
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 09 de março de 2009. 

Às vinte horas do dia nove 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.  011, 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 02 de 
março 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 
02/03/2009,  ficando  aprovada  por  unanimidade.  2. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10161763/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10161125/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10176324/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
10174545/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Requerimento  de 
Informação nº. 009/2009, de autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva. Requer 
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informações ao Poder Executivo quanto às dívidas da Prefeitura Municipal de Biritiba 
Mirim  referente  ao  Exercício  de  2008.  Reitera  o  Requerimento  de  Informação  nº. 
001/2009; 7. Leitura do Requerimento de Informação nº. 010/2009, de autoria do Nobre 
Vereador Caetano Pereira da Silva.  Requer cópia de todos os contratos de locações feitos 
pela Prefeitura Municipal  de Biritiba Mirim, desde o ano de 2008 até a presente data. 
Reitera  o  Requerimento  de  Informação  nº.  002/2009;  8. Leitura  do  Requerimento  de 
Informação  nº.  011/2009,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco  Pacheco  de 
Vasconcelos.  Requer informações ao Poder Executivo quanto ao trâmite e providências 
de suas  Indicações apresentadas na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 2009; O 
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior adentra ao Plenário e solicita ao 
senhor Presidente que seja consignada sua presença em Ata. O senhor Presidente 
consigna a presença do senhor Vereador. 9. Leitura do Requerimento de Informação nº. 
012/2009,  de  autoria  do Nobre Vereador  Francisco Pacheco de Vasconcelos.   Requer 
informações quanto à resposta ao requerimento de informação do gabinete, protocolado no 
Poder Executivo deste município sob nº. 802, em 11 de fevereiro de 2009; 10. Leitura do 
Requerimento  de  Informação  nº.  013/2009,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Francisco 
Pacheco de Vasconcelos.  Requer ao Poder Executivo, em forma de Certidão,  cópia de 
todos  os  contratos  de  locações  feitos  com  as  creches  do  município  e  ainda,  relação 
contendo os nomes de todos os funcionários que trabalham nas referidas creches;  11. 
Leitura do Ofício Especial do Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Carlos Alberto 
Taino Junior.  Convite  para a  Conferência  Municipal  do Projeto Circuito Turístico das 
Águas e Nascentes, dia 12 de março de 2009, a partir das 18h00; 12. Leitura do Ofício nº. 
006/2009-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 032, 034, 036 a 042, 044 
a 046/2009; *Decretos nº.s 2.580 e 2.582/2009; *Lei Ordinária nº.s 1.528 a 1.530/2009; 
*Lei Complementar nº. 088/2009. INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Donizeti  
Assis de Siqueira: 001) Indicação nº. 222/2009, solicita ao Sr. Prefeito que providencie 
estudos junto ao departamento competente, no sentido de colocar uma luminária na Rua 
Marechal Floriano Peixoto, no poste defronte ao numeral 261, Bairro Vista Alegre; 002) 
Indicação  nº.  259/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  estudos  junto  ao 
departamento competente, no sentido de que seja realizada a limpeza do Córrego Itaim, 
iniciando-se na Rodovia SP-88, próximo ao pátio da Prefeitura Municipal, até o final do 
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Bairro Vila Santo Antonio II, inclusive fazendo a abertura de passagem onde está vedado 
por muro, atrás do Supermercado Okamura. Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira  
da  Silva:  003)  Indicação  nº.  223/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  providencie  a 
instalação de lixeiras em alguns pontos da cidade, tais como: rodoviária, praças, postos de 
saúde, dentre outros;  004) Indicação nº. 224/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao 
setor competente verifiquem a possibilidade de construir uma pista para caminhada, ao 
longo da Rua Durval Monteiro de Godoy,  no Bairro Jardim Alvorada C, em toda sua 
extensão;  005)  Indicação  nº.  225/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à 
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminária na rotatória localizada 
entre a Av. Ferdinando Jungers e a Av. Reinaldo Benedito de Melo.  Autoria do Nobre  
Vereador  Marcio  Francisco  da  Silva:  006)  Indicação  nº.  226/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  realizar  a  limpeza  e  a  roçada  do  mato 
existente em toda a extensão do acostamento da Estrada do Rio Acima; 007) Indicação 
nº.  227/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de 
Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação no final da Rua Joaquim de Almeira 
Totte; 008) Indicação nº. 228/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Castellano;  009) Indicação nº. 229/2009,  solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do 
Bairro Fumiko Nothe; 010) Indicação nº. 230/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos 
críticos  do Bairro Jardim Nova Biritiba;  011)  Indicação nº.  231/2009,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia,  no sentido de colocar 
iluminação  no  término  da  Rua  25  de  março,  que  fica  em  frente  à  Estrada  Mogi-
Salesópolis,  na  altura  do  Km.  73,  ao  lado  do  depósito  Ultragás;  012)  Indicação  nº. 
