
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 02 de março de 2009. 

Às vinte horas do dia dois de março do ano de dois mil e nove, 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  o  senhor  Presidente  Vereador  VALDIVINO  FERREIRA  DOS 
SANTOS  que  convidou  a  mim,  Vereador  EVERALDO  DA  SILVA,  para  auxiliar  nos 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor 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.  010,  do Livro nº.  X 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 no Plenário do 
Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior.  Havendo  “quorum”  legal,  o  senhor 
Presidente,  invocando  a  proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou  abertos  os 
trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão 
e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de fevereiro de 2009. O Nobre Vereador Julio 
César  Leite  da  Silva  requer  a  dispensa  da  leitura  da  Ata,  uma  vez  que  se  encontra  na 
Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores.  O senhor Presidente 
coloca  em  votação  o  requerimento  do  Vereador  Julio  César,  ficando  aprovada  por 
unanimidade  a  dispensa  da  leitura  da  ata.  Após,  o  senhor  Presidente  coloca  em  única 
discussão e  votação a  Ata  da  Sessão Ordinária  do dia  26/02/2009,  ficando aprovada por 
unanimidade.  2. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref.  10132498/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da 
Saúde;  3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10128051/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  4. 
Leitura do Requerimento de Informação nº. 007/2009, de autoria do Nobre Vereador Donizeti 
Assis  de  Siqueira.  Requer  informações  ao Poder  Executivo e cópias  de  documentos,  que 
especifica, referentes à Associação Beneficente que administrava o Hospital Municipal Dr. 
Arthur  Alberto  Nardy e que administra  o  sistema do Programa de Saúde da  Família,  no 
município.  O Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior  adentra  ao  Plenário  e 
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solicita  ao  senhor  Presidente  que  seja  consignada  sua  presença  em  Ata.  O  senhor 
Presidente  consigna  a  presença  do  senhor  Vereador. 5. Leitura  do  Requerimento  de 
Informação nº. 008/2009, de autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira.  Requer 
informações  ao  Poder  Executivo  quanto  aos  funcionários  que  foram  contratados 
emergencialmente pela Prefeitura Municipal.  INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador  
José Francisco Marques Garcia: 001) Indicação nº. 205/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine  ao  setor  competente  a  passar  a  máquina  na  Av.  Guacá,  localizada  no  Bairro 
Vertentes;  002)  Indicação  nº.  206/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente  a  fazer  uma  limpeza  no  final  do  Bairro  Vila  Operária;  003)  Indicação  nº. 
207/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a conceder um prazo de 
30 (trinta) dias aos proprietários de terrenos, para que executem a limpeza, em caso contrário, 
que se apliquem as devidas multas; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva: 
004) Indicação nº. 208/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
colocar tampa na galeria que está danificada, localizada na Rua Graciliano Ramos, no Bairro 
Cruz das Almas; 005) Indicação nº. 209/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a recolocar os paralelepípedos na Rua Guerino Lugobone, Centro do Município; 
006) Indicação nº. 210/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Estrada do Sargento, Bairro do Rio 
Acima;  007)  Indicação  nº.  211/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
departamento competente, no sentido de colocar luminárias na Estrada do Sargento, Bairro do 
Rio Acima;  008)  Indicação nº.  212/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que interceda junto  ao 
departamento  competente,  no  sentido  de  colocar  luminárias  na  entrada  do  Bairro  Irohy. 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva:  009)  Indicação  nº.  213/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao Departamento Municipal de Obras, passem a máquina 
motoniveladora e joguem cascalho na estrada do Rio Acima,  até a bifurcação da Estrada de 
Santa Catarina, com prioridade em frente à Padaria do Irineu. Autoria do Nobre Vereador  
Everaldo da Silva:  010) Indicação nº. 214/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
ao Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de 
passar a máquina e jogar cascalho na Rua Gonçalves Dias, em toda a sua extensão,  localizada 
no Bairro Cruz das Almas; 011) Indicação nº. 215/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido 
de  passar  a  máquina  e  jogar  cascalho na  Rua José  de  Alencar,  em toda  a  sua  extensão, 
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localizada no Bairro Cruz das Almas;  012) Indicação nº. 216/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto aos Departamentos Municipais de Obras e Saúde, e ao setor de Vigilância 
Sanitária, para que encontrem uma resolução quanto ao lixo jogado na Rua José de Alencar, 
altura dos nº.s 10 e 97, no Bairro Cruz das Almas; 013) Indicação nº. 217/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras e demais departamentos 
competentes,  para  que  tapem  os  grandes  buracos  que  estão  aparecendo  no  asfalto  feito 
recentemente na Rua Joaquim Nabuco, altura dos nº.s 97 a 150, que também está provocando 
o entupimento das tubulações da SABESP, devido ao excesso de resíduos de sujeira no local; 
014) Indicação nº. 218/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras e demais departamentos competentes, para que tapem os grandes buracos 
que estão em toda a extensão da Av. Heitor da Cunha Braga, desde a Delegacia de Polícia, 
passando por todo os Bairros Cruz das Almas e Jardim dos Eucaliptos, chegando até o Vale 
Encantado Country Club. Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos: 
015) Indicação nº. 219/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
fazer  a  coleta  de  lixo  com mais  freqüência  na  lixeira  localizada  na  Av.  Três  do  Bairro 
Nirvana;  016)  Indicação  nº.  220/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao 
Departamento Municipal  de Obras,  a passar a máquina motoniveladora e cascalhar  a Av. 
