ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 20 de abril de 2009.
Às vinte horas do dia 20 de abril 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 os trabalhos
da Primeira Secretaria a 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. 017, 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 totalidade dos membros da Câmara. 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 13 de
abril de 2009. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior 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
José Maria, 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
13/04/2009, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref.
10304535, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10307914, do
Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10316452, do Ministério da Saúde;
5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10321431, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do
Telegrama nº. Ref. 10352319, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº. Ref.
10351398, do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº. Ref. 10343471, do
Ministério da Saúde; 9. Leitura do Ofício nº. 162/2009/GP, de autoria do Poder Executivo.
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Responde ao Requerimento de Informações nº. 016/2009, de autoria do Nobre Vereador
Francisco Pacheco de Vasconcelos; 10. Leitura do Ofício nº. 166/2009/GP, de autoria do
Poder Executivo. Responde ao Requerimento de Informações nº. 019/2009, de autoria do
Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva; 11. Leitura do Ofício nº. 167/2009/GP, de
autoria do Poder Executivo. Responde ao Requerimento de Informações nº. 017/2009, de
autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva; 12. Leitura do Ofício nº. 002/09, de
autoria da Enfermeira Luciana Roberta de Jesus da Conceição. Encaminha informações
quanto ao funcionamento da Unidade Básica de Saúde; 13. Leitura do Ofício nº.
011/2009-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 081 a 096/2009; *Leis
nº.s 1.531 a 1.534/2009; *Leis Complementares nº.s 090 e 091/2009; *Contratos nº.s 002,
009 e 011/2009; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 052/2009; *Termo Aditivo nº. 06
ao Contrato nº. 028/2008; 14. Leitura do Requerimento de Informação nº. 020/2009, de
autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos; 15. Leitura do
Requerimento de Informações nº. 022/2009, de autoria do Nobre Vereador José Maria de
Siqueira Junior. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de
Vasconcelos: 001) Indicação nº. 451/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
responsável, a colocar um guard raill na ponte localizada na Estrada do Rio Acima, nas
proximidades do Bar do Valdemar, ponte esta que liga os bairros Irohy e Rio Acima; 002)
Indicação nº. 452/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor responsável
para que troquem os dois postes de madeira existentes na Rua Monteiro Lobato, próximo
ao nº. 100, no Bairro Jardim Jungers, por postes de concreto com luminárias; 003)
Indicação nº. 453/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor responsável a
realizar os estudos técnicos e que apontem os pontos onde há necessidade de estrutura de
tubulação de escoamento de águas pluviais, a fim de garantir mais durabilidade dos
serviços de manutenção das ruas do Bairro Nirvana. Autoria do Nobre Vereador
Valdivino Ferreira dos Santos: 004) Indicação nº. 454/2009, solicita ao Sr. Prefeito que
juntamente ao órgão competente façam a limpeza, retirando o mato existente na Creche
Municipal Benedita Lemes Meleiro, no Bairro Jardim Vista Alegre; 005) Indicação nº.
455/2009, solicita ao Sr. Prefeito que juntamente à Empresa Bandeirante de Energia,
coloquem pontos de iluminação no Bar do Bem-te-vi, situado na Rodovia Prof. Alfredo
Rolim de Moura, em frente ao Auto Posto Oliveira. Autoria do Nobre Vereador Marcio
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Francisco da Silva: 006) Indicação nº. 456/2009, solicita ao Sr. Prefeito determine ao
setor competente a efetuar a pintura de faixas para pedestres na Rua Gildo Sevalli, em
frente à papelaria Tagiri e ainda, em lugares de maior acesso de veículos e pedestres; 007)
Indicação nº. 457/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a
colocar um redutor de velocidade, tipo ‘lombada’, na Rua Gildo Sevali, próximo ao nº. 18.
Autoria do Nobre Vereador Everaldo da Silva: 008) Indicação nº. 458/2009, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e demais Secretarias
competentes, para que resolvam o problema, tapando os grandes buracos que existem na
Rua Toyama, próximo ao trailler de hot dog, no Centro do município; 009) Indicação nº.