232/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, 
no sentido de colocar ponto de iluminação na Rua Rio Itapanhaú (antiga Rua Dez), no 
Bairro Vertentes; 013) Indicação nº. 233/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação na Rua Antero de 
Quental;  014)  Indicação  nº.  234/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à 
Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  um  ponto  de  iluminação  na 
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Estrada  de  Casa  Grande,  Km.  85,5,  em  frente  ao  porto  de  areia  desativado;  015) 
Indicação nº. 235/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, efetuem a 
reforma da  praça  existente  no  início  da  Estrada  de  Casa  Grande;  016)  Indicação nº. 
236/2009, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, viabilizem a criação de 
um grupo de  empreendedores  e  colaboradores  do  turismo, com o  fim de  estruturar  e 
revitalizar os pontos turísticos do município; 017) Indicação nº. 237/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que junto ao setor  competente,  viabilizem a implantação de ônibus,  a fim de 
atender aos pacientes da rede pública de saúde que fazem tratamento nos hospitais da 
grande  São  Paulo. Autoria  do  Nobre  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva:  018) 
Indicação  nº.  238/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Rua Antonio Carlos 
Salgado de Abreu, no Bairro Jardim Alvorada A; 019) Indicação nº. 239/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação  pública  na  Rua  Julio  Verne,  Bairro  Jardim  Rosicler. Autoria  do  Nobre  
Vereador José Francisco Marques Garcia:   020) Indicação nº. 240/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente, a tapar os buracos na Rua Henrique Perez, no 
trecho que segue à Estrada do Kobayashi;  021) Indicação nº. 241/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente, a arrumar os banheiros do Posto de Saúde do 
Bairro Irohy – km.18; 022) Indicação nº. 242/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine 
ao setor competente, a colocar uma luminária na Rua José Pereira da Silva, Bairro Centro. 
Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos:      023) Indicação nº. 
243/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor  competente,  a  fazer  a 
pavimentação  da  Rua  Gonçalves  Ledo,  localizada  no  Bairro  Cruz  das  Almas;  024) 
Indicação nº.  244/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que determine ao setor  competente,  a 
realizar os estudos técnicos necessários que apontem os pontos onde há necessidade de 
estrutura de tubulação de escoamento de águas pluviais, para garantir maior durabilidade 
dos serviços de manutenção das ruas dos bairros: Parque Residencial Castellano, Nirvana, 
Rio Acima, Vertentes e Jardim dos Eucaliptos;  025) Indicação nº. 245/2009, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de obras a fazer a manutenção 
geral de todas as ruas localizadas no Bairro do Rio Acima; 026) Indicação nº. 246/2009, 
solicita  ao Sr.  Prefeito  que determine ao Departamento Municipal  de  Obras  a  fazer  a 
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manutenção  geral  e  o  cascalhamento  de  todas  as  ruas  localizadas  no  Bairro  Parque 
Residencial Castellano; 027) Indicação nº. 247/2009, solicita ao Sr. Prefeito que adote as 
providências  administrativas  necessárias,  com  a  máxima  urgência,  objetivando  o 
recapeamento asfáltico da Estrada do Sertãozinho, nas proximidades do cruzamento com a 
rua que segue para o Vale Encantado e também nas proximidades da Granja Tok;  028) 
Indicação nº.  248/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito que determine ao setor  competente,  a 
tomar as providências necessárias visando os serviços de ‘tapa buracos’ na Av. Heitor da 
Cunha Braga, mais precisamente no ponto final de ônibus do Jardim dos Eucaliptos, e 
também em toda a sua extensão; 029) Indicação nº. 249/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente, a fazer a construção de uma nova lixeira e ainda, a coleta 
de lixo com mais frequência  na Estrada do Sertãozinho, próximo à Granja Tok;  030) 
Indicação nº.  250/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que adote  as  medidas  administrativas 
necessárias,  objetivando  a  implantação  de  um  posto  policial  24  horas  na  Praça  São 
Benedito,  centro  do Município.  Autoria  do Nobre  Vereador  Everaldo da  Silva: 031) 