Três, em toda a sua extensão, localizada no Bairro Nirvana;  017) Indicação nº. 221/2009, 
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente para que tomem as providências 
necessárias quanto ao esgoto que se encontra a céu aberto, no início da Estrada Municipal de 
Santa Catarina,  nas  proximidades da residência  de nº.  10.  Não havendo projetos a  serem 
deliberados e terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de pronto ao material dado a 
ORDEM DO DIA:  Autoria  da Mesa  Diretiva:  001)  –  Única  discussão  e  votação o 
Projeto de Resolução nº. 007/2009, que “Dispõe sobre a recriação do Art. 37 do Regimento  
Interno  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.” Leitura  do 
Parecer Favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação: Presidente - Vereador 
Donizeti  Assis  de Siqueira;  Relator – Vereador  Everaldo da Silva;  Membro – Vereador 
Marcio  Francisco  da  Silva.  O  senhor  Presidente  coloca  em  única  discussão  o  Parecer 
Favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução 
nº. 007/2009 e após, coloca em única votação, ficando APROVADO POR MAIORIA DE 
VOTOS. Votaram contrários ao Parecer da Comissão Permanente, os Nobres Vereadores: 
Caetano  Pereira  da  Silva  e  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos.  Ausente  no  Plenário  no 
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momento  da  votação,  o  Nobre  Vereador  Donizeti  Assis  de  Siqueira.  Após,  o  senhor 
Presidente  coloca  em Única  Discussão  e  Votação  o  Projeto  de  Resolução  nº.  007/2009, 
ficando  APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. Votaram contrários  ao  Projeto  de 
Resolução nº. 007/2009, os Nobres Vereadores: Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco 
de Vasconcelos. Ausente no Plenário no momento da votação, o Nobre Vereador Donizeti 
Assis de Siqueira. Terminados os trabalhos da presente Sessão, o senhor 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 Donizeti Assis 
de  Siqueira:  Ausente  no  Plenário.  2.  Vereador  Everaldo  da  Silva: Solicita  ao  senhor 
Presidente autorização para falar em seu assento, o que lhe fora concedido e diz:  “Quero  
agradecer a presença da população mais uma vez aqui presente nesta Sessão Ordinária  e  
quero dizer que hoje tivemos uma reunião com o Prefeito, no sentido de nós juntamente com  
ele sabermos como está a questão da saúde em nosso município, a questão problemática a  
qual  todos sabemos que estamos passando. Estamos encaminhando pedidos juntamente com  
o senhor Prefeito e também, cada um de nós está fazendo a sua parte como Vereador. Na  
tarde de hoje, estive conversando com alguns deputados do PT, partido o qual fui eleito,  
assim como outros vereadores estão fazendo com seus partidos também, para ajudarmos  
nessa questão da saúde em nosso município. Quero deixar claro que nós não pegamos o  
município do jeito que nós queríamos, pegamos numa situação caótica, precária, mas fomos  
eleitos e estamos correndo atrás para ajudar e solucionarmos esses problemas o mais rápido  
possível.  Queremos  também  pedir  uma  pequena  compreensão  de  toda  a  população,  de  
nossos eleitores, que nós não estamos medindo esforços quanto a essa questão. Digo a vocês  
que estou vivendo na ‘pele’  a questão do problema da saúde no município,  por questão  
familiar, e eu sei o que a população sente, então é por isso que peço a população que está  
presente aqui hoje que nos ajude também, pois queremos construir e ajudar juntos, queremos  
críticas que venham construir, que nos ajude, nunca críticas que destruam e atrapalhem.  
Muito obrigado a todos.”  3. Vereador José Maria de Siqueira Junior:  “Excelentíssimo  
senhor Presidente esta Casa, senhores Membros da Mesa Diretora, senhores Vereadores e  
senhoras e senhores aqui presentes. O que me traz aqui nesta Tribuna hoje, não sei se é  
descaso ou se é descuido, mas não custa darmos uma ‘cutucadinha’ para ver se a coisa  
anda. Não vim aqui fazer críticas, mas apenas reivindicar um direito meu como Vereador.  
