
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2005.

Às vinte horas do dia vinte e um 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. 06, 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 Ordinária 
do dia 14/02/2005; O Nobre Vereador Reinaldo Pereira requereu que fosse dispensada a leitura 
da  Ata  da  Sessão  Ordinária.  O Sr.  Presidente  acatando o  requerimento  do  Nobre  Vereador, 
colocou-o  em  votação,  sendo  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade,  ficando  aprovada  por 
unanimidade  a  Ata,  que  também  havia  ficado  a  disposição  dos  Senhores  Vereadores  na 
Secretaria;  2. Leitura do Convite da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis;  3. 
Leitura do Convite da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo;  4. Leitura do Ofício nº 
057/2005-GP. Solicita que seja retirada de tramitação a Mensagem nº 006/2005, juntamente com 
o Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração do artigo 14 da Lei nº 1.154, de 30 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a criação, organização e competência da Procuradoria Geral do Município de 
Biritiba Mirim; 5. Leitura do Ofício nº 017/2005, do Biritiba Prev – Encaminha Balancete Mensal 
da receita e despesa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, referente ao mês de 
janeiro/2005;  INDICAÇÕES:-  6.  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  Indicação  nº  
114/2005, solicita a colocação de um redutor de velocidade na Rua Princesa Isabel de Bragança, 
no  Bairro  Vila  Operária;  Indicação  nº  115/2005,  solicita  que  se  forneça  aos  servidores 
municipais que trabalham no pátio, café da manhã todos os dias, tendo em vista ser um serviço 
pesado; Indicação nº 116/2005, solicita notificar os proprietários de imóveis localizados na Rua 
Airton Senna da Silva, Bairro Jardim Alvorada A, para que procedam a limpeza e a construção de 
passeios em seus imóveis; Indicação nº 117/2005, solicita efetuar a pintura da lombada existente 
na Rua Airton Senna da Silva, Bairro Jardim Alvorada A, em frente à Creche Municipal Prefeito 
“Lucídio Leme da Cunha”;  Indicação nº 118/2005, solicita passar a máquina motoniveladora e 
colocação  de  cascalho  na  Rua  Oito,  no  Bairro  Jardim  Alvorada  B;  Indicação  nº  119/2005, 
solicita  a  instalação  de  um  telefone  público  (tipo  orelhão)  na  Rua  Oito,  no  Bairro  Jardim 
Alvorada  B,  nas  proximidades  da  Igreja  Pentecostal  Vale  Da  Vida;  Indicação  nº  120/2005, 
solicita a limpeza da Rua Joaquim Arias, atendendo as reclamações dos moradores que relatam 
que a mesma encontra-se em total abandono;  Indicação nº 121/2005,  solicita a colocação de 
luminárias na viela entre os Bairros Jardim Alvorada A e B, utilizando os recursos provenientes 
da  CIP  –  Custeio  da  Iluminação  Pública,  Lei  nº  1.196/03;  7.  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni: Indicação nº 122/2005, solicita o conserto da grade de proteção da ponte localizada na 
Rua Antonio Etelvino de Andrade, nas proximidades do Ginásio de Esportes; 8. Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar:  Indicação nº 123/2005,  solicita que seja reservada a quadra coberta, no 
período das 13:00 às 17:00 horas, aos domingos, para o treinamento de Voleibol, a pedido do 
próprio time de vôlei; Indicação nº 124/2005, solicita colocar luminárias na Av. Nove de Julho, 
altura  do  nº  588,  no  Bairro  Jardim  Yoneda;  9.  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior:  
Indicação  nº  125/2005,  solicita  a  construção  de  calçada  no  passeio  público  do  entorno  da 
Delegacia de Polícia Civil deste município, localizado no Bairro Cruz das Almas; Indicação nº  
126/2005, solicita a construção de calçada no passeio público em frente a E.E. Jardim Yoneda, 
vinculada  a  E.E.  Prof.  José  Carlos  Prestes,  Bairro  Jardim  Yoneda;  Indicação  nº  127/2005, 



solicita a instalação de ‘guard raill’ para proteger os fundos da E.E. Jardim Yoneda; Indicação nº  
128/2005, solicita a passagem da máquina motoniveladora ao longo da Estrada de Casa Grande. 
10. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Leitura da Mensagem nº 007/2005 - Projeto de Lei 
nº  009/2005,  que  “Institui  no  âmbito  do  município  de  Biritiba  Mirim,  junto  aos  Poderes 
Executivo  e  Legislativo,  bem como junto  a  todos  os  órgãos  de  Administração  Indireta,  nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição 
de bens e contratação de serviços comuns, 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  MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI:  1.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 003/2005, a Sabesp para que tome providência quanto 
aos desmoronamentos nas entradas de inspeção das galerias na Rua José Pereira da Silva, no 
Bairro Jardim Pereira. Aprovado por unanimidade. 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 
o Requerimento nº 004/2005, a Sabesp para que providencie a limpeza e deixe o canteiro nas 
mesmas condições encontradas, canteiro esse localizado na Rua Princesa Leopoldina, em frente 
ao nº 97, nas proximidades do Auto Posto Biritiba. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA 
DA  NOBRE  VEREADORA  ÉRICA  DE  QUEIROZ  E  DOS  NOBRES  VEREADORES 
FERNANDO HENRIQUE BOLANHO, JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, MARCELO 
SILVEIRA  MISTRONI,  MARCIO  APARECIDO  CARDOSO  E  WELLINGTON 
MEDEIROS DE ASSUNÇÃO: 3.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a  Moção  de 
Repúdio nº 003/2005, a Empresa de Transportes Julio Simões. Aprovada por unanimidade. O 
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a Ordem e diz: “Gostaria de consignar que 
este Vereador não faz parte como integrante na autoria da referida Moção, mas eu já encaminhei 
um ofício também com relação às reclamações e, segundo informações, o problema é ocasionado 
pela mudança do gerente que fazia o controle dos horários e da frota. Então seria viável fazer o 
pedido  ao  Sr.  Fernando  Simões  para  que  ele  faça  voltar  esse  funcionário  a  fim  de  que  os 
transportes  melhorem  para  a  população.”4.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 005/2005, ao Exmo. Governador do Estado de São Paulo e a SERT – Secretaria 
de Emprego e Relações do Trabalho, objetivando a criação de novas Frentes de Trabalho, ou até 
mesmo  a  prorrogação  da  já  existente.  Aprovado  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DOS 
NOBRES VEREADORES MARCELO SILVEIRA MISTRONI E JARBAS EZEQUIEL 
DE AGUIAR: 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos nº 004/2005, 
ao Exmo. Prefeito Municipal, por retirar os tanques de combustível localizados na entrada da área 
do Ginásio de Esportes.  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.  José  Maria de  Siqueira Junior:   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 28 de fevereiro de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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