Indicação  nº.  251/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal  de  Obras  ou  demais  departamentos  competentes,  no  sentido  de  implantar 
sinalização na Av. Maria José de Siqueira Melo, altura do nº. 311, nas proximidades da 
Igreja Congregação Cristã do Brasil e do Posto de Saúde, no Bairro Jardim Takebe; 032) 
Indicação  nº.  252/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal de Obras ou demais departamentos competentes, no sentido de roçar o mato ao 
redor  dos  prédios  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim e  da  Polícia  Militar;  033) 
Indicação  nº.  253/2009,  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 em toda a extensão da Rua Domingos Ramalho dos Santos, no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos;  034) Indicação nº. 254/2009, 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 em toda a extensão da Rua 
Neuza de Fátima de Souza, sendo o local mais crítico está na altura dos nº.s 21 ao 30, no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos;  035) Indicação nº. 255/2009, 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 em toda a extensão da Rua 
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Vânia Stefen Santos (antiga Rua ‘P’), principalmente na altura dos nº.s 08 a 11, no Bairro 
Jardim dos Eucaliptos; 036) Indicação nº. 256/2009, 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 em toda a extensão da Rua Marinalva Silva 
dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 037) Indicação nº. 257/2009, 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 em toda a 
extensão da Rua Nilo Peçanha, bem como implantar o sistema de dreno na citada via, na 
altura do nº. 311, no Bairro Jardim Vista Alegre; 038) Indicação nº. 258/2009, solicita ao 
Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  ou  demais 
departamentos  competentes,  no  sentido  de  implantar  sinalização  de  “Proibido  
Estacionar” na Rua João José Guimarães, próximo à casa de doces ‘Biritiba Doces’ e à 
Escola  Municipal  de  Ensino  Infantil  ‘Ferdinando  Jungers’. PROJETOS  EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques Garcia: 001) 
Leitura do Projeto de Lei nº. 011/2009,  que “Obriga o Poder Executivo Municipal a 
coletar separadamente o lixo eletrônico, bem como manuseá-lo, responsabilizando-se pelo 
seu  destino,  autorizando  ainda  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  convênios  ou 
concessões  com  instituições  de  COLETA  E  RECICLAGEM  DE  MATÉRIA  PRIMA 
ELETRÔNICA,  e  dá outras  providências.”  Deliberado. Autoria  do Nobre Vereador 
José Maria de Siqueira Junior: 002) Leitura do Projeto de Lei  nº.  012/2009,  que 
“Dispõe sobre a identificação diferenciada em processo onde o interessado for pessoa com 
idade igual  ou superior a sessenta anos,  garantindo o direito de agilidade em todas as 
repartições  públicas  do  município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.” 
Deliberado.  Terminados  os  trabalhos  do Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material 
dado a  ORDEM DO DIA:  Autoria dos Vereadores Everaldo da Silva e Valdivino 
Ferreira da Silva:  001) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 002/2009, 
que  ao  Excelentíssimo  senhor  José  Serra,  Governador  do  Estado  de  São  Paulo,  à 
Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  São  Paulo,  face  a  calamidade  pública  em  que  se 
encontra o município de Biritiba Mirim, bem como para que providenciem com urgência a 
transferência  do  atendimento  clínico  para  outro  prédio,  separadamente  do  Pronto 
Atendimento realizado no CS-II. O senhor Presidente coloca em única discussão a Moção 
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de Apelo  nº.  002/2009 e após,  coloca  em única votação,  ficando  APROVADA POR 
MAIORIA DE VOTOS. Votou  contrário  à  Moção de Apelo nº.  002/2009,  o Nobre 
Vereador  Francisco  Pacheco  de  Vasconcelos,  que  manifesta  seu  voto  contrário  e  diz: 
“Descobrimos agora que o hospital foi fechado, mas tinha melhores condições do que  
algum PSF, é o que dá pra entender.  Um setor que não tem onde lavar nada, que o  
tanque não existe, que as paredes estão sujas, descobriu-se agora que o hospital tinha  
melhor qualidade do que os PSF’s, então, é por isso que sou contrário.”  Ausente no 
Plenário  no  momento  da  votação,  os  Nobres  Vereadores  Caetano  Pereira  da  Silva  e 
Donizeti Assis de Siqueira.O senhor Presidente, como um dos autores da Moção de Apelo 
nº. 002/2009 solicita aos demais Pares que queiram, assinem também a referida Moção. 
