
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 07 de fevereiro de 2005.

Às vinte horas do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e cinco, 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 10ª 
Legislatura, e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a realização 
da Sessão Ordinária, regimentalmente prevista para a data. Assumiu a direção dos trabalhos, o 
Senhor Vereador MARCIO APARECIDO CARDOSO, Presidente da Câmara  Municipal, que 
convidou a mim, Vereador JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, 1º Secretário, para os trabalhos 
de secretaria da Mesa Diretiva. Instalada a Sessão, o Sr. Presidente solicitou que fosse feita a 
chamada  nominal  dos  Senhores  Vereadores  para  apuração  do  “quorum”  legal.  Feita  esta, 
cotejando-se a chamada com as assinaturas dos presentes, aposta às fls. 04, do livro nº IX 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 de pronto ao material dado ao 
EXPEDIENTE:  -  1. Leitura,  discussão  e  votação  da  Ata  da  Sessão  Extraordinária  do  dia 
21/01/2005; 2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 25/01/2005; 
O Nobre Vereador Reinaldo Pereira requereu que fosse dispensada a leitura das Atas das Sessões 
Extraordinária.  O Sr.  Presidente  acatando o requerimento  do Nobre  Vereador,  colocou-o  em 
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade, ficando aprovadas por unanimidade as Atas, 
que também havia ficado a  disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria;  3. Leitura do 
Ofício nº 053/2004-DA, Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – referente ao Requerimento nº 
034/2004, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira;  4. Leitura do Ofício nº 034/2004-
DAGP – Encaminha Atos do Executivo: * Portarias nºs. 226 a 251/2004; * Decretos nºs. 2.220 a 
2.232/2004; * Leis Ordinárias nºs. 1.244 a 1.250/2004; * Leis Complementares nºs 03 a 06/2004; 
* Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 056/2004; * Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 061/2004; 
* Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 071/2004; * Termo nº 02 ao Contrato nº 011/2004; * 
Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 070/2004;  * Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 070/2004; * 
Termo Aditivo nº 03 Re-Ratificando os Temos Aditivos nºs. 01 e 02 ao Contrato nº 070/2004; * 
Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 055/2003; * Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 054/2003; * 
Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 003/2004; * Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 062/2004;  * 
Contratos nºs 072 a 073/2004; * Contrato de Compromisso de Compra e Venda;  5. Leitura do 
Ofício nº 03126/2004, da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes – referente à Moção de Apelo 
nº 027/2004;  6. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde – nº ref. 107138/MS/SE/FNS; 7. 
Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  –  nº  ref.  107753/MS/SE/FNS 8. Leitura  do 
Telegrama do Ministério da Saúde – nº ref.  108557/MS/SE/FNS  9. Leitura do Telegrama do 
Ministério  da  Saúde  –  nº  ref.  111710/MS/SE/FNS;  10. Leitura  do  Ofício  nº  1506/2004,  da 
Câmara Municipal de Mauá; 11. Leitura do Ofício do Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes Dom 
Airton José dos Santos; 12. Leitura do Ofício nº 002/2005 do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim 
– Encaminha relatório dos atendimentos efetuados durante os meses de Julho, Agosto, Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2004; 13. – Leitura do Ofício nº 001/2005-DAGP – 
