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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

realizada no dia 16 de novembro de 2010. 

  

Às dezoito horas do dia dezesseis de novembro 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. 098, 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 

Vereadores Caetano Pereira da Silva e Francisco Pacheco de Vasconcelos, devidamente 

justificada pelos Vereadores Julio Cesar Leite da Silva e Donizeti Assis de Siqueira.  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 novembro de 2010; O 

Vereador José Francisco Marques Garcia 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 novembro de 2010. APROVADA. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

1083403/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

1095086/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

1107241/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 

1108603/MS/SE/FNS/2010 do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Ofício nº 1256/2010, da 

Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, encaminha Requerimento nº 322/2010, de 

autoria do Vereador Juracy Ferreira da Silva; 7. Leitura do Ofício Especial do Vereador 

Marcio Francisco da Silva, justificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 08/11/2010; 

8. Leitura do Ofício nº 049/2010-DC, balancete da Receita e Despesa do mês de outubro de 

2010; INDICAÇÕES Autoria do Nobre Vereador Donizeti Assis de Siqueira 009) 

Indicação nº 614/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que construa 02 (dois) abrigos de passageiros na altura do 

Km 72 da Rodovia SP 88 (Mogi-Salesópolis); 010) Indicação nº 615/2010, solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal que oficie a Sabesp, para que amplie a rede coletora de esgoto, na Rua 

Lauro Albano dos Santos, visando atingir até o numeral 119 da referida via de acesso, bairro 

Jd. dos Eucaliptos; 011) Indicação nº 616/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que 

providencie junto ao Departamento Competente, a limpeza do Córrego Itaim, iniciando-se na 

Rodovia SP 88, próximo do Pátio da Prefeitura, até o final no bairro Vila Santo Antonio II; 

Autoria do Nobre Vereador Valdivino Ferreira dos Santos 012) Indicação nº 617/2010, 
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante  de Energia, para 

que coloque luminárias na Rua Maria da Conceição Xavier, localizada no bairro Castelano; 
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013) Indicação nº 618/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão 

competente, para que construa uma lombada na Rua 1º de Setembro, próximo do nº 26 - 

localizada no bairro Jd. Yoneda; Autoria do Nobre Vereador Caetano Pereira da Silva 

014) Indicação nº 619/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa 

Bandeirante  de Energia, para que coloque luminárias na Rua Cinco de Maio, localizada no 

bairro Jardim Yoneda; Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 015) 

Indicação nº 620/2010, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor 

competente para que efetue a limpeza da galeria existente na Rua Alberto de Oliveira, 

localizada no bairro Cruz das Almas; 016) Indicação nº 621/2010, solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal que interceda junto ao setor competente para que coloque placa de PROIBIDO 

ESTACIONAR nas entradas e saídas das Ruas localizadas no bairro Vila Operária; Não 

havendo projetos para deliberação o Senhor Presidente passou ao material dado a Ordem do 

dia. ORDEM DO DIA Autoria do Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva 001) – Em 

Única discussão e Votação a Moção de aplausos nº 022/2010, ao Excelentíssimo Senhor 

Marco Aurélio Bertaiolli – DD. Prefeito da Cidade de Mogi das Cruzes e aos Secretários 

Municipais, em razão da conquista, na disputa com outras cidades, de uma sede da AACD – 

Associação de Assistência à Criança Deficiente para a região do Alto Tietê. APROVADA. O 

Nobre Vereador Marcio Francisco da Silva solicitou que os demais Nobres Vereadores 

assinassem junto a ele a Moção de Aplausos nº 022/2010. Autoria do Nobre Vereador 

Valdivino Ferreira dos Santos 002) – Em Única discussão e Votação a Moção de Apelo nº 

023/2010, aos Excelentíssimos Senhores: Prefeito do Município de Biritiba Mirim – Sr. 

