
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 11 de maio de 2009. 

Às vinte horas do dia 11 de maio 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. 020, 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 04 de maio 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 04/05/2009, 
ficando  aprovada  por  unanimidade.  2. Leitura  do  Comunicado  nº.  CM044100/2009,  do 
Ministério da Educação;  3. Leitura do Comunicado nº. CM044101/2009, do Ministério da 
Educação;  4. Leitura do Comunicado nº.  CM044102/2009, do Ministério da Educação;  5. 
Leitura  do  Comunicado  nº.  CM044103/2009,  do  Ministério  da  Educação;  6. Leitura  do 
Comunicado nº. CM044104/2009, do Ministério da Educação; 7. Leitura do Comunicado nº. 
CM053625/2009,  do  Ministério  da  Educação;  8. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM053626/2009,  do  Ministério  da  Educação;  9. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM053627/2009,  do  Ministério  da  Educação;  10. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM053628/2009,  do  Ministério  da  Educação;  11. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM053629/2009,  do  Ministério  da  Educação;  12. Leitura  do  Comunicado  nº. 

1



CM068673/2009,  do  Ministério  da  Educação;  13. Leitura  do  Ofício  nº.  0652/2009,  do 
Deputado Estadual Edson Giriboni; 14. Leitura do Telegrama nº.Ref. 10378985/MS/SE/FNS, 
do  Ministério  da  Saúde;  15. Leitura  do  Ofício  nº.  013/2009-DAGP.  Encaminha  Atos  do 
Executivo:  *Portarias  nº.s  097  a  102/2009;  *Decretos  nº.s  2.586  e  2.587/2009;  *Lei 
Complementar nº. 092/2009; *Contratos nº.s 013, 015, 017/2009; *Convênio nº. 017/2009 
(APAE e Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim); e comunica cancelamento dos números de 
portarias  005  e  035,  por  não  utilização.  INDICAÇÕES:   Autoria  do  Nobre  Vereador  
Valdivino Ferreira dos Santos:  001) Indicação nº. 528/2009, solicita ao Sr. Prefeito que, 
juntamente ao órgão competente, passem a máquina motoniveladora na Rua Antonio Collato, 
antiga Rua ‘K’, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 002) Indicação nº. 529/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que,  juntamente  ao  órgão  competente  e  a  Empresa  de  ônibus  Auto  Viação  São 
Benedito,  que  estenda  seu  itinerário  até  a  antiga  escola  do  Bairro  Santa  Catarina,  não 
deixando os alunos antes desse ponto; 003) Indicação nº. 530/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que, juntamente ao órgão competente, passem a máquina motoniveladora e joguem cascalho 
em toda a  extensão  da  Rua  Olavo Bilac,  no Bairro  Cruz  das  Almas; Autoria  do Nobre  
Vereador José Francisco Marques  Garcia  :   004)  Indicação nº.  531/2009,  solicita  ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  a  colocar  vigias  nas  praças  públicas, 
especialmente  no centro,  proibindo que  os  locais  sejam utilizados  como pista  de  skate  e 
bicicleta, assim como campo de futebol; 005) Indicação nº. 532/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a tapar o buraco existente em frente ao ponto de ônibus da 
Av. Maria José de Siqueira Melo, próximo ao nº. 135; Autoria do Nobre Vereador Caetano  
Pereira da Silva:      006) Indicação nº. 533/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 
departamento competente no sentido de  que os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde 
sejam estendidos  até às  19h00; 007)  Indicação nº.  534/2009,  solicita  ao Sr.  Prefeito  que 
interceda junto ao departamento competente no sentido de providenciar a instalação de um 
Centro de Zoonoses no município; 008) Indicação nº. 535/2009, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao departamento competente, no sentido de realizar a roçada e limpeza do 
mato existente no acostamento da Estrada de Santa Catarina; Autoria do Nobre Vereador  
Francisco Pacheco de Vasconcelos: 009) Indicação nº. 536/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e 
cascalhar todas as ruas do Bairro do Sertãozinho; 010) Indicação nº. 537/2009, solicita ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  a  passar  a  máquina 
motoniveladora e cascalhar  as  seguintes  vias  do Bairro  Nirvana:  Ruas 22,  20 e 06; 011) 
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Indicação  nº.  538/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento 
Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e cascalhamento da Rua 08 localizada 
no Bairro Nirvana; 012) Indicação nº. 539/2009, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente a fazer os serviços de manutenção geral e colocação de refletores na quadra 
de futebol society localizada no Parque Nirvana, Bairro Nirvana. Autoria do Nobre Vereador  
Everaldo da Silva:  013) Indicação nº. 540/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto 
à Secretaria Municipal de Obras, no sentido de implantar obstáculos redutores de velocidade 
(lombada), na Av. Heitor da Cunha Braga, altura do nº. 1.002, no Bairro Cruz das Almas; 
014)  Indicação  nº.  541/2009,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Secretaria 
Municipal de Obras, no sentido de refazer as lombadas da Rua Euclides da Cunha, altura do 
nº.  29 em frente à Farmácia Bom Jesus e próximo à E.M.E.F.  ‘Sandra Regina de Freitas 