Encaminha  Atos  do  Executivo:  *  Portarias  nºs.  252  a  258/2004;  *  Decretos  nºs.  2.234  a 
2.236/2004; * Leis Ordinárias nºs. 1.251 a 1.252/2004; * Leis Complementares nºs. 07 a 10/2004; 
14. – Leitura do Ofício Especial da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Indica o Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni como líder do Prefeito junto à Câmara Municipal;  15. – Leitura do 
Ofício nº 002/2005 – Associação dos Moradores da Vila Operária comunica novo mandato; 16. – 
Leitura do Ofício nº 010/2005, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Responde o Requerimento 
nº 023/2004; 17. – Leitura do Comunicado n° CM223616/2004, do Ministério da Educação; 18. – 
Leitura  do  Comunicado  nº  CM005468/2005,  do  Ministério  da  Educação;  19. Leitura  do 
Telegrama do Ministério da Saúde – nº ref. 132973/MS/SE/FNS;  20. Leitura do Telegrama do 
Ministério da Saúde – nº ref. 142102/MS/SE/FNS;  21. Leitura do Telegrama do Ministério da 
Saúde – nº ref. 151191/MS/SE/FNS; 22. Leitura do Ofício nº 005/2005-DAGP – Encaminha Atos 
do Executivo: * Portarias nºs. 258 a 270/2004 e 001 a 011/2005; * Decretos nºs. 2.237/2004, 



2.238 e 2.239/2005; * Temo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 057/2003; * Termo Aditivo nº 02 ao 
Contrato nº 055/2003; * Contratos nºs. 074 a 076/2004; * Instrumento Particular de Confissão de 
Dívida; 23. Leitura do Comunicado nº CM231671/2004, do Ministério da Educação; 24. Leitura 
do Comunicado nº CM010945/2005, do Ministério da Educação; 25. Leitura do Requerimento de 
Informação nº 002/2005, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira. Antes da Leitura das 
Indicações, o Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita ao Sr. Presidente que seja dispensada a 
leitura das Indicações. Atendendo o requerimento do Nobre Vereador, o Sr. Presidente coloca-o 
em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES:- 26. Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior: Indicação nº 001/2005, solicita a realização de serviços diversos na Praça 
São Benedito; Indicação nº 002/2005, solicita a compra e a instalação, em caráter  permanente, 
de equipamentos de som na Praça São Benedito; Indicação nº 003/2005, solicita estudos para que 
seja adotado no município o uso de piso padrão para as calçadas, principalmente na área central; 
Indicação nº 004/2005, solicita a  limpeza e  a arborização das ruas do Bairro Vila Operária; 
Indicação nº 005/2005, solicita a limpeza e a arborização das ruas do Bairro Jardim Yoneda; 
Indicação nº 006/2005, solicita a limpeza, o plantio de gramas e a arborização do barranco que 
divisa o Bairro Vila Operária com a Estrada Mogi Salesópolis, desde o seu início, na subida da 
Av. Ferdinando Jungers até o destacamento da Polícia Militar; Indicação nº 007/2005, solicita a 
realização de calçamento das ruas dos bairros Jardim Alvorada, Glebas “B” e “C”; Indicação nº 
008/2005, solicita a limpeza, o plantio de gramas e a arborização das margens do Córrego do 
Santo localizado no Bairro Jardim Alvorada “C”;  Indicação nº 009/2005, solicita a limpeza, o 
plantio de gramas e a arborização das margens do córrego existente no Bairro Irohy e que corre 
nos fundos das propriedades localizadas ao longo da Rua Antonio José Martins de Miranda; 
Indicação nº 010/2005, solicita a limpeza e a arborização das margens do Córrego Itaim que 
divisa  os  bairros  Jardim  Yoneda,  Jardim  Vista  Alegre  e  Vila  Santo  Antonio;  Indicação  nº  
011/2005, solicita  a  instalação  de  uma lixeira  fixa  no  Bairro  Irohy;  Indicação nº  012/2005, 