459/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e
demais Secretarias competentes, para que resolvam o problema, tapando os grandes
buracos existentes em toda a extensão da Rua Sebastião Silva, próximo o Biritiba Mirim
Futebol Clube; 010) Indicação nº. 460/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à
Secretaria Municipal de Obras e demais secretarias competentes, para que resolvam o
problema, tapando os grandes buracos existentes em toda a extensão da Rua São Paulo, no
Bairro Jardim Takebe; 011) Indicação nº. 461/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto à Secretaria Municipal de Obras e demais secretarias competentes, para que
consertem as portas dos banheiros masculino e feminino, do Pronto Atendimento do
Bairro Jardim Takebe; 012) Indicação nº. 462/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto à Secretaria Municipal de Obras e demais secretarias competentes, para que
fiscalizem quanto a limpeza e higienização dos banheiros do Pronto Atendimento do
Bairro Jardim Takebe; 013) Indicação nº. 463/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto à Secretaria Municipal de Obras e demais secretarias competentes, para que se faça a
roçada do mato que está invadindo a estrada e ainda, passar a máquina e colocar cascalho
em toda a extensão da Estrada da Granja Tok, no Bairro do Sertãozinho; 014) Indicação
nº. 464/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e
demais secretarias competentes, para que se faça a roçada do mato que está invadindo a
estrada, e ainda, passar a máquina e colocar cascalho em toda a extensão da Estrada
Tanabei, no Bairro do Sertãozinho; 015) Indicação nº. 465/2009, solicita ao Sr. Prefeito
que disponibilize mais um microcomputador no Pronto Atendimento do Bairro Jardim
Takebe, para melhorar no atendimento e dinamizar o setor; 016) Indicação nº. 466/2009,
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solicita ao Sr. Prefeito que disponibilize microcomputadores no Posto de Saúde do Bairro
Hiroy, para melhorar no atendimento e dinamizar o setor; 017) Indicação nº. 467/2009,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Secretaria Municipal de Obras e demais
Secretarias competentes, tapando os grandes buracos existentes na Estrada Velha Biritiba,
também conhecida como Estrada do Kobayashi, no trecho próximo ao Biritiba Mirim
Futebol Clube, até o início da Rua Henrique Peres; 018) Indicação nº. 468/2009, solicita
ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e a Empresa
Bandeirante de Energia, no sentido de fazer a manutenção da iluminação pública na Rua
Gonçalves Ledo, altura do nº. 341, no Bairro Cruz das Almas; 019) Indicação nº.
469/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente com a Companhia Telefônica,
providenciem a colocação de um telefone público, tipo ‘orelhão’, na Estrada do
Kobayashi, altura do nº. 278, próximo à Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura; 020)
Indicação nº. 470/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria Municipal
de Obras e demais secretarias competentes, para que coloquem um sistema de dreno para
escoamento do acúmulo das águas pluviais, na Rua 08, altura do nº. 22, residência do sr.
Jair Maurício Azevedo, no Bairro Vila Santo Antonio II. Autoria do Nobre Vereador
Caetano Pereira da Silva: 021) Indicação nº. 471/2009, solicita ao Sr. Prefeito interceda
junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de instalar luminárias na Rua Cinco
de Maio, próximo ao Supermercado Okamura, no Bairro Jardim Yoneda; 022) Indicação
nº. 472/2009, solicita ao Sr. Prefeito interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia,
verificando a possibilidade de retirar um poste que se encontra na viela que dá acesso à
Rua Ivan Garcia, altura do nº. 125, no Bairro Chácara Santo Antonio, Km. 18; 023)
Indicação nº. 473/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, juntamente com o Departamento
competente notifiquem o proprietário do terreno baldio que fica situado na Rua Claudino
Nunes de Siqueira, altura do nº. 163 – Centro, para que faça a sua limpeza. Não havendo
projetos a serem deliberados e terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de pronto
ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador José Maria de
Siqueira Junior: 001) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 021/2009, que
solicita o imediato afastamento do Sr. André Barros e do Sr. Fernando Rodrigues de
Oliveira, respectivamente Diretor de Saúde e Chefe da Seção de Avaliação e Controle do
Município. O senhor Presidente coloca em Única Discussão o Requerimento nº. 021/2009,
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e após em Única Votação, ficando APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
dos senhores Vereadores presentes no Plenário. Ausentes no Plenário no momento
da votação, o senhor Vereador Donizeti Assis de Siqueira. Autoria do Poder
Executivo: 002) – Única discussão e votação o Veto Total ao Autógrafo nº. 009/2009
– Projeto de Lei nº. 011/2009, de autoria do Nobre Vereador José Francisco Marques
Garcia, 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.” Leitura do Parecer em conjunto, Favorável, da Comissão de Justiça e
Redação: Presidente - Vereador Donizeti Assis de Siqueira; Relator – Vereador
Everaldo da Silva; Membro – Vereador Marcio Francisco da Silva; Comissão de
Tributação, Finanças e Orçamento: Presidente – Vereador José Maria de Siqueira
Junior; Relator – Vereador Julio César Leite da Silva; Membro – Vereador José
Francisco Marques Garcia. Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais:
Presidente – Vereador Caetano Pereira da Silva; Relator – Vereador Marcio Francisco da
Silva; Membro – Vereador José Francisco Marques Garcia, Comissão de Ordem Social
e Saúde: Presidente – Vereador Julio César Leite da Silva; Relator – Vereador Donizeti
Assis de Siqueira; Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos. Comissão de
Educação e Cultura: Presidente – Vereador Everaldo da Silva; Relator – Vereador José
Francisco Marques Garcia; Membro – Vereador Francisco Pacheco de Vasconcelos.
Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Vereador Marcio Francisco da Silva;
Relator – Vereador José Maria de Siqueira Junior; Membro – Vereador Caetano Pereira
da Silva. O senhor Presidente coloca em Única Discussão o Parecer Favorável, em
conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Veto Total ao Autógrafo nº. 009/2009
– Projeto de Lei nº. 011/2009, e em Única Votação ficando APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, dos senhores Vereadores presentes no Plenário.
Ausente no Plenário no momento da votação, o senhor 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 Caetano
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Pereira da Silva: “Boa noite a todos, a Mesa Diretiva, Presidente Vereador Valdivino,
Primeiro Secretário Vereador Everaldo, Segundo Secretário Vereador Julio, demais
Vereadores Francisco Pacheco, José Maria, Marcio e José Francisco. O que me traz
hoje nesta tribuna é para compartilhar com vocês que eu estive na Prefeitura Municipal e
solicitei ao senhor José Adamo Novelli, Diretor de Compras, que me autorizasse a ver o
processo realizado entre a Prefeitura Municipal e a Auto Viação São Benedito, e ele, o
senhor José, não me autorizou, me negando o meu direito e minha função fiscalizadora.
Ressalto que o meu intuito não era extrair cópias e sim apenas ver o processo para sanar
algumas dúvidas que eu tinha com relação ao contrato. Outro assunto que me traz aqui
nesta Tribuna, é quanto ao ofício da enfermeira Luciana, que relata dentre tantos
problemas na saúde, o da perda do estoque da vacina, cuja geladeira estava desligada. É
inadmissível ter ocorrido tal fato, eu sou solidário ao requerimento do Vereador José
Maria para que se apure a responsabilidade do ocorrido, uma vez que o assunto é
gravíssimo e precisa ser apurado quem foram os responsáveis. Boa noite a todos.” 2.
Vereador Everaldo da Silva: Solicita ao senhor Presidente autorização para falar em seu
assento, o que lhe fora concedido e diz: “Quero dizer também nesta noite de hoje, senhor
Presidente, Segundo Secretário Julio e demais Nobres Pares, que quero me consolidar
também nessa questão da perda das vacinas que aconteceu no centro de especialidades
para onde foram levadas as vacinas. Nós sabemos que a saúde precisa de uma pessoa
especializada e muito responsável para transportar, para trocar de local esse setor de
vacina que era realizado no Pronto Atendimento. Infelizmente, aconteceu algo que ainda
não sabemos, mas digo também que vou me consolidar com esse requerimento do Nobre
Vereador José Maria para podermos realmente adentrar e fiscalizar o que aconteceu
com esse problema, porque o município já está com todos os problemas possíveis, que a
saúde é um dos problemas, e nós não podemos perder vacinas que têm o seu valor em
dinheiro, que vem da arrecadação do município. Estou junto nesse propósito para
apurarmos quem realmente foi o culpado, que tenhamos mais informações e o povo
também não fique sem saber o que está acontecendo. Quero também dizer nesta noite, ao
senhor Prefeito Municipal Carlos Alberto Taino Junior que, já se passaram quatro meses
deste mandato, tanto o nosso como Vereadores, assim como o dele de Executivo, mas
sabemos que agora chega de choradeira e quero dizer ao senhor Prefeito que agora
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temos que tomar atitudes, uma delas, eu quero pedir a ele, que comece a atender também
as minhas indicações. Sabemos que todos os senhores Vereadores aqui, alguns aqui já
fizeram em Plenário, já cobraram o Prefeito para começar a executar, e eu quero dizer
nesta noite de hoje e que fique registrado em Ata também, para que ele comece a
executar, que não só reclame, mas comece a fazer as coisas. O povo tem me cobrado
muito e nós Vereadores, temos com certeza muita paciência, mas eu digo principalmente
na questão de tapar os buracos e de arrumar as estradas. Sabemos que o nosso município
por estar em meio de rios e represas, nosso município é bastante úmido e, normalmente,
no final da tarde a gente é beneficiado com o sereno, mas, todas as desculpas que eu
pessoalmente disse a ele, ao Setor de Obras, ao pessoal que cuida dessa Secretaria, eles
me dizem que é por causa das chuvas que não são tomadas as providências, mas eu
pergunto: vai continuar chovendo até quando? Eu digo isso porque os bairros estão sem
condições de uso, e nós temos com certeza que começar a executar. Então, quero pedir
ao Prefeito que comece agora a atender realmente essas indicações que são gerais de
todos os Vereadores, os Bairros Jardim dos Eucaliptos, Cruz das Almas, que é o bairro
em que eu moro, assim como outros, estão sem condições de se transitar com os
automóveis, sendo assim, peço que ele comece a atender ao pedido deste Nobre
Vereador. À população aqui, obrigado pela presença mais uma vez e boa noite a todos.”