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 Everaldo da Silva: 
“Senhor Presidente, senhor Segundo Secretário, Vereador Julio César, demais Nobres  
Pares, Dr. Rodrigo, moradores dos bairros e todos munícipes aqui presentes nesta noite.  
O que me faz está aqui nesta Tribuna hoje, em primeira mão, é dizer sobre essa Moção  
que, junto ao Vereador e Presidente desta Casa de Leis, Valdivino, nós estamos sendo  
cobrados muito pela população, assim como os demais Vereadores também, quanto à  
saúde  pública  do  nosso  município.  Sabemos,  como qualquer  um de  vocês  munícipes  
presentes aqui hoje, assim como todo o povo desta cidade que, infelizmente, nós estamos  
vivendo no momento no município uma calamidade pública na área da saúde. É sabido  
de todos que o nosso hospital foi fechado pelo senhor Prefeito e segundo ele, em certa  
noite  ele  mesmo  nos  disse,  que  viu  que  não  tinha  condição  nenhuma  de  continuar  
atendendo o povo naquele prédio. Ele nos disse isso em alta voz, em algumas reuniões  
que estivemos presentes, porque ele viu que não tinha condições, foi também o motivo  
que fez nos sensibilizarmos junto às autoridades, Governo do Estado e todas as pessoas  
que  poderiam e  que  podem nos  ajudar  como munícipes  e  como cidade.  Gostaria  de  
lembrar também que, segundo o censo realizado em nossa cidade, estamos em torno de  
vinte  e  cinco  a trinta  mil  habitantes,  mas  é  sabido de  todos  nós que,  se  olharmos e  
visitarmos todos os  bairros  do nosso município,  creio  eu,  que  estamos passando dos  
trinta e cinco mil habitantes. Estive presente na última semana na Assembléia Legislativa  
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num curso de formação política de Vereadores e levei também algumas argumentações e  
alguns pedidos junto aos deputados a quem tenho conhecimento, assim como os Nobres  
Vereadores aqui também estão fazendo. Nessa Moção estamos pedindo, fazendo um apelo  
mesmo, para que todas as autoridades possíveis realmente olhem para nós, porque aqui  
existe  um povo,  existe  gente  que aqui  mora e  nós temos  o direito  de ter  um melhor  
atendimento seja na área que for e, especialmente,  claro que a saúde é essencial pra  
todos nós e pra todo o povo, então, nós estamos fazendo esse apelo também para chegar  
em  todas  as  autoridades  para  nos  ajudar.  Já  estamos  correndo  atrás  de  algumas  
emendas, de algumas verbas, como já foi falado em algumas Sessões, e queremos dizer à  
população aqui presente que não está faltando esforço desta Casa de Lei. Sabemos que  
cada um de nós corre como pode.  Quero dizer também que junto a essa Moção que  
fizemos hoje, nesta última semana, eu protocolei um projeto de lei na Prefeitura também  
pedindo que esse CSIII que está sendo usado para um Pronto Atendimento, que fosse  
retirado  de  lá  o  ambulatório,  se  possível,  a  vacinação,  a  pediatria,  pois  o  pronto  
atendimento está sendo lá e infelizmente, nós não sabemos quais são os problemas de  
saúde de toda a população, então, tirando as crianças e o ambulatório, vai desafogar um  
pouco esse prédio e também as crianças e as pessoas sensíveis não estarão expostos a  
pegar um problema contagioso. Então, o que me traz a esta Tribuna hoje é dizer a toda  
população aqui presente que também possam nos ajudar porque eu sempre digo e repito  
novamente nesta Casa de Leis, nós estamos aqui com os nossos gabinetes abertos para  
ouvirmos o povo, ouvirmos críticas que venha nos ajudar, que venha a construir, nunca  
nós  queremos  receber  críticas  que  vão  destruir,  pois  queremos  ajudar  ao  município.  