solicita a instalação de portais com a indicação do nome e referências peculiares de alguns bairros 
do  município;  Indicação  nº  013/2005, solicita  passar  máquina  motoniveladora  ao  longo  da 
Estrada do Casarão, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo todo 
o mato e o lixo existente nas suas margens;  Indicação nº 014/2005, solicita passar  máquina 
motoniveladora ao longo da Estrada do Rio Acima, cascalhando os seus pontos mais críticos e 
ainda  roçando e  removendo todo o mato e  o  lixo existente  nas  suas margens;  Indicação nº  
015/2005, solicita passar máquina motoniveladora ao longo da Estrada Nossa Senhora Aparecida, 
no Bairro do Casqueiro, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo 
todo o  mato  e  o  lixo  existente  nas  suas  margens;  Indicação  nº  016/2005,  solicita  passar  a 
máquina ao longo da Estrada do Leopoldo, entre o seu início ao lado da EMEF Helena Ricci 
Barbosa até o seu encontro com a Estrada do Antenor, cascalhando os seus pontos mais críticos e 
ainda  roçando e  removendo todo o mato e  o  lixo existente  nas  suas margens;  Indicação nº  
017/2005, solicita passar a máquina motoniveladora ao longo da Estrada dos Professores,  no 
Bairro Sertãozinho, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo todo o 
mato e o lixo existente nas suas margens;  Indicação nº 018/2005, solicita passar a máquina 
motoniveladora ao longo da Estrada da Granja Fundão, cascalhando os seus pontos mais críticos 
e ainda roçando e removendo todo o mato e o lixo existente nas suas margens;  Indicação nº 
019/2005, solicita passar a máquina motoniveladora ao longo da Estrada do Sertãozinho, desde o 
final do asfalto ao lado da Granja Tok até a ponte do Rio Biritiba, divisa com o município de 
Mogi das Cruzes, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo todo o 
mato e o lixo existente nas suas margens;  Indicação nº 020/2005, solicita passar a máquina 
motoniveladora ao longo da Estrada do Antenor, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda 
roçando e removendo todo o mato e o lixo existente nas suas margens; Indicação nº 021/2005,  
solicita passar a máquina motoniveladora ao longo da Estrada que dá acesso ao Bairro Nascente 
do Vale Verde, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo todo o 
mato  e  o  lixo  existente  nas  suas  margens;  Indicação nº  022/2005, solicita  passar   máquina 
motoniveladora nas ruas dos bairros Vila Santo Antonio I e II, cascalhando os seus pontos mais 
críticos e ainda roçando e removendo todo o mato e o lixo existente nas suas laterais; Indicação 
nº  023/2005,  solicita  passar  máquina  motoniveladora  nas  ruas  do  Bairro  Nova  Biritiba, 
cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e removendo todo o mato e o lixo 



existente nas suas laterais;  Indicação nº 024/2005,  solicita passar máquina motoniveladora nas 
ruas dos Bairro Pomar do Carmo, cascalhando os seus pontos mais críticos e ainda roçando e 
removendo todo o mato e o lixo existente nas suas laterais; Indicação nº 025/2005, solicita passar 
máquina motoniveladora nas ruas dos bairros de chácaras como o Nirvana, Parque Residencial 
Castellano,  Vertentes  do  Biritiba,  Green  Park  Santo  Antonio,  Casqueiro,  Sogo,  Rio  Acima, 
Cinturão Verde, Ribeirão da Lagoa, Quiosque, etc..., cascalhando os seus pontos mais críticos e 
ainda  roçando  e  removendo  todo  o  mato  e  o  lixo  existente  nas  suas  laterais;  Indicação  nº  
026/2005, solicita  o  conserto  do  telhado  do  Ginásio  Municipal  José  Oliva  Melo  Junior  e  a 
restauração da pintura da sua quadra poliesportiva;  Indicação nº 027/2005, solicita promover a 