Cardoso’, no Bairro Cruz das Almas; 015) Indicação nº. 542/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que  interceda  junto  ao  Superintendente  Regional  do  INCRA  –  Instituto  Nacional  de 
Colonização e Reforma Agrária, para que instale no município um Posto de Atendimento do 
INCRA; 016) Indicação nº. 543/2009, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Secretaria 
Municipal de Obras, no sentido de implantar obstáculos redutores de velocidade (lombada) na 
Rua João Suharo Makiyama, altura do nº. 180, no Bairro Jardim Alvorada. Autoria do Nobre  
Vereador Marcio Francisco da Silva:  017) Indicação nº. 544/2009, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor  competente  a  realizar  a  limpeza   nas  proximidades  do galpão da 
reciclagem. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria da Mesa Diretora:  001) Leitura 
do  Projeto  de  Resolução  nº.  009/2009,  que “Dispõe  sobre  a  utilização  do(s)  veículo(s) 
Oficial(ais) da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, revoga as Resoluções nº.s 025/2006 e 
003/2008,  e  dá  outras  providências.”  Deliberado.  Autoria  do  Poder  Executivo:   002) 
Leitura  da  Mensagem  nº.  018/2009  -  Projeto  de  Lei  Ordinária  nº.  023/2009,  que 
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com Organizações Não-Governamentais 
para a prestação de serviços profissionais, administrativos e ações de Saúde no Sistema Único 
de Saúde – SUS do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”  Deliberado. 
Terminados os trabalhos do Expediente e não havendo material  dado a Ordem do Dia,  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:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  2. 
Vereador  Everaldo  da  Silva:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  3.  Vereador 
Francisco Pacheco de Vasconcelos: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador 
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José Maria de Siqueira Junior: Solicita ao senhor Presidente autorização para falar em seu 
assento, o que lhe fora concedido e diz:  “Só gostaria de fazer um comunicado, acho que a  
maioria dos senhores Vereadores aqui já tem conhecimento de que o laudo da Vigilância  
Sanitária com relação às vacinas já chegou e que, segundo o laudo, as vacinas realmente se  
tornaram impróprias para uso, ou seja, foi feito um transporte de forma irregular, foi feito o  
armazenamento  de  forma irregular  e,  agora,  este  Vereador  espera  uma resposta  de  seu  
requerimento feito há duas semanas atrás, pedindo informações a respeito dessa situação.  
Esperamos que o Prefeito tome as providências cabíveis ao caso, para que os responsáveis  
sejam  penalizados,  afinal  de  contas  não  é  brincadeira  o  que  está  acontecendo.  Hoje,  
conversando com uma pessoa na cidade, tomei conhecimento de que o porão onde era o  
hospital municipal se tornou ambulatório de saúde mental. Eu vou confirmar essa história,  
ver se é verdade realmente, mas se realmente isso estiver acontecendo, é uma piada, é uma  
brincadeira de mau gosto.  Se o hospital está impróprio para uso, ele também está impróprio  
para abrigar o ambulatório de saúde mental. Espero que isso seja mentira ou brincadeira,  
pois se for verdade, eu não sei mais o que fazer, é brincadeira, colocar médicos e pacientes  
no porão de um prédio que foi considerado impróprio para uso, para atendimento. Eu não  
estarei me estendendo com relação a esse caso porque eu não tenho certeza, vou confirmar  
essa  história  e  com  certeza  na  semana  que  vem,  eu  estarei  com  todas  as  informações  
concretas para estar tomando outras providências com relação a isso. Muito obrigado e boa  
noite a todos.”  5. Vereador Julio César Leite da Silva: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. O Nobre Vereador Everaldo solicita a permissão do senhor Presidente e faz o uso 
da  palavra:  “Eu  não  ia  falar,  mas  o  Nobre  Vereador  José  Maria  citou  a  questão  do  
ambulatório de saúde mental. Eu também ouvi esse boato e faço minha as suas palavras: se  
isso realmente aconteceu, é brincadeira, sem comentários. Como eu ouvi boatos e gosto de  
ter as coisas concretas para poder analisar e falar, mas como o Nobre Vereador José Maria  
também ouviu esse boato, eu costumo dizer que onde há fumaça, há fogo, e se realmente isso  
aconteceu,  eu  não  tenho  nem  comentários,  porque  se  o  prédio  não  tinha  condição  de  
funcionar o hospital  para atendimento à população,  o pessoal  que tem problema mental  
também não pode, é área da saúde.” Vereador José Maria: “Só gostaria de complementar  
senhor Presidente, que se realmente isso está acontecendo, não vai continuar a acontecer,  
com certeza, ou eu mudo o meu nome, porque lá não vai ficar não.”  Não havendo nada mais 
a ser tratado, o senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores 
Vereadores para Sessão Extraordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 13 de 
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maio, às quinze horas, para a discussão e votação do Projeto de Resolução nº. 009/2009 e 
do Projeto de Lei Ordinária nº. 023/2009. Após, 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  18 de maio 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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