3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Excelentíssimo senhor Presidente desta
Casa, Excelentíssimos Membros da Mesa Diretora, Nobres Colegas, senhoras e senhores
aqui presentes. O que me traz aqui nesta noite na Tribuna, é esse descaso, essa
negligência com a saúde pública do nosso município. Infelizmente, como se não bastasse
o péssimo estado em que se encontra a nossa saúde, nós tivemos nesta semana a triste
notícia de que todo o estoque de vacina que existia na UBS do Jardim Takebe, ao ser
transferida de forma irregular para o Ambulatório de Especialidades, se perdeu por
completo. É certo também que, para não cometermos injustiça, temos que esperar o
laudo da Secretaria de Estado de Saúde que deverá vir nesta semana para analisar as
vacinas, mas pelo que tudo indica, nós perdemos cerca de cinquenta mil reais em
vacinas. Em um município que está numa situação como a de Biritiba, eu acho que é uma
situação grave e que deve ser apurada a todo custo. Eu estive visitando esse ambulatório
na semana passada, conversei com a enfermeira Luciana e, após ela ter protocolado esse
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documento, ela foi simplesmente transferida do ambulatório pelo Diretor de Saúde,
depois de um escândalo e de um ataque que ele teve de ‘tic nervoso’, ele simplesmente
falou pra moça: ‘você não vai mais trabalhar aqui, você está indo embora e vai trabalhar
em outro lugar’, assim como ele já tem feito com outros funcionários. Acho que não é
essa a forma de trabalhar, não foi isso que o Prefeito ‘Inho’ pregou pra mim às vezes que
estive conversando com ele. Conversei com ele por telefone e pedi a ele providências, o
procedimento já está na mesa do Procurador Geral da Prefeitura, o Doutor Marcos,
denúncia que foi protocolizada pela funcionária Ana, da Vigilância Sanitária. Esse
requerimento que eu fiz, inclusive quero a todos os Vereadores que votaram a favor, ele
vem de encontro ao que é necessário, como diz o requerimento: ao que é salutar, porque
eu acho que se a culpa a ser apurada é de um diretor ou mesmo de um chefe, eu acho que
não é viável que eles permaneçam no cargo com o poder de transferir, com o poder de
inibir, de causar constrangimento nos funcionários que por ventura vieram a depor nesse
depoimento: os enfermeiros, os funcionários que estavam lá no dia, os funcionários que
fizeram o transporte, enfim, esse procedimento tem que ser feito de forma clara, de forma
transparente e eu acho que não é viável que se apure um fato dessa gravidade, quando os
supostos culpados são pessoas que tem o poder dentro do departamento. É por isso que
eu fiz esse requerimento. Não estou perseguindo, não estou tentando prejudicar ninguém,
até porque nunca fiz isso durante os oito anos de mandato, estou agindo de acordo com a
minha consciência e com a minha obrigação. Espero sinceramente que esse fato seja
apurado, até porque cópia desse documento já foi enviada ao Ministério Público e eu
espero resposta do meu requerimento para complementar essa minha informação e
também para informar ao Tribunal de Contas sobre o que está acontecendo. Eu tenho
certeza absoluta que o ‘Inho’ não vai se omitir e vai realmente tomar as providências que
tem que ser tomadas e que ficando claro que existe a responsabilidade desse Diretor e
desse Chefe, que eles sejam afastados imediatamente para a apuração do caso. Depois,
se ficar provado que eles são inocentes, dentro do que é legal, como diz o próprio
requerimento, dando a eles o direito de defesa e do contraditório, fica a critério do
senhor Prefeito nomeá-los novamente. Agradeço aos senhores Vereadores pelo apoio e
espero que esse fato seja apurado o mais rapidamente possível e que a população não
fique sem uma resposta, pois sem vacina eles vão ficar. Boa noite.” 4. Vereador