identificação do nome do Ginásio Municipal José Oliva Melo Junior em sua fachada; Indicação 
nº 028/2005, solicita a reforma da piscina existente ao lado do Ginásio Municipal José Oliva 
Melo Junior e sua efetiva entrega para uso e nova opção de lazer a população;  Indicação nº  
029/2005, solicita realizar a cobertura da arquibancada do Campo de Futebol localizado na área 
do Ginásio Municipal de Esportes José Oliva Melo Junior;  Indicação nº 030/2005, solicita a 
instalação de luminárias do tipo holofotes no Campo de Futebol localizado na área do Ginásio 
Municipal de Esportes José Oliva Melo Junior;  Indicação nº  031/2005, solicita o plantio  de 
gramas e a instalação de luminárias do tipo holofotes no Campo de Futebol  do Bairro Cruz das 
Almas; Indicação nº 032/2005, solicita a instalação de luminárias do tipo holofotes no Campo de 
Futebol  do  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  033/2005,  solicita  a  instalação  de 
luminárias  na  Praça  Paulino  Leite  da  Silva;  Indicação  nº  034/2005, solicita  a  limpeza  e  a 
arborização das ruas Claudino Nunes de Siqueira e Eng. Abílio de Melo Pinto e as avenidas 
Maria José de Siqueira Melo e Heitor da Cunha Braga; Indicação nº 035/2005, solicita promover 
a notificação dos moradores da Av. Heitor da Cunha Braga, que ainda não construíram suas 
calçadas, para que a providenciem o mais rápido; Indicação nº 036/2005, solicita a colocação de 
guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Jardim Rosicler; Indicação nº 037/2005, solicita 
a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Jardim Jungers;  Indicação nº  
038/2005, solicita a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Fumiko Nothi; 
Indicação nº 039/2005, solicita a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro 
Jardim  dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  040/2005, solicita  a  colocação  de  guias,  sarjetas  e  o 
calçamento das ruas do Bairro Jardim Vista Alegre; Indicação nº 041/2005, solicita a colocação 
de guias,  sarjetas  e o  calçamento das ruas do Bairro Nova Biritiba;  Indicação nº  042/2005,  
solicita realizar o serviço de tapa buracos na Estrada do Sogo bem como a instalação de placas 
(sinalização  vertical  de  trânsito)  e  faixas  e  olhos  de  gato  no  solo  (sinalização  horizontal  de 
trânsito),  como  determina  o  Código  Brasileiro  de  Trânsito;  Indicação  nº  043/2005, solicita 
realizar o serviço de tapa buracos no trecho asfaltado na Estrada do Sertãozinho bem como a 
instalação de placas (sinalização vertical de trânsito) e faixas e olhos de gato no solo (sinalização 
horizontal de trânsito), como determina o Código Brasileiro de Trânsito; Indicação nº 044/2005, 
solicita a construir na chegada da cidade, na Rod. Alfredo Rolim de Moura, um portal desejando 
boas vindas aos visitantes e valorizando os atributos turísticos de nosso município; Indicação nº  
045/2005, solicita promover um mutirão de limpeza para resolver os problemas e acabar com as 
reclamações  advindas  de  moradores  residentes  próximos  destes  espaços  mal  cuidados  e  que 
causam transtornos a todos; Indicação nº 046/2005, solicita a roçada e a remoção do mato e do 
lixo existente ao longo do acostamento da Estrada Municipal do Pomar do Carmo; Indicação nº  
047/2005, solicita  a  sinalização  com placas  e  a  pintura  de  todas  as  lombadas  existentes  no 
município;  Indicação  nº  048/2005, solicita  promover  a  pintura,  com  tintas  e  equipamentos 
adequados, das guias localizadas nas vias pavimentadas existentes no município;  Indicação nº 
049/2005, solicita asfaltar a Av. Ferdinando Jungers no trecho onde se localizada a casa do Sr. 
