  lá,  e  o  porque  também  não  tomou  providências?  Vai  
trabalhar.” Vereador Benedito Donizete: “É isso que você tem que fazer.”Não havendo 
mais oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os  senhores  Vereadores  que  compõem  as  Comissões  Permanentes  a  se  reunirem  na 
próxima quinta-feira, dia dezesseis de outubro, às quinze horas, com o Procurador Jurídico 
desta Casa, Dr. Benedito Pereira Sobrinho e a Diretora de Contabilidade, senhora Neusa 
Maria. Após, a senhora Presidente 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. 

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 20 de outubro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

                              MARCELO SILVEIRA MISTRONI 
Primeiro Secretário

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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