Quero dizer que estamos fazendo o possível para atender as necessidades da população,  
principalmente na área da saúde. Então, quero agradecer ao senhor Presidente que junto  
comigo  fez  essa  Moção  e  os  Nobres  Pares  que  também  estão  assinando  conosco  a  
presente Moção de Apelo, para que nós consigamos organizar melhor a saúde. Obrigado  
a todos e boa noite.” 2. Vereador José Maria de Siqueira Junior:  “Boa noite senhor  
Presidente, senhores Vereadores Membros da Mesa Diretora, Nobres Pares Vereadores,  
senhoras e senhores aqui presentes. Venho à Tribuna nesta noite, em primeiro lugar para  
falar sobre este meu projeto de lei que vem beneficiar a pessoa idosa, ou seja, os homens  
e  mulheres  que  tem  sessenta  anos  ou  mais.  Qual  a  finalidade  dessa  lei?  É  dar  um  
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atendimento mais rápido, um atendimento mais digno à pessoa idosa. Os procedimentos  
administrativos que são: requerimentos, ofícios ou qualquer outra solicitação que venha  
a ser feita junto à Prefeitura Municipal, junto à Administração Pública, quando se tratar  
de uma pessoa idosa, de acordo com essa lei, se ela for aprovada, ele terá prioridade, ou  
seja, ele terá uma identificação e o funcionário responsável terá o dever de atender com  
prioridade todo o procedimento administrativo. Então, a finalidade desse projeto é dar  
um atendimento mais rápido, mais digno à pessoa idosa, esse projeto vem de encontro  
com o Estatuto do Idoso, uma lei federal de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá,  
que apenas vem ratificar esse Estatuto a nível municipal. Espero contar com o apoio de  
todos os Nobres Pares para que esse projeto seja aprovado e, durante o seu estudo e  
discussão, que ele seja devidamente estudado pelos Nobres Pares e caso entendam que  
ele mereça alguma emenda, ele será, com certeza, votado mais completo e depois irei  
exigir que ele seja colocado em prática pela administração municipal. Outro ponto que  
me traz  aqui  hoje,  é  uma informação que me chegou por intermédio  do gabinete  do  
deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado do meu partido, a respeito de uma emenda feita  
pela  Comissão  de  Seguridade  Social  e  Família,  da  qual  ele  faz  parte,  recebi  essa  
informação  através  de  sua  assessoria  nesta  semana,  ou  melhor  hoje,  de  que  nós  de  
Biritiba Mirim seremos contemplados com uma agência do I.N.S.S., nós teremos aqui em  
Biritiba um posto do I.N.S.S. Lógico que isso irá depender de uma autorização, de um  
entendimento  entre  o  Governo  Federal  e  a  Prefeitura  Municipal,  mas  é  um  passo  
positivo, pois além  de Biritiba Mirim, outras cidades do Alto Tietê também receberão  
esse posto de atendimento que vai facilitar muito a vida dos munícipes que hoje tem que  
sair de madrugada e se deslocar até o município de Mogi das Cruzes para o atendimento.  
Então, é uma boa notícia que recebemos do deputado e esperamos que o Prefeito Carlos  
Alberto não perca essa oportunidade.  Quero falar também sobre o prédio do Pronto  
Atendimento  que  o  nosso  Prefeito  está  buscando  junto  ao  Governo  do  Estado.  Eu  
acredito  que  ele  deva  conseguir  realmente  a  construção  desse  prédio  do  Pronto  
Atendimento, segundo matéria editada no jornal onde o Vice-Prefeito dá entrevista que o  
Governo do Estado, me parece, está liberando Um milhão e trezentos mil reais para a  
construção desse pronto atendimento, no entanto, até que esse Pronto Atendimento fique  
pronto, nós temos que dar um atendimento digno à população. Já estive conversando com  
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o Prefeito  a  respeito  disso,  falo  porque eu tenho trabalhado em cima disso,  já  levei  
profissionais da saúde para conversar com o senhor Prefeito, pessoas que entendem e  
que  trabalham  nessa  área,  e  eu  a  princípio  era  contra  a  construção  desse  Pronto  
Atendimento porque é um dinheiro que vai se gastar e que poderia ser gasto de outra  
forma, mas a gente vê que a UBS-III do Jardim Takebe, ela realmente não comporta o  
Pronto Atendimento. Então, de duas alternativas uma: ou construir o Pronto Atendimento  
que vai custar,  segundo o Prefeito,  Um milhão e quinhentos mil reais,  ou reformar e  
ampliar aquele que está ali com um custo muito menor. Não cabe a mim decidir, eu sou  