Conheciddo como Italianinho, em frente a Biritintas;  Indicação nº 050/2005, solicita a instalar 
iluminação, cestos de lixo e realizar a arborização da Praça Frederico Ozanan, no Bairro Cruz das 
Almas;  Indicação nº  051/2005,  solicita  ao  Departamento Jurídico  Municipal  a  interpor  ação 
competente obrigando a Empresa Bandeirante de Energia a instalar um posto de atendimento ao 
consumidor neste município, conforme o que determina a resolução 456 da ANEEL; Indicação 
nº 052/2005, solicita a intercessão do Sr. Prefeito junto à Coordenadoria Estadual do Procon e 
viabilize a criação de um posto de atendimento desta instituição neste município;  Indicação nº 
053/2005, solicita a disponibilização no Hospital Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy, de doses 



de soro antiofídico, específico para picadas de cobras, para uso geral da população; Indicação nº  
054/2005, solicita a realização de estudo de impacto financeiro, visando a criação de um pró-
labore destinado às polícias civil e militar, como forma de incentivo e complementação salarial 
para  os  policiais  lotados  neste  município;  Indicação  nº  055/2005, solicita  a  promoção,  de 
maneira contínua e periódica, na rede pública municipal de ensino e nos núcleos comunitários, 
palestras elucidativas e reveladoras do mal causado pelo uso de drogas, pela falta de prevenção 
das  DST  e  gravidez  precoce,  pela  importância  da  preservação  do  meio  ambiente,  pela 
necessidade  de  se  ter  noções  de  primeiros  socorros  e  de  noções  básicas  para  o  bom 
relacionamento em sociedade; Indicação nº 056/2005, solicita que o Departamento Municipal de 
Saúde, setor de Vigilância Sanitária, em conjunto com a Promoção Social a estudar formas de 
aproveitar  sobras de alimentos provenientes de restaurantes, mercados, quitandas,  barracas de 
hortifrutigranjeiros, agricultores, no intuito de com estas sobras preparar um sopão destinado à 
população carente de nosso município; Indicação nº 057/2005, solicita a criação de uma unidade 
do Programa Saúde da Família PSF, para servir os Bairros Jardim Yoneda, Vista Alegre, Lorena 
e Vila Santo Antonio I e II;  Indicação nº 058/2005, solicita a disponibilização de mais linhas 
telefônicas para o Hospital Municipal Dr. Arthur Alberto Nardi, habilitando-a ao serviço de busca 
automática;  Indicação nº 059/2005, solicita a construção de uma praça pública no cruzamento 
das Ruas Rio Jundiaí com Rio Itapanhaú no Bairro Vertentes do Biritiba; Indicação nº 060/2005, 
solicita a construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas Rio Jundiaí com Rio das 
Pedras no Bairro Vertentes do Biritiba; Indicação nº 061/2005, solicita a construção de um praça 
pública no cruzamento das Ruas Rio Pardo com Rio Sapucaí no Bairro Vertentes do Biritiba; 
Indicação  nº  062/2005, solicita  a  construção  de  uma  praça  pública  no  cruzamento  da  Rua 
Itapanhaú  com Av.  Sete  no  Bairro  Vertentes  do  Biritiba;  Indicação  nº  063/2005,  solicita  a 
construção de uma praça pública no início da Rua Rio Pardo no Bairro Vertentes do Biritiba; 
Indicação nº 064/2005, solicita  a construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas 
Dezesseis  com a Quatorze no Bairro Parque Residencial  Castellano;  Indicação nº 065/2005,  
solicita a construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas Quinze com a Quatorze no 
Bairro Parque Residencial Castellano; Indicação nº 066/2005, solicita a construção de uma praça 
pública  no  cruzamento  das  Ruas  Dezesseis  com  a  Dezessete  no  Bairro  Parque  Residencial 
Castellano; Indicação nº 067/2005, solicita a construção de uma praça pública no cruzamento das 