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Francisco Pacheco de Vasconcelos: Solicita ao senhor Presidente autorização para falar
em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Boa noite senhor Presidente, senhores
Secretários, senhor Procurador, Nobres Colegas e população presente. Quero dizer a
Vossa Excelência, Nobre Colega José Maria que não se preocupe, o sumiço das vacinas,
ou furto, ou roubo, ou mesmo a negligência é a cara por completo de uma administração
medíocre do nosso Prefeito. Um Prefeito que até agora, quando assumiu aqui, ele citou
que tinha um pessoal do ‘xororô’, que ele prometeu e que iria tomar ações, mas nenhuma
delas até agora foi tomada. A primeira foi acabar com a saúde, destruir o povo, onde já
morreram pessoas, dentre elas crianças, por falta de atendimento nos Postos de Saúde de
Biritiba Mirim. O Nobre Procurador, eu solicitei ao senhor Prefeito uma resposta
referente a um contrato, se é que houve ou não houve, com a Schincariol, pois foi
proibido qualquer pessoa a tomar qualquer outro tipo de cerveja no Centro e nas
imediações na praça de Biritiba Mirim, uma proibição direta do Prefeito, e ele me diz
como retorno que não houve contrato. Eu acho que o Prefeito é um gozador, por tudo que
foi feito naquela data e não se foi dado um retorno concreto, por direito. Eu quero que o
Prefeito de Biritiba Mirim comece a olhar para a população, pois o povo de Biritiba
Mirim está ficando de ‘saco cheio’ de tanta irresponsabilidade. São pessoas
irresponsáveis, como nesse caso que o Nobre Vereador José Maria citou, que já era pra
ter sido demitida, não foi porque está sendo feriado amanhã, mas acreditamos que na
quarta-feira isso venha a ser feito, um retorno com responsabilidade para o povo de
Biritiba, porque a administração do nosso Prefeito, até o momento, é uma brincadeira e o
povo não pode ficar calado, o povo tem que participar, vim para a Câmara Municipal,
tem que acreditar e tem que cobrar, nós não temos que ficar calados. Não tenho nada
contra a pessoa do senhor Prefeito, me dou muito bem com ele, mas a administração dele
e as pessoas que o cercam, são pífias, capengas, medíocres. Boa noite a todos.” 5.
Vereador Julio César Leite da Silva: Solicita ao senhor Presidente autorização para falar
em seu assento, o que lhe fora concedido e diz: “Boa noite a todos. Na qualidade de
Presidente da Comissão Permanente de Ordem Social e Saúde, quero destacar o meu
apoio total ao Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior e dizer-lhe que a sua
atitude em ter feito esse requerimento foi de muito brilhantismo. Eu entendo também que
os verdadeiros culpados não poderão ficar impunes. A verdade é que o fato ocorreu, seja
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por negligência, imprudência, imperícia ou até mesmo por dolo. Temos que cobrar
atitudes e responsabilidades, não podemos, nós Vereadores, fazermos ‘vistas grossas’.
Entendo que isso é um descaso com a sociedade, principalmente com o dinheiro público.
Quero aqui, reiterar o meu pedido de providências ao senhor Prefeito. A todos, o meu
muito obrigado.” O Nobre Vereador Everaldo solicita um aparte e diz: “Quero fazer
uma ressalva de que, esse momento que a saúde pública está passando em nosso
município, peço que o senhor Prefeito coloque em sua cabeça para que a saúde não fique
pior do que já está. Sabemos que a saúde está precária e que ele tome as providências, e
se necessário, coloque pessoas preparadas, pessoas responsáveis e formadas na área
para estarem cuidando da nossa saúde pública.” Terminados os oradores inscritos e não
havendo nada mais a ser tratado, o senhor Presidente agradece a presença de todos e
encerra 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 27 de abril 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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