um  mero  Vereador,  a  gente  está  aqui  para  ajudar,  sugerir,  dar  ideias  e  ajudar  a  
Prefeitura, mas enquanto não se faz o Pronto Atendimento, eu acho que o Departamento  
Municipal  de  Saúde,  através  de  seu  diretor,  deveria  tomar  as  cautelas  necessárias  e  
buscar melhorar as condições físicas do prédio. Com relação à substituição do prédio, eu  
tomei conhecimento hoje que o atendimento de especialidades está mudando, está saindo  
de  lá,  inclusive  hoje  já  fizeram algumas  mudanças  e  está  indo  para  outro  prédio  e  
esperamos que esteja a contento e que atenda às necessidades, que seja um prédio de  
fácil acesso às pessoas de todas as idades e que atenda de maneira ideal, ou melhor, da  
melhor maneira possível. Eu, particularmente, estarei fiscalizando isso, estou numa briga  
com o Diretor de Saúde que até agora não respondeu aos meus dois ofícios e, segundo  
estou sabendo,  ele  disse que não vai  responder por que não é obrigado a responder  
ofícios, então, serei obrigado, eu, como Presidente da Comissão Especial de Saúde que  
foi aprovada nesta Casa de Leis, serei obrigado a oficiar ao senhor Prefeito convidando  
a ele vir aqui para prestar esclarecimentos, e é isso que vou fazer senhor Presidente,  
amanhã estarei fazendo esse ofício e, por intermédio do senhor, esse cidadão virá aqui e  
prestará contas pra gente do que ele vem fazendo na saúde em Biritiba. Então, já estou  
informando aos senhores Vereadores, que eu acho um descaso, uma pouca vergonha, um 
desrespeito, não a este Vereador, mas a todos os senhores Vereadores que estão aqui.  
Quero também deixar aqui consignada uma ideia à Prefeitura Municipal, Departamento  
de Obras, com relação ao problema de iluminação pública, nós vemos aqui em todas as  
Sessões, todos os Vereadores fazendo indicações solicitando iluminação, então, porque  
que a Prefeitura, tendo em vista essas indicações, não indica um funcionário para que ele  
percorra os bairros da cidade e verifique quais são os bairros que são críticos, quais  

10



lugares que não possuem iluminação pública, e procure dar o atendimento adequado e  
nos informe, através de um ofício ou de um documento, que percorreram tal bairro e que  
está em tal situação, isso até para que possamos cobrar deles depois, porque vemos que  
fazemos indicações, mas e aí? Eu sei que é difícil, sei que são muitas indicações, e quero  
aproveitar  até  para  dar  uma  ideia  às  pessoas  que  trabalham  lá,  para  que  essas  
indicações  sejam  organizadas  da  seguinte  forma:  os  Vereadores  pedem  para  fazer  
pavimentação,  pedem pra  fazer  manutenção  de  estradas  ou  de  ruas,  faz  uma  pasta,  
mantenha uma organização por bairro, quanto à numeração pública a mesma coisa, é  
fácil, acho que não é difícil fazer uma organização das indicações, até porque se jogar  
tudo lá, começa, por exemplo, atender uma indicação do Vereador Marcio no Bairro  
Cruz  das  Almas,  amanhã  vai  atender  uma  indicação  do  Everaldo  no  Jardim  dos  
Eucaliptos,  ou  a  do  Valdivino,  então,  se  fizerem  a  seleção  das  indicações  e  as  
organizarem direito, acho que a coisa irá fluir melhor. Era isso que eu gostaria de falar  
aos senhores, eu sou Vereador e faço o meu papel aqui, então, se algum diretor me falar:  
‘porque você não vem aqui fazer o meu serviço?’, eu digo a ele que estou fazendo o meu  
de Vereador e estou buscando ajuda, estou colocando a minha vontade de trabalhar à  
disposição do Prefeito e ele sabe disso, então, cada um na sua, e se o cara acha que não  
tem  condição,  pede  pra  sair.  Boa  noite.”  3.  Vereador  Julio  César  Leite  da  Silva: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  Terminados os oradores inscritos e não havendo 
nada  mais  a  ser  tratado,  o  senhor  Presidente  diz:  “Quero  parabenizar  o  Nobre  
companheiro José Maria pelas palavras e dizer que Vossa Excelência como Presidente  
da Comissão Especial  de Vereadores  criada à saúde,  tem todo o apoio desta Casa.” 
Após,  o  senhor  Presidente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  convoca  a  reunião  das 
Comissões Permanentes para a próxima sexta-feira, dia 13 de março de 2009, às nove 
horas,  na  sala  de  reuniões  da  Câmara  Municipal.  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 16 de março de 2009.
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