Ruas Treze com a Onze no Bairro Parque Residencial Castellano; Indicação nº 068/2005, solicita 
a construção de uma praça pública no cruzamento da Estrada Municipal do Castellano com a Rua 
A no Bairro Ribeirão da Lagoa;  Indicação nº 069/2005, solicita a instalação de luminárias no 
trecho compreendido entre o Bairro Fazenda Irohy e Jardim Alvorada Gleba “C”, entrada do 
município; Indicação nº 070/2005, solicita a instalação de luminárias nas ruas do Bairro Fumiko 
Noth; Indicação nº 071/2005, solicita a instalação de luminárias na rua do Aeroclube no Bairro 
Irohy; Indicação nº 072/2005, solicita a instalação de um bico de luz na Rua 18 de Novembro, 
altura do número 390 – no Bairro Jardim Yoneda; Indicação nº 073/2005, solicita a instalação de 
luminárias  nas  Ruas  do Bairro Jardim Alvorada Glebas  “B” e  “C”;  Indicação nº  074/2005, 
solicita a instalação de luminárias na Estrada Municipal do Casarão no Bairro Irohy; Indicação 
nº 075/2005, solicita a criação de uma força tarefa ou grupo permanente de trabalho com o intuito 
de  regularizar  da  melhor  e  mais  rápida  maneira  possível  a  situação  dos  lotes  e  loteamentos 
clandestinos ou irregulares existentes no município; Indicação nº 076/2005, solicita a elaboração 
no primeiro semestre deste ano o Projeto de Lei que concederá o direito de rateio das sobras da 
verba  do  FUNDEF  aos  professores  do  ensino  fundamental  do  município,  determinando  os 
critérios e as normas pertinentes, para que não haja mal entendidos e atropelos de última hora na 
elaboração e aprovação às pressas do referido projeto; Indicação nº 077/2005, solicita a criação 
de um Setor de Urbanismo e Jardinagem junto à Prefeitura  Municipal;  27. Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar:  Indicação nº 078/2005, solicita a intercessão junto à Empresa dos Correios, 
no  sentido  de  realizar  o  serviço  de  entrega  de  correspondências  nas  residências  dos  Bairros 
Jardim  dos  Eucaliptos,  Castellano  e  Pomar  do  Carmo;  Indicação  nº  079/2005, solicita  o 
fornecimento de uma impressora para o uso do computador da secretaria do CS III “Prefeito 
Joaquim Ribeiro Coelho”, localizado na Av. Maria José de Siqueira Melo, Jardim Takebe, no 
sentido de agilizar os serviços da Unidade de Saúde; Indicação nº 080/2005, solicita a colocação 
de luminárias na Rua 19 de novembro, no Bairro Jardim Yoneda na altura dos números 12 e 50; 



Indicação nº 081/2005, solicita a colocação de luminárias em ruas do Bairro Vila Santo Antonio; 
Indicação nº 082/2005, solicita à Sabesp, que faça reparos na Av. Heitor da Cunha Braga, altura 
da farmácia, no Bairro Cruz das Almas; Indicação nº 083/2005, solicita a pintura das lombadas 
existentes na Av. Heitor da Cunha Braga, no Bairro Cruz das Almas, altura dos números 10 e 54; 
Indicação nº  084/2005,  solicita  a  colocação  de  areia  na  quadra  do  “Bairro  Santo  Antonio”, 
localizada  na  Rua  Três,  na  Vila  Santo  Antonio;   Indicação  nº  085/2005, solicita  passar  a 
máquina, para melhoria da Rua Nilo Peçanha, no Bairro Vista Alegre, principalmente no final da 
rua onde no lado esquerdo existe um excesso de mato; Indicação nº 086/2005, solicita passar a 
máquina na Rua Sete, no Bairro Vila Santo Antonio; Indicação nº 087/2005, solicita a colocação 
no município de um posto de venda de passe  da Empresa Julio Simões; 28. Vereadora Érica de 
Queiroz:  Indicação nº 088/2005, solicita passar a máquina motoniveladora e jogar cascalho em 
toda a extensão da Rua Benedito Dias, localizada no Bairro Nirvana;  29. Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni:  Indicação nº 089/2005, solicita a colocação de iluminação pública na Av. 