Gostaria de deixar consignado nesta Casa, com relação a dois ofícios que fiz à Prefeitura  
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Municipal, ofícios datados de 05 de fevereiro e 14 de janeiro. O teor do ofício é o seguinte: a  
minha esposa é dentista há dez anos em Biritiba Mirim e sempre ela atende crianças no  
consultório dela, crianças que vão ao posto de saúde e não tem o atendimento, mesmo nós  
termos na rede seis ou oito dentistas. Isso é uma pouca vergonha. Ela atende, mas não tem a  
obrigação de atender, atende porque fica com dó. Eu fiz um ofício no dia 14 de janeiro  
pedindo a ele que determinasse ao Diretor Municipal de Saúde, que me informasse sobre a  
falta de atendimento odontológico nas unidades de saúde do Jardim Takebe e do Irohy. Além  
disso, solicitei que fosse informado os nomes dos dentistas que atuam na rede, o C.R.O. e o  
local  de  exercício  de  todos  os  dentistas  que  estão  trabalhando  hoje,  aqueles  que  estão  
lotados no município e aqueles que trabalham no Estado e prestam serviços aqui. Isso foi no  
dia 14 de janeiro, protocolo nº. 274. Reiterei o ofício no dia 05 de fevereiro, protocolo nº.  
704,  e  estou esperando até agora.  Espero que depois  desse ‘puxão de orelha’,  o senhor  
Diretor de Saúde me mande o que estou pedindo para que a gente possa fiscalizar e tomar  
providências. Outro assunto, inclusive o Vereador Pacheco fez menção numa Indicação dele  
hoje, reforçando o pedido. O meu ofício foi de 14 de janeiro, com relação ao esgoto que está  
sendo jogado no começo da Estrada de Santa Catarina, esse problema foi levado ao Prefeito  
anterior, senhor Joaquim Gomes e que até agora ninguém resolveu. No dia 14 de janeiro eu  
fiz o pedido: ‘em visita pelo Bairro Jardim Yoneda em nosso município, pela Estrada de  
Santa Catarina,  encontrei  um problema grave de derramamento de esgoto domiciliar em  
área não autorizada, tratando-se de um terreno situado à margem direita de quem trafega no  
sentido Centro-bairro. O problema é de conhecimento da SABESP, porém até a presente  
data nenhuma providência foi tomada. Isto posto, solicito a Vossa Excelência que determine  
ao órgão competente uma vistoria minuciosa no local e, em seguida, de posse de todos os  
dados  necessários,  intervenha  junto  à  Empresa  responsável  pelo  serviço  de  saneamento  
básico do município, a fim de que o problema seja sanado. Cabe ainda lembrar que existe no  
local  uma  rede  de  água  pluvial  e  que  o  problema  pode  estar  relacionado  a  ligações  
clandestinas, sendo de competência da SABESP realizar as devidas vistorias.’ A SABESP  
tem ciência disso, o senhor Domingos foi comunicado. No dia 05 de fevereiro, reiterando o  
Ofício Especial datado de 14 de janeiro de 2009, protocolizado no setor de comunicações da  
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim com o número de ordem 228: ‘solicito ser informado  
quais providências foram tomadas para o saneamento do problema apresentado, uma vez  
que, em nova visita pelo local constatei que nada mudou até a presente data’, isso foi no dia  
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05 de fevereiro e pelo jeito não mudou, porque o Vereador Pacheco fez uma Indicação hoje  
pedindo para tomar providências.  Então, mais uma vez eu venho a esta Tribuna dar um  
‘puxão de orelha’,  não sei se é descaso,  não sei o que está acontecendo. Espero que os  
pedidos sejam atendidos porque não é possível, a gente tem a esperança de que a coisa vai  
mudar, eu acredito que vai mudar, mas a gente está aqui é para mostrar o que está errado e  
a gente espera que as soluções venham. Eu não tenho o poder de fazer, eu tenho o poder de  
fiscalizar, eu tenho o poder de olhar o que está acontecendo e dizer ao Prefeito se ele tem  
como fazer, vamos Legislar, vamos fiscalizar, vamos ajudar, mas nós também queremos ser  
ajudados, pois a população está aí precisando de ajuda. Muito obrigado.”  Terminados os 
oradores inscritos e não havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e  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 09 de março de 2009.

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara

EVERALDO DA SILVA 
Primeiro Secretário  

JULIO CESAR LEITE DA SILVA
Segundo Secretário
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