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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, realizada no dia 07 de junho de 2010.  

 

A Sessão Ordinária do dia sete de junho do ano de dois mil e dez, regimentalmente 

prevista para às dezoito horas, deu-se início às dezoito horas e quarenta e oito minutos, 

devido a reunião dos Senhores Vereadores para tratar de assuntos de interesse do 

município, 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 JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR que convidou os Vereadores 

EVERALDO DA SILVA E JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA, para 

auxiliarem 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. 078, do Livro nº. X de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, face ao comparecimento da 

maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos. O Senhor Presidente justifica a ausência do Nobre Vereador, pois se 

encontra de luto pelo óbito de seu genitor. O Senhor Presidente solicita aos Nobres 

Vereadores que façam um minuto de silêncio, em memória ao genitor do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos. Havendo “quorum” legal, o Senhor Presidente, invocando 

a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou aberto os trabalhos, passando-se ao 

material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 31 de maio de 2010; O Vereador Julio Cesar Leite da Silva requer 

dispensa da leitura da Ata, vez que a mesma se encontra na secretaria a disposição de 

todos os vereadores. O Senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 

Vereador, ficando aprovado. Após, o Senhor Presidente coloca em única discussão e 

votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 31 de maio de 2010. APROVADA. 2. 

Leitura do Telegrama nº. Ref. 571175/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 3. 

Leitura do Comunicado nº. CM044998/2010 do Ministério da Educação; 4. Leitura do 

Requerimento de Informação nº 013/2010, de autoria do Nobre Vereador Everaldo da 

Silva. Requer informações sobre o resultado do laudo, identificando quais funcionários 

terão direito a insalubridade; 5. Leitura do Requerimento de Informação nº 014/2010, de 

autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva. Requer informações sobre a 

reforma da Unidade Escolar EMEI Ferdinando Jungers; INDICAÇÕES: Autoria do 

Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 006) Indicação nº 376/2010, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, realize vistoria nas 

ambulâncias do Município; 007) Indicação nº 377/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que juntamente com o Órgão Competente, realize a construção de calçadas na 

Rua Heitor da Cunha Braga, localizada no bairro Cruz das Almas; 008) Indicação nº 

378/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que juntamente com o Órgão Competente, 

passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Dois, localizada no bairro Vila 
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Santo Antonio II; 009) Indicação nº 379/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

juntamente com o Órgão Competente, coloque um poste com luminária na Rua Cinco, 

localizada no bairro Vila Santo Antonio II; Autoria do Nobre Vereador Caetano 

Pereira da Silva 010) Indicação nº 380/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais, coloque 

uma placa de identificação na Rua José Maria Machado de Oliveira, localizada no bairro 

Cruz das Almas; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 011) 

Indicação nº 381/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Rua Paraíso; 

012) Indicação nº 382/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que passe a máquina motoniveladora e jogue cascalho na Estrada do 

Tico Citi; EM DELIBERAÇÃO: 001) – Mensagem nº 016, de 27 de maio de 2010 e do 

Projeto de Lei nº 019/2010, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício de 2011, e dá outras providências.” DELIBERADO. 002) – Mensagem nº 017, 

de 1º de junho de 2010 e do Projeto de Lei nº 020/2010, que “Dispõe sobre a 

Autorização Legislativa para o Poder Executivo celebrar Convênio com o Estado de São 

Paulo, através da Secretaria Estadual de Assistência Social, e dá outras providências.” 

DELIBERADO. ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da 
Silva 001) – Em Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 008/2010, ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Carlos Alberto Taino Junior, Excelentíssimo 

Secretário Municipal de Obras Sr. Roberto Kimura e aos funcionários do Setor de Obras, 

em razão do trabalho realizado na Estrada Kobayashi. APROVADA. O Nobre Vereador 

Marcio Francisco da Silva solicita que os Nobres Vereadores assinem a Moção junto a 

ele. Autoria dos Nobres Vereadores Marcio Francisco da Silva, Everaldo da Silva, Julio 

Cesar Leite da Silva e Valdivino Ferreira dos Santos 002) – Em Única discussão e 

votação a Moção de Apelo nº 009/2010, ao Governador do Estado de São Paulo Sr. 

Alberto Goldman, ao Secretário Competente e ao Superintendente da CETESB, para que 

providencie instalação de postes de iluminação pública e energia elétrica nas residências 

da Rua Maria José Machado de Oliveira. APROVADA. O Nobre Vereador Everaldo da 

Silva solicita que os Nobres Vereadores assinem a Moção junto a ele. O Senhor 

Presidente comunica o recebimento de um Requerimento Conjunto das Comissões 

Permanentes, onde requer vistas dos autos do Processo 083/2010 – Carta Convite nº 

004/2010. 003) – Em Única discussão e votação o Requerimento Conjunto das 

Comissões Permanentes, “Requerimento de vistas dos autos do Processo 083/2010 – 

Carta Convite nº 004/2010 e dá outras providências”. APROVADO.  Autoria do Nobre 

Vereador Marcio Francisco da Silva 004) – Em Única discussão e votação o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 002/2010 que “Dispõe sobre a concessão de título de “CIDADÃO 

BIRITIBANO” ao Senhor Antonio Custódio de Souza e dá outras providências.” 

APROVADO por maioria qualificada. Terminados os trabalhos do expediente o Senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para 

fazerem uso da Tribuna no tempo regimental às explicações pessoais. 1. Vereador 

Everaldo da Silva: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora 

concedido e diz: “Em relação a essa Moção de Aplausos do Vereador Marcio ao Prefeito 

e ao Secretário por executar o Trabalho lá na Rua Kobayashi, eu e, com certeza Vossa 



 3 

Excelência estava sendo muito cobrado pelos moradores que ali residem, tanto é que, eu 

estive presente, pelos menos, umas dez vezes, com os moradores de lá, porque como eles 

são produtores, eles não tinham condições de receber os veículos e caminhões para pegar 

o seu produto, então foi muito bom o Executivo ter atendido esse anseio. A Moção de 

Apelo que esta Casa, com iniciativa minha, e com o apoio de vocês, no ano passado, nós 

denominamos a Rua Maria José Machado de Oliveira, no bairro Cruz das Almas e, a 

população recebeu o benefício de água e esgoto e a população agora está ansiosa pela 

luz. Alguns moradores que tem energia estão emprestando dos moradores da Rua Alberto 

de Oliveira e esses moradores não estão querendo mais emprestar para essas pessoas e 

tem moradores lá que tem crianças pequenas e estão sem iluminação. O meu pedido aqui 

é que nós pudéssemos nos empenhar e se for necessário irmos até a CETESB, pelo que eu 

fiquei sabendo é aqui em Mogi das Cruzes a responsável por Biritiba, porque isso não 

tem cabimento, se o morador já tem rua, já tem água e possui esgoto, não é possível que a 

CETESB vá barrar e não liberar a ligação de luz para aqueles moradores. Queria, 

realmente, pedir o apoio de Vossas Excelências, Senhor Presidente, além do que nós já 

aprovamos, pudéssemos cobrar e, se possível, nós irmos pessoalmente, até a CETESB, 

para realmente dar esse benéfico a eles. E sobre a ultima sessão, é sabido de todos, que a 

pressão abaixou um pouco e eu acabei sendo levado até ao P.A., eu tinha algumas coisas 

para dizer aqui e algumas delas eu vou comentar meio por cima. Eu, até mesmo, na 

semana passada, um dia antes, no domingo, aconteceu a mesma coisa. Eu fui até o P.A. e 

infelizmente, com falta de ar e algumas dores na região do coração, e o médico que 

estava lá solicitou um exame do coração para mim. O aparelho que estava lá não teve 

condições de realizar o exame, tanto é que, na segunda-feira também. Quando cheguei lá 

o aparelho estava sem condição. Segundo algumas informações de alguns profissionais, 

diz que esse aparelho é o mesmo que funciona de segunda a sexta aqui no CSIII, chamada 

casa do antigo Prefeito Freitas e como que lá, os profissionais não conseguem realizar 

esse exame. Então, como aconteceu comigo, com certeza, com os nossos munícipes 

também. Queria deixar claro isso e que nós, também, pudéssemos cobrar o Executivo e o 

Secretário da Saúde para que realmente viabilize e esse aparelho fique em condições de 

realizar um exame quando chega uma pessoa precisando desse exame.  Eu queria 

lembrar também que há doze dias, meu cunhado veio a falecer na Mogi-Bertioga, sei que 

estou aqui em Biritiba Mirim, mesmo sabendo do trabalho que o Corpo de Bombeiros 

tem, eu como morador de Biritiba sei, dizer do profissional do Corpo de Bombeiros, 

realmente é muito competente, mas dizer que meu cunhado esteve por quarenta minutos, 

segundo informações de pessoa no local, aguardando socorro na Mogi-Bertioga. Queria 

dizer que nesse dia os profissionais acabaram demorando um pouco e ele veio a entrar 

em óbito no Hospital Luzia de Pinho Melo. Mas quero dizer que essa pessoa foi um 

grande homem, estava numa empresa de segurança chamada Massada, estava prestando 

serviços para a Sabesp. Uma pessoa que eu pude conhecer a dois anos, que até mesmo 

ajudou a mim, quando meu pai estava acamado, veio a ser companheiro da minha irmã, 

ser esposo dela, então, as minhas condolências para a família também. Eu quero 

comentar também, Senhor Presidente, na questão das funerárias do nosso município, 

porque quando falece alguma pessoa carente, como a maioria do nosso município é 

carente, o setor funerário, nós temos duas empresas no município, como todo comércio 
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tem que trabalhar para sobreviver. Eu conversando com os dois representantes dessas 

funerárias, eles sabem que em outros municípios tem um convênio ou pareceria com o 

Executivo ou Serviço Social para atender a demanda, pelos menos, do chamado caixão 

ou urna e o nosso município ainda não fez isso. Então queria dizer aos Nobres 

Vereadores, que nós pudéssemos juntos ter uma reunião com o Executivo, até mesmo 

protocolar um requerimento, para que possa favorecer, porque eu tenho certeza que 

alguns vereadores, é que as pessoas não têm condições e vão até a nossa casa e pedir que 

compre caixão. Nós, até mesmo, temos vontade, mas não dá para atender a demanda de 

todos. Então como outros municípios têm, porque o nosso não pode ter também. Peço, 

mais uma vez, o apoio de todos para podermos, junto ao Executivo, pedir essa ajuda para 

a população. Para finalizar quero dizer que as obras da SP-88, estão muito boas, mas 

agora é até uma reclamação pessoal, dizer que a S.A. Paulista está fazendo um serviço 

muito bom, só que eu acho que está faltando um pouco de sinalização, principalmente na 

parte da noite, porque a nossa região por ter bastantes barragens e rios, normalmente, a 

noite abaixa sereno, neblina e fica difícil para estar se locomovendo aqui nessa rodovia. 

Então que o pessoal da Paulista pudesse sinalizar um pouco melhor onde eles estão 

mexendo, porque nós sabemos que estão fazendo várias rotatórias, e tem postes no meio 

da pista, ou seja, no final do dia possam identificar melhor esses locais, para evitar 

acidentes. Agradeço a Deus por mais uma noite, por nos proporcionar mais uma sessão, 

a todos que nos acompanham e boa noite a todos.” 2. Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos: Solicita autorização para falar em seu assento o que lhe fora concedido e 

diz: “Senhor Presidente, o que me traz aqui, é para explanar sobre um ofício, o qual eu 

enviei ao Executivo, referente a Frente de Trabalho. Nós temos acompanhado e queria 

deixar registrado em ata também, que o meu oficio e minha solicitação, todos os Nobres 

Vereadores participaram e assinaram em conjunto. Venho agora pedir, porque estarei 

empenhado nessa luta, temos acompanhado a Frente de Trabalho, é sabido que, no 

passado, eles tinham uma alimentação, café da manhã. É uma reivindicação, da maioria, 

praticamente de todos, e para quem tem seu café farto da manhã, não faz falta, mas para 

eles fazem. Eu gostaria de deixar registrado e que nós todos empenhássemos, para que 

nós se possível assim for, chegarmos a conseguir o café da manhã ao pessoal da Frente 

de Trabalho, seria de tamanha relevância, porque são eles que executam, na maioria das 

vezes, oitenta por cento ou até mais, as nossas indicações, as nossas solicitações são eles 

que executam. Solicito aos senhores o nosso empenho para que consigamos que volte a 

ser servido esse café da manhã.” 3. Vereador Julio Cesar Leite da Silva: Ausente no 

Plenário. 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Realmente, o Vereador 

Pacheco, tocou no assunto que, às vezes, para muito é insignificante, mas a gente sabe 

das dificuldades das pessoas com relação a alimentação e o café, às vezes, é muito mais 

importante para uns e não tem nenhuma importância para outros. É um assunto que se 

deveria conversar com o Prefeito, o porquê foi cortado, se existe alguma inviabilidade na 

aquisição de pães, margarina, café e leite, o custo não é alto, a Frente de Trabalho não 

tem tanta gente assim. Poderíamos estar conversando com o Prefeito a respeito desse 

assunto. Gostaria de aproveitar que estamos ao vivo, via internet, para todo o mundo, e 

pedir para o Prefeito, mais uma vez, se ele estiver nos assistindo, para olhar um 

pouquinho pelo povo do Jardim Alvorada C, o povo está precisando da ajuda do Prefeito, 
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lá. Infelizmente, já foram feitas algumas reivindicações, eu já conversei com o Prefeito a 

respeito daquela área que margeia o córrego ali, as galerias de água estão entupidas, 

estão sem tampa, o mato está tomando conta ali, apesar de ter sido feito a limpeza do 

córrego recentemente. As pessoas estão plantando milho e outras coisas, que faz com que 

os ratos e outros bichos acabem se instalando ali no lugar. É um bairro bonito, eu 

considero um bairro nobre, com moradias boas, um bairro que está praticamente 

asfaltado, cem por cento asfaltado, com toda infra-estrutura e a gente vê aquela situação 

do povo sofrendo. Um serviço que pode ser feito a baixo custo, não acredito que vá gerar 

tanta despesa, assim, para o município. Então, Prefeito, se o senhor estiver nos 

assistindo, olhe pelo povo do Jardim Alvorada C, para que o serviço seja realizado, lá.” 

Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada a ser tratado o Senhor 

Presidente uso de suas atribuições convoca os Senhores Vereadores para a reunião das 

Comissões Permanentes no dia 09 de junho de 2010, às 09:00 horas e declarou encerrada 

a Sessão Ordinária do dia 07 de junho de 2010. 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 aprovada na Sessão Ordinária de 14 de junho de 2010. 

 

 

 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 

Vice-Presidente da Câmara 

 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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