
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 04 de abril de 2005.

Às vinte horas do dia quatro de abril 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. 13, 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 28/03/2005; 
O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior 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 
Telegrama  nº  10144693/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  3. Leitura  do  Telegrama  nº 
10144694/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  4. Leitura  do  Telegrama  nº 
10144695/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Telegrama  nº 
10144696/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  O  Sr.  Presidente  interrompe  e  agradece  a 
presença do ex-Vereador Genivaldo Leite da Cunha. 6. Leitura do Ofício nº 085/05, da Câmara 
Municipal de Arujá. Encaminha Moção de Apoio nº 016/05; 7. Leitura Convite da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo; 8. Leitura do Convite da Homenagem as Duplas de Música 
Sertaneja de Biritiba Mirim e região; 9. Leitura do Ofício CEI Especial do Governo do Estado de 
São Paulo – Casa Civil;  10. Leitura do Telegrama do Presidente da APM, Celso Giblio;  11. 
Leitura do Ofício CR 250/05, da Empresa Bandeirante de Energia S/A. Referente à Moção de 
Apelo nº 005/05,  de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior;  12. Leitura do 
Requerimento  de  Informação  nº  022/2005  à  Telefônica  S/A,  referente  ao  serviço  Speedy; 
INDICAÇÕES:- 13. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Indicação nº 200/2005, solicita 
passar a máquina e cascalhar a Rua Laura Albano dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; 
Indicação nº 201/2005, solicita passar a máquina e cascalhar a Rua Canadá e a Rua Colômbia, no 
Bairro Jardim Real Castellano; Indicação nº 202/2005, solicita passar a máquina e cascalhar as 
Ruas Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Nove e Dez, no Bairro Nova Biritiba. 14.  
Vereador  Fernando Henrique Bolanho:  Indicação nº  203/2005, solicita  passar  a  máquina 
motoniveladora e colocação de cascalho nas Ruas Sete e Dez  no Bairro Nirvana I; Indicação nº  
204/2005, solicita  passar a  máquina motoniveladora e  tapar os buracos existentes  nas ruas e 
cruzamentos do Bairro Jardim Jungers; 15. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Indicação nº  
205/2005, solicita que sejam feitos os reparos necessários na calçada e que seja construída uma 
rampa de acesso, do portão até a entrada da Unidade de Saúde III “Prefeito Joaquim Ribeiro 
Coelho”, no Bairro Jd. Takebe, na rua lateral da Unidade;  Indicação nº 206/2005, solicita que 
seja feita a limpeza do Córrego do Santo, altura da Rua Henrique Peres, nos Bairros do Centro e 
Jardim Alvorada  A;  Indicação  nº  207/2005,  solicita  que  seja  feita  uma  canaleta  na  Creche 
“Prefeito Lucídio Leme da Cunha”, beirando o muro no lado de dentro, do portão até o muro 
lateral para que a água que fica empoçada nos dias de chuva possa ter vazão e não atrapalhe a 
entrada e saída das pessoas; Indicação nº 208/2005, solicita passar a máquina e colocar cascalho 
na Rua Henrique Peres, Centro e Jardim Alvorada A, na altura do Biritiba Mirim Futebol Clube, 
até o prédio da antiga escola Fukiko Kobayashi; Indicação nº 209/2005, solicita que sejam feitos 
reparos, tapando os buracos existentes na Rua Sebastião Silva, no centro do município, na altura 
do  Posto  de  Gasolina  até  o  Biritiba  Mirim  Futebol  Clube.  16.  Vereador  Marcelo  Silveira 



Mistroni: Indicação  nº  210/2005, solicita  que  seja  feito  o  serviço  de  sinalização  vertical  e 
horizontal das lombadas localizadas na Rua Marquês de Olinda, no Bairro Vila Márcia, a pedido 
dos  moradores  locais. 17. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a)  Leitura  da  Mensagem nº 
015/2005 - Projeto de Lei nº 017/2005, que “Dispõe sobre a concessão de Auxílio Transporte, e 
dá outras providências.”; b) Leitura da Mensagem nº 016/2005 – Projeto de Lei nº 018/2005 que 
“Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  pessoal,  por  tempo  determinado,  para  atender 
necessidade  de  interesse  público”;   c) Leitura  da  Mensagem nº  017/2005  –  Projeto  de  Lei 
Complementar  nº  019/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  concessão  de  Auxílio  Alimentação  aos 
Servidores  Municipais,  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 FERNANDO HENRIQUE BOLANHO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA o Requerimento nº 019/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, 
que disponibilize um servidor público para permanecer em período integral e ficar responsável 
pela manutenção e limpeza do banheiro público localizado na Praça São Benedito.  Aprovado por 