Olavo Bilac, em frente ao n° 435, no Bairro Cruz das Almas;  Indicação nº 090/2005,  solicita 
providências  quanto  ao  estacionamento  de  veículos  na  Rua  João  José  Guimarães,  nas 
proximidades do Banco Banespa;  Indicação nº 091/2005, solicita instalar duas luminárias em 
dois postes existentes na Av. Heitor da Cunha Braga, no quarteirão em que estão instaladas as 
empresas Shalon Extintores e Revenda Ultragás; Indicação nº 092/2005, solicita providências na 
Rua 24 de maio, no Bairro Jardim Lorena, pois quando chove há um acúmulo de água, tornando-
se um transtorno para os moradores que têm as suas residências invadidas pelas águas pluviais; 
Indicação  nº  093/2005, solicita  a  instalação  de  iluminação  pública  nas  ruas  que  ainda  não 
possuem  esse  benefício,  no  Bairro  Vertentes  do  Biritiba;  30.  Vereador  Reinaldo  Pereira: 
Indicação  nº  094/2005, solicita  a  colocação  de  03  postes  com luminárias  na  Rua  Benedito 
Rodrigues Gomes, rua esta paralela à Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura, tendo em vista que 
mais de trinta moradores utilizam a energia elétrica dos vizinhos de frente para outra rua, a Rua 
Oliveira Camargo; Indicação nº 095/2005, solicita a colocação de luminárias nas Ruas A e B no 
lotemaneto Fumiko Nothi, Bairro Cruz das Almas; Indicação nº 096/2005, solicita a aquisição de 
um micro ônibus para o transporte de pacientes que utilizam serviços médicos especializados nos 
Hospitais  de São Paulo;  Indicação nº  097/2005, solicita  a  construção de capela  no Hospital 
Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy, destinando-a para uso da população, sem fazer distinção de 
culto religioso;  Indicação nº 098/2005, solicita colocar um poste com luminária na esquina da 
Rua I com a viela existente, defronte à Rua Marinalva Silva dos Santos (antiga Rua H), no Bairro 
Jardim dos  Eucaliptos;  31.  Vereador Fernando Henrique Bolanho:  Indicação nº  099/2005, 
solicita  a  construção  de  uma  praça  pública  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  
100/2005, solicita a colocação de luminária  na Rua Antero de Quental, altura do nº 176, Bairro 
Jardim Jungers;  Indicação nº 101/2005, solicita a colocação de proteção na ponte existente na 
Estrada do Rio Acima; Indicação nº 102/2005, solicita a remoção dos entulhos, lixo e limpeza do 
trecho localizado na Rua Oito, esquina com a Rua Quatorze, no Bairro Nirvana;  Indicação nº  
103/2005, solicita a colocação de rede de energia elétrica na Rua das Amoreiras, no Bairro do 
Pomar do Carmo; 32. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Leitura da Mensagem nº 003/2005 
- Projeto de Lei nº 003/2005, que “Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo transportar 
alunos  universitários”.  O  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni  solicita  que  o  presente 
Projeto  de  Lei  seja  discutido  e  votado  na  Ordem  do  Dia.  O  Sr.  Presidente  acatando  o 
requerimento  do  Nobre  Vereador,  colocou-o  em  votação,  ficando  o  mesmo  aprovado  por 
unanimidade.  b) Leitura da Mensagem nº 004/2005 – Projeto de Lei nº 004/2005, que “Dispõe 
sobre a  concessão de subvenção as Associações de Pais  e Mestres das Escolas e  Creche do 
Município, e dá outras providências”. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita que o presente 
Projeto  de  Lei  seja  discutido  e  votado  na  Ordem  do  Dia.  O  Sr.  Presidente  acatando  o 
requerimento  do  Nobre  Vereador,  colocou-o  em  votação,  ficando  o  mesmo  aprovado  por 
unanimidade. c) Leitura da Mensagem nº 005/2005 – Projeto de Lei nº 005/2005 – “Dispõe sobre 
a  alteração  do  artigo  2º  da  Lei  nº  1.251,  de  22  de  dezembro  de  2004,  que  dispõe  sobre 
transformação de cargos de livre nomeação para efetivos no Quadro de Pessoal Permanente e dá 
outras  providências.”.  d) Leitura  da Mensagem nº  006/2005 – Projeto de Lei  nº 006/2005 – 
“Dispõe sobre a alteração do artigo 14 da Lei nº 1.154, de 30 de maio de 2003, que dispõe sobre 
