
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 11 de abril de 2005.

Às vinte horas do dia onze 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. 14, 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 04/04/2005; 
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; O Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira solicita a Ordem e requer que o corpo da Mensagem e do Projeto de Lei conste, 
na  íntegra,  na  Ata  para  facilitar  a  consulta.  O  Sr.  Presidente  pede  para  constar  em  Ata  o 
requerimento do Nobre Vereador. 2. Leitura do Comunicado nº CM038443/2005, do Ministério 
da  Educação;  3. Leitura  do Comunicado nº  CM038444/2005,  do Ministério  da Educação;  4. 
Leitura  do Ofício nº  027/2005-DAGP. Referente  ao Requerimento nº  07/2005, de autoria  do 
Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior;  5. Leitura  do  Ofício  nº  030/2005-DAGP. 
Referente  ao  Requerimento  nº  016/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni;  6. Leitura do Ofício nº  0174/05-GP. Referente  à Moção de Apelo nº 007/2005, de 
autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira; 7. Leitura do Ofício Especial do Tribunal de Contas 
do  Estado de  São Paulo;  8. Leitura  do  Ofício  nº  035/05,  da  Câmara  Municipal  da  Estância 
Turística de Salesópolis; 9. Leitura do Ofício nº 033/2005-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: 
*Portarias nºs. 044 a 090/2005; *Decretos nºs. 2.248 a 2.252/2005; * Leis Ordinárias nºs. 1.260 a 
1.262/2005; *Lei Complementar nº 011/2005; *Contratos nºs. 015, 021, 023, 025, 026, 027, 030, 
031 e  032/2005;  *Termo Aditivo  nº  01  ao Contrato nº  027/2004;  *Termo Aditivo  nº  03  ao 
Contrato  nº  055/2003;  e  *Termo  de  Aditamento  de  Instrumento  Particular  de  Confissão  de 
Dívida; 10. Leitura do Ofício Especial/05 do Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo; 11. Leitura do Comunicado do Departamento Municipal de Saúde; 12. 
Leitura do Convite do Partido Democrático Trabalhista do Alto Tietê;  13. Leitura do e-mail do 
CEPAM; 14. Leitura do Requerimento de Informação nº 029/2005, de autoria do Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira. Requer informações e cópia de todos os processos licitatórios do exercício de 
2001, 2002 e 2003 da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim; 15. Leitura do Requerimento de 
Informação nº  030/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira.  Requer  ao  Exmo. 
Prefeito Municipal, informações e cópia do processo de parcelamento e pagamento dos processos 
de dívida ativa do município no ano de 2004;  16. Leitura do Requerimento de Informação nº 
031/2005, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal 
informações  sobre  o  valor  e  número  dos  cheques  emitidos  aos  Procuradores  Jurídicos  do 
município no ano de 2004, referente aos honorários advocatícios da sucumbência da dívida ativa. 
INDICAÇÕES:- 17. Vereador Fernando Henrique Bolanho:  Indicação nº 211/2005, solicita a 
limpeza e roçada do mato existente no acostamento da Estrada do Sertãozinho, no entroncamento 
da Estrada dos Barbosa até o ponto final do ônibus; Indicação nº 212/2005, solicita iluminação 
pública  na  Rua  P,  atual  Rua  Vânia  Stefen  dos  Santos,  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 
Indicação  nº  213/2005,  solicita  a  colocação  de  uma  luminária  na  Estrada  do  Sertãozinho, 
próximo a  caixa  d’água,  no  Bairro  Jardim dos  Eucaliptos;  18.  Vereador  Marcio  Aparecido  