unanimidade.  DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WELLINGTON MEDEIROS DE 
ASSUNÇÃO: 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Requerimento nº 020/2005, ao 
Exmo.  Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto Pereira  da Silva,  para  que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia S/A, verificando a possibilidade de estar agendando uma reunião com 
moradores, para que explique a contribuição da CIP – Custeio de Iluminação Pública; Aprovado 
por unanimidade. 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 021/2005, ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, para que solicite à Sabesp, que termine 
os serviços começados na cidade, e que só inicie o serviço numa rua quando terminar o que 
começou em outra. Aprovado por unanimidade. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior 
solicita  a  Ordem e  diz:  “Apenas  para  discussão.  Não  sei  se  é  do  conhecimento  do  Nobre  
Vereador Wellington, que no contrato firmado entre a Sabesp e a Prefeitura existe uma cláusula  
em que a Sabesp é obrigada a recolocar todo o tipo de pavimento que ela tira para fazer a  
manutenção e tem que ficar da forma que ela encontrou, o que não vem acontecendo. Foi uma  
boa sugestão do Nobre Vereador e acho que inclusive, estarmos fazendo uma reunião com a 
Sabesp de Biritiba Mirim, pois toda vez que é aberta uma rua, é uma calamidade, nunca fica 
boa.”  DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO SILVEIRA MISTRONI: 4. 
EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  023/2005,  ao  D.E.R.  – 
Departamento de Estradas e Rodagem, que solicite a empresa responsável pela manutenção da 
Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura, a providenciar a desobstrução do bueiro localizado na altura 
do  Km.  71.  Aprovado  por  unanimidade.  5.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 024/2005, ao D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem, que solicite a 
empresa responsável pela manutenção da malha viária da Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura, a 
providenciar  o  mais  rápido possível  a  recuperação  dos  pontos  onde apresentam erupções  no 
asfalto. Aprovado por unanimidade.  Fim do material  dado a 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. Fernando Henrique Bolanho:  Agradeceu e dispensou o 
uso da palavra.  2. Jarbas Ezequiel de Aguiar:   Agradeceu, dispensou o uso da palavra, mas 
apenas disse: “Gostaria de ler um texto referente ao nosso saudoso Papa João Paulo II: “Morre 
o  Papa João Paulo II,  aos  84 anos” ou  “O mundo está de  Luto”.  Estas  são algumas das  
manchetes  que circularam nos  principais  jornais  do mundo.  Também para  nós,  porque  nós  
também somos o mundo, a notícia da perda do Sumo Pontífice adentrou, por intermédio dos  
meios de comunicação, os limites do nosso município e, mais do que isso, os limites da nossa  
alma e coração. Mas quem foi João Paulo II e qual o seu significado e sua real importância 
para nós? Pois, apesar de todo o mundo, de todas as raças, povos e religiões terem chorado sua  
morte, sempre haverá alguém que pense “foi apenas mais um que faleceu” ou “em que me afeta  
sua presença ou não?” Pode-se dizer com segurança que este pequeno homem vestido de branco 
era o cabo de sustentação do equilíbrio e da paz mundial. Sua morte pode ser comparada ao  
rompimento de uma barragem frente a uma pequena cidade. O Papa morreu em 02/04/2005 
mas,  para  muitos  ele  já  estava  morto  há  muito  tempo  quando  não  deram ouvidos  as  suas  
palavras  e,  da  mesma  maneira,  o  Papa  continuará  vivendo  naqueles   que  seguirem  suas  
orientações, como o Rabino Henry  Sobel, alta autoridade Judaica no Brasil,  quando disse:  



“Enquanto eu viver, o Papa viverá!” Não é interessante para nós sabermos quem foi João Paulo 
II, mas sim quem ele é, pois as obras que fez na Terra continuam se espalhando e crescendo tal  
como o fermento na massa. Foi muito bom nós termos ouvido sua voz, ora retumbante, ora  
rouca, mas sempre convicta durante esses 26 anos de Pontificado, mas será bem melhor fazê-lo  
ressoar ainda por muitos e muitos anos. Este é o sentido dele não ter conseguido falar de sua  
janela em sua última aparição, para que nós continuemos a falar por ele. Se acharmos que  
temos muitas limitações que nos impeçam de anunciar sua mensagem, lembremo-nos das três  
balas que o transpassaram, das quedas que lhe fraturaram os ossos, do mal regenerativo que o  
acompanhou até o fim da vida, ou melhor, não olhemos estas coisas, pois ele mesmo jamais fez  
isso, mas para chegar ao coração do homem, João Paulo II mirou direto no coração de Deus.” 
3.  José  Maria  de  Siqueira  Junior:   Agradeceu e  dispensou o  uso  da  palavra.  4.  Marcelo 
Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  5. Marcio Aparecido Cardoso: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  6. Wellington Medeiros de Assunção: “Boa noite a  
todos.  Só queria comentar sobre um fato que está ocorrendo em nosso município,  que é de 
grande relevância, devido à categoria que está sendo afetada, de primordial importância para o  
município, que são os agricultores. O assunto é a respeito da outorga da água. O Governo do  
Estado de São Paulo, através da Secretaria do Meio Ambiente, está cobrando dos agricultores  
de Biritiba Mirim e região, um valor para a exploração da água, seja para quem tem um poço ou  
para quem está extraindo de um rio, está cobrando uma taxa pelo uso dessa água e sabemos da  
dificuldade que atravessa a economia, não só local, mas ao nível de Brasil e, também, sabemos 
das dificuldades atravessadas pelos agricultores do nosso município, com relação à geadas, à  
comercialização, à falta de informação na área digital, através de sites e outras coisas. Então,  
nesse  momento  importante,  gostaria  que  todos  nós  Vereadores,  estivéssemos  atentos  com 
relação a esse assunto. Estão acontecendo reuniões, inclusive o nosso Prefeito tem comparecido,  
e sabemos da grande força que o mesmo está fazendo juntamente aos agricultores e, gostaria de 
convidar  a  todos  os  Vereadores  para que façamos uma Moção de  Apelo ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado para que ele encaminhe esse problema ao Secretário do Meio  
Ambiente, pois alguns agricultores chegaram até a gente através de denúncias e nos relataram  
que está sendo quase que pessoal com relação ao município de Biritiba mirim. Inclusive, citaram 
nomes de pessoas que disseram que, agora os agricultores, como diz o dito popular: “vão ter  
que comer na mão deles”. Trata-se de um caso muito grave, uma denúncia muito séria, que nós,  
enquanto Vereadores, Parlamentares, vamos ter que acompanhar isso, temos que dar apoio e  
suporte,  e  inclusive,  convoco a  todos  os  Senhores  Vereadores,  que  tiverem algum apoio  de  
parlamentar na Assembléia Legislativa do Estado ou algum acesso maior, para que possamos  
estar unindo forças para fazer uma mobilização e estarmos acompanhando isso mais de perto.  
Amanhã,  às  dez  horas,  vai  ter  uma  reunião  no  CATI  de  Mogi  das  Cruzes  e  quem  puder  
comparecer para discutirmos esse assunto, eu vou estar lá, os Prefeitos de Biritiba Mirim e  
Salesópolis também estarão. São bandeiras assim que temos que olhar com mais cuidado, pois  
com certeza é o futuro da economia da nossa cidade e tem muitos empregos em jogo. Diante de  
tudo isso, quero solicitar aos Nobres Pares a estarem participando para fazermos uma Moção  
de Apelo ao Governador do Estado e participando mais de perto desse processo. Obrigado a  
todos e boa noite.” 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 11 de abril de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


