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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 13 de setembro de 2010. 

  

Às dezoito horas do dia treze de setembro do ano de dois mil e dez, 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 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. 089, do Livro nº. X 

de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, face ao 

comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constataram-se as ausências dos 

Nobres Vereadores Caetano Pereira da Silva e José Maria de Siqueira Junior, devidamente 

justificadas, pois já se encontram a caminho desta Edilidade. 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 08 de setembro de 2010; O Vereador Francisco 

Pacheco de Vasconcelos requereu dispensa da leitura da Ata, vez que a mesma se encontra na 

secretaria a disposição de todos os vereadores. O Senhor Presidente colocou em votação o 

requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. Após, o Senhor Presidente colocou em 

única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária realizada em 08 de setembro de 2010. 

APROVADA. O Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva requereu que sua presença fosse 

consignada. O Senhor Presidente consignou a presença do Nobre Vereador. 2. Leitura do 

Ofício nº 025/2010, do Gabinete da Presidência, justificando a ausência na Sessão Ordinária 

realizada em 08 de setembro de 2010; 3. Leitura do Ofício nº 043/2010-DC, encaminha 

Balancete Analítico da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referente ao mês de 

agosto de 2010; 4. Leitura do Ofício ST GS nº 1070/2010, da Secretaria de Estado dos 

Negócios dos Transportes, encaminha resposta referente a Moção de Apelo nº 011/2010, de 

autoria do Vereador Marcio Francisco da Silva; 5. Leitura do requerimento de justificativa de 

ausência na Sessão Ordinária de 08/09/2010, do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos; INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Francisco Pacheco de 

Vasconcelos 006) Indicação nº 548/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda 

junto ao Setor Competente, para que coloque braços com luminárias na Rua Arthur 

Bernardes, localizada no bairro Jardim Vista Alegre; Autoria do Nobre Vereador Valdivino 

Ferreira dos Santos 007) Indicação nº 549/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto ao Órgão Competente, para que coloque um telefone público tipo “orelhão” na 

Rua 1º de Setembro, nas proximidades do nº 26, localizada no bairro Jardim Yoneda; 008) 

Indicação nº 550/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque postes com luminárias na Rua Maria da Conceição 

Xavier, localizada no bairro Castellano; 009) Indicação nº 551/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para que troque as 

luminárias na Rua Geraldo da Conceição, ao lado da creche, localizada no bairro Jardim dos 
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Eucaliptos;  Autoria do Nobre Vereador Julio César Leite da Silva  010) Indicação nº 

552/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 

Competente, para que coloque uma lixeira de Coleta Seletiva na Praça Cormentino de 

Oliveira Prado na Rua Antonio Etelvino de Andrade, localizada no bairro Centro; 011) 

Indicação nº 553/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante de Energia, para que coloque iluminação pública na Rua João Rodrigues de 

Oliveira, localizada no bairro Jardim Alvorada B;  Autoria do Nobre Vereador Caetano 

Pereira da Silva 012) Indicação nº 554/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

interceda junto a Secretaria de Obras, serviços e Bens Municipais, para que providencie um 

corrimão na ponte do Córrego Itaim, na  Avenida Jair Leme, localizada no bairro Jardim 

Yoneda; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 013) Indicação nº 

555/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de 

Energia, para que efetue a manutenção dos serviços prestados na Rua Rio Sapucaí, nas 

proximidades do nº 120, localizada no bairro Vertente;   014) Indicação nº 556/2010, solicita 

ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que realize um projeto de 

revitalização de imóveis em todo perímetro expandido da área central; 015) Indicação nº 

557/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que 

coloque um redutor de velocidade tipo “lombada” na Avenida Ferdinando Jungers, em frente 

a EMEF João Cardoso, localizada no bairro Centro; 016) Indicação nº 558/2010, solicita ao 

Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor Competente, para que elabore um projeto para 

revitalização dos principais pontos considerados turísticos e atrativos do município; 017) 

Indicação nº 559/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao Setor 

Competente, para que elabore um projeto para revitalização na Avenida Ferdinando Jungers, 

em toda a sua extensão, bem como o bairro Vila Operária; O Nobre Vereador José Maria de 