Cardoso:  Indicação nº 214/2005, solicita o conserto dos abrigos de passageiros dos pontos de 
ônibus localizados no Bairro Irohy-Km. 18; 19. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Leitura 
da Mensagem nº 018/2005 - Projeto de Lei nº 020/2005, que “Dispõe sobre a concessão de abono 
aos profissionais do Magistério da rede do Ensino Fundamental, e dá outras providências.”;  b) 
Leitura do Projeto de Lei nº 021/2005 que “Dispõe sobre a denominação de via pública no Bairro 
Jardim dos Eucaliptos, município de Biritiba Mirim, e dá outras providências”;  c) Leitura do 
Projeto de  Lei  nº  022/2005,  que “Dispõe  sobre a  denominação de  vias  públicas  nos Bairros 
Parque  Residencial  Castellano  e  Jardim  Real,  no  município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências”. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem e diz: “Apenas 
para discussão. Não sei se está havendo alguma confusão com referência a esse Projeto de Lei,  
não estou  compreendendo,  pois  no  bairro  já  existe  uma rua denominada Brasil.” O Nobre 
Vereador Marcelo diz:  “Essa rua do Jardim Real é uma extensão da Rua Brasil que existe no  
Jardim Castellano, seria uma rua que interliga os dois bairros, é por isso que a Associação de  
Bairro pediu que essa rua mantivesse como ligação da Rua Brasil.” Vereador Carlos Alberto: 
“Essa rua vai  continuar onde? Vai  passar a Estrada Nossa Senhora Aparecida?” Vereador 
Marcelo:  “É a rua que faz a ligação entre o Jardim Real e o Jardim Castellano” 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  025/2005,  ao  Exmo.  Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que determine a todos os Conselhos Municipais que 
cumpram o disposto na Lei  nº 1.095/2002, que os obrigam a enviarem à Câmara Municipal 
cópias  das  Atas  de  cada  reunião  realizada,  até  o  prazo  máximo  de  05  dias.  Aprovado  por 
unanimidade.  2.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Requerimento  nº  026/2005,  a 
Diretora do Departamento de Educação, Srª Luzia Leme de Moraes, que determine as APM’s a 
cumprirem a Lei nº 1.256/2005, em seu Artigo 3º. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA 
DO NOBRE VEREADOR JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR: 3. EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA  o Requerimento nº 027/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira  da  Silva,  que  seja  dado  inteiro  cumprimento  ao  preceituado  no  artigo  4º,  parágrafo 
segundo, da Lei nº 1.149/2003, que autoriza o Poder Executivo a fornecer Auxílio Alimentação 
aos  servidores  municipais.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  FERNANDO 
HENRIQUE BOLANHO: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Requerimento nº 
028/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, que interceda junto à Empresa Viação São Benedito, 
para que volte o horário normal de ônibus que faz o trajeto de volta do Bairro Jardim Castellano 
às Escolas Adhemar Bolina, José Carlos Prestes e Jardim Yoneda, no período noturno. Aprovado 
por unanimidade. DE AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ÉRICA DE QUEIROZ: 5. EM 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  032/2005,  a  Sabesp,  para  que 
providencie  o  reassentamento  dos  paralelepípedos  da  Rua  Shigueru  Takebe.  Aprovado  por 
unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  CARLOS  ALBERTO  TAINO 
JUNIOR: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplauso nº 010/2005, ao 
Jornal Mogi News pela instituição do prêmio Mogi News Mulher de Expressão. Aprovada por 
unanimidade. 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos nº 011/2005, à 
Organização Não Governamental Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de 
Mogi das Cruzes, na pessoa do seu presidente, o Sr. Ricardo Strazzi, pelo recebimento do prêmio 
Bem  Eficiente.  Aprovada  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:   “Gostaria de 
fazer um breve comentário, no que diz respeito ao Projeto de Lei que está em tramitação nesta  
Casa, é sobre a contratação temporária de professores, garis e ajudantes geral. Esse Projeto, no 
meu entendimento, está de um modo único e não específico como deveria ser, razão esta que o  
mesmo não foi aprovado ainda. Em contrapartida, estão surgindo comentários que o Prefeito  
contratou  algumas  pessoas  por  sua  conta  sendo  que  o  mesmo  não  teve  autorização  desta  
Câmara Municipal. Quero novamente fazer o comentário, que esta contratação para que seja 
feita, ela tem que ser de modo específico para gari, professor e ajudante geral. Quero também  
citar que tem uma pessoa que foi contratada pelo Prefeito, e está presente hoje aqui no Plenário  
e ela me indagou semana passada sobre esse Projeto de Lei, então, até em resposta a ela, é que  



estou fazendo esse comentário, esclarecendo o porquê que ainda não foi aprovado esse Projeto  
de  Lei.  Boa noite  a  todos” 2.  José  Maria  de  Siqueira  Junior:   “Apenas para  reforçar  a 
colocação  do  Nobre  Colega  Fernando.  Com  relação  a  esse  Ofício  que  nós  recebemos  da  
Prefeitura  Municipal,  eu  acredito  que  a  maioria  dos  Vereadores  estão  aqui  na  Câmara  
Municipal com seriedade e a nossa intenção é estar resolvendo da melhor maneira os Projetos  
que vêm para esta Casa, para podermos aprová-los, mas eu, como já sou Vereador de outra 
Legislatura, já estou acostumado com essas coisas. Os Projetos vêm faltando documentos, vem  
tudo na última hora e aí a culpa é da Câmara. A Câmara é