criação, organização e competência da Procuradoria Geral do Município de Biritiba Mirim, e dá 



outras providências”. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita que o presente Projeto de Lei 
seja discutido e votado na Ordem do Dia. O Sr. Presidente acatando o requerimento do Nobre 
Vereador,  colocou-o em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade.  e) Leitura do 
Projeto de Lei nº 007/2005 – “Dispõe sobre a denominação da Estrada Servidão, no Bairro Cruz 
do Alto, município de Biritiba Mirim, e dá outras providências”. f) Leitura do Projeto de Lei nº 
008/2005 –  “Dispõe  sobre  a  denominação de  via  pública,  no  Bairro  Itaguaçú,  município  de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências”;  g) Leitura do Projeto de Resolução nº 004/2005 – 
“Dispõe sobre o preenchimento de cargo vago em Comissão Permanente da Câmara Municipal, e 
dá  outras  providências”.  Findando  o  material  dado  ao  Expediente,  passou-se  de  pronto  ao 
material dado a ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 
PEREIRA: 1.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o  Requerimento  nº  001/2005,  ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que determine ao Departamento Jurídico 
do Município, a elaboração de uma minuta de Lei com a finalidade de Celebração de convênio 
entre a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e a Procuradoria do Estado, com a finalidade de 
Prestação de Assistência Judiciária Gratuita às pessoas mais carentes do município. Aprovado por 
unanimidade. 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Apelo nº 001/2005, ao 
Exmo. Sr. Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, DD. Governador do Estado de São Paulo, 
bem como ao Exmo. Sr. Desembargador Luiz Elias Tâmbara, DD. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, para a criação de uma Unidade Judiciária em Biritiba Mirim. 
Aprovada por unanimidade. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita que os demais Pares 
assinem a referida Moção. Fim do material dado a Ordem do Dia, o Sr. Presidente suspende a 
Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes possam emitir Parecer referente 
aos Projetos de Leis nºs. 003/, 004/ e 006/2005. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente solicita 
ao 1º Secretário que faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores presentes. Feita esta cotejou-se 
a presença dos Srs. Vereadores e havendo “quorum” legal, deu-se continuidade aos trabalhos da 
Sessão  Ordinária. DE  AUTORIA  DO  PODER  EXECUTIVO:  3.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 003/2005, “Dispõe sobre a autorização para o Poder 
Executivo  transportar  alunos  universitários.”  Anexo,  o  Parecer  em  conjunto,  Favorável  das 
Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e Ordem Social. Aprovado 
por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei.  4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto de Lei nº 004/2005, “Dispõe sobre a concessão de subvenção as Associações de Pais e 
Mestres das Escolas e Creche do Município e dá outras providências”.  Anexo, o Parecer em 
conjunto, Favorável, das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e 
Ordem Social, com a Emenda Aditiva ao texto do artigo 3º. Aprovado por unanimidade o Parecer 
com a Emenda Aditiva e o Projeto de Lei. O Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a 
leitura  do  Ofício  da  Presidente  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  no  qual  requer  o  prazo 
regimental para melhor análise do Projeto de Lei nº 006/2005. Fim do material dado Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna no 
tempo regimental destinado às explicações pessoais: 1. Marcio Aparecido Cardoso:  Agradeceu 
e dispensou o uso da palavra. E não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos declarando encerrada 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 aprovada na Sessão Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