Carlos Alberto Taino Junior; Secretário Municipal de Educação – Srª. Maria Inês Rodrigues 

Ramos; Secretário Estadual da Educação – Sr. Paulo Renato Souza e ao Ministro da Educação 

– Sr. Fernando Haddad, para que alguns profissionais da educação sejam beneficiados pelos 

direitos básicos da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. APROVADA. O Nobre 

Vereador Valdivino Ferreira dos Santos solicitou que os demais Nobres Vereadores 

assinassem junto a ele a Moção de Apelo nº 023/2010. O Nobre Vereador Caetano Pereira da 

Silva requer que sua presença seja consignada. O Senhor Presidente consignou a presença do 

Nobre Vereador. Terminado os trabalhos o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 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: Solicitou 

autorização para falar de seu assento o que lhe fora concedido e diz: “Com a relação, mais 

uma vez, a Saúde do nosso município. Eu, nesses últimos dias, venho precisando, quase que 

frequentemente, bem como minha família. Mais uma vez eu vejo a necessidade de nós, 

procurarmos, até mesmo, de repente, nos empenharmos mais, na questão da Saúde, 

principalmente, com relação, que eu tenho dito algumas vezes, desde quando eu assumi essa 

cadeira como Vereador, no ano passado, na questão de que nós pudéssemos solicitar uma 

audiência com todos os responsáveis que estão envolvidos na Saúde, junto com o Prefeito, 

junto com o Secretário e junto com todos os profissionais, inclusive médicos e enfermeiros, 

porque em virtude de, nessa última semana, eu estive em São Paulo reunido com alguns 

parlamentares, inclusive Jilmar Tatto e o Assessor principal que, até agora esteve na 

campanha da Ministra Dilma, eu solicitei, também e, com certeza, Vossas Excelências estão 

solicitando, coisas para o município, e eu vejo, realmente, a necessidade de nós, município 

pequeno, mais uma vez eu levei essa questão para lá e vi que nós temos que unirmos força. 

Fazer, por exemplo, essa reunião tirar uma pauta, tirar uma ata para que possamos levar 

uma cópia para requerermos nessa possível reunião, que eu queria que Vossa Excelência 
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pudesse estar marcando, inclusive na questão de nós podermos cobrar mais, a possibilidade 

dos médicos que nós temos, aqui no município, do Estado, porque eu também levei esta 

questão dos muitos profissionais que nós temos aqui do Estado que, infelizmente, eles vêm 

aqui só para cumprir horário e, muitos nem cumprem horário, atendem meia dúzia de 

paciente, seja nos postos ou até mesmo em outros locais, PSF e assim por diante e vão 

embora. Eu vejo a necessidade mesmo de nós fazermos isso. Estamos nas prévias de estar 

equipando, inaugurando esse Pronto Atendimento, então nós precisamos estar, realmente, 

vendo essa questão, porque quando se trata, realmente, de Saúde, não é brincadeira. Porque 

a gente vê a população, todos nós quando precisamos, a gente vê a dificuldade que tem. 

Nesses últimos dias eu tenho ido, frequentemente, para poder passar por alguns exames, até 

mesmo alguma medicação, que por lá tem e aqui nós não temos. Enfim, Senhor Presidente, 

eu estou fazendo esse desabafo e gostaria mesmo que nós pudéssemos fazer essa audiência 

pública com todos os profissionais da Saúde, nós Vereadores, o Prefeito e o Secretário da 

Saúde para que nós pudéssemos ver, realmente, o que podemos fazer em conjunto, para 

podermos tentar amenizar um pouco mais a questão da Saúde. Como eu estava dizendo, a 

questão da Saúde, nesses últimos dias, também, a gente vê a dificuldade que o Secretário tem, 

porque ele esteve presente algumas vezes no Pronto Atendimento, e eu estive lá, até conseguir 

a transferência para pessoas que estão precisando ser transferida daqui, está muito difícil, 

não consegue vaga no SUDS e em lugar nenhum. Esses dias esteve um senhor lá, com um 

problema muito serio de infarto e precisava ir diretamente para a UTI e ele ficou o dia 

inteiro lá, aguardando uma vaga. Então, nós temos que fazer o possível para tentar amenizar 

a situação da população e, inclusive, nossa e desse próprio Vereador. Era isso que eu tinha 

para solicitar hoje e agradecer a Deus por mais uma noite e um dia, nós termos passado e 

agradecer a todos que estão nos acompanhando e uma boa noite a todos.” Terminados os 

oradores inscritos o Senhor Presidente  agradeceu a presença de todos e no uso de suas 

atribuições declarou encerrada a Sessão Ordinária do dia 16 de novembro 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 22 de novembro de 2010. 

 

 

 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

Presidente da Câmara 

 

 

EVERALDO DA SILVA 

Primeiro Secretário 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA 

Segundo Secretário 
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