Siqueira Junior requereu que sua presença fosse consignada. O Senhor Presidente consignou a 

presença do Nobre Vereador. Terminados os trabalhos do expediente o Senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse 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: “Tem 

uma questão, Senhor Presidente, que envolve, mais uma vez, a Saúde. Continua a reclamação 

no município. Nós já tivemos uma reunião com o Secretário e ele disse sobre a dificuldade 

que está em contratar o psiquiatra, na oportunidade ele deixou isso claro. Eu quero bater na 

tecla, porque a população onde vê, nós vereadores, tem reclamado muito. Volto a dizer: Se 

nós pudéssemos  fazer o mais rápido possível, de nós, todos os Vereadores, com o secretário 

junto com o Prefeito e quem está ajudando a administrar a Saúde no momento, ajudando 

tocar a Saúde do município, como por exemplo, o pessoal da São Benedito, para ver se a 

gente consegue dar uma alternativa melhor para os munícipes da cidade. Porque, 

principalmente, essas pessoas que tomam remédios controlados, estão tendo dificuldades de 

estarem tendo novamente suas receitas para estarem renovando sua medicação. E outras 

especialidades, como neurologista, para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, 

estar nos unindo nesse sentido, de repente, fazer essa reunião todos nós vereadores com o 

Prefeito e com quem está cuidando da Saúde do município, pois, realmente a população é 

necessitada. Então queria deixar esses pedido a Vossa Excelência mais uma vez. Quero dizer 

que esse requerimento que o Nobre Vereador Marcio tinha feito ao Estado, no ano passado 

eu fiz esse mesmo pedido e, que pela resposta do engenheiro Delson, a Rodovia se encontra 

em obras, como ele disse, não sabe identificar a quilometragem, mas que, de repente, pudesse 
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mandar alguém que conhecesse, porque a gente sabe que o grande problema, está fazendo a 

rotatória ali, mas a população e as crianças que precisam estar passando a Rodovia, para 

eles que moram nos bairros do outro lado  cidade como Yoneda, Vista Alegre, Santo Antonio 

I, II e III, Nirvana e assim por diante, por estar em obras já, poderia pedir para a pessoa 

estar vindo no local e já atender esse pedido do Vereador e, claro, nosso também.  Seria uma 

boa a população estar passando nessa passarela. No mais agradeço a Deus por mais uma 

noite de nos permitir estarmos aqui e uma boa noite a todos.  2. Vereador José Maria de 

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

diz: “Mais uma vez eu venho aqui manifestar a minha preocupação com a área da Saúde, 

aproveitando a palavra do Vereador Everaldo. Eu tomei conhecimento hoje, gostaria de 

passar aos Nobres Pares, que o Dr. Márcio, cardiologista, pediu licença e, segundo o que eu 

fiquei sabendo, ele ficará afastado por cerca de um ano dos serviços que ele presta na 

Prefeitura Municipal na área da Saúde. Ele é o médico que faz o acompanhamento das 

pessoas com tuberculose. Segundo uma paciente do Dr. Márcio que está passando por 

tratamento, conversou com o Secretário de Saúde e ele disse que as pessoas que estavam 

passando com o Dr. Márcio vão ficar sem atendimento. Não sei se é verdade, se procede a 

informação, mas se essa reunião for marcada, Senhor Presidente, gostaria que incluísse esse 

tema, essa preocupação que eu tenho. Segundo essa paciente, existe um grande número de 

pessoas que são atendidas pelo Dr. Márcio e que não terão atendimento. São casos de 

tuberculose, pessoas podem vir a óbito, por causas disso. Gostaria que esse assunto fosse 

tratado, para a gente saber se, realmente, procede e quais providências serão tomadas. 

Muito obrigado e uma boa noite.” Terminados os oradores inscritos e não havendo mais nada 

a ser tratado, o Senhor Presidente disse que marcará uma reunião com o Secretário da Saúde, 

agradeceu a Deus por mais uma noite de paz e no uso de suas atribuições declarou encerrada a 

Sessão Ordinária do dia 13 de setembro 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 20 de setembro de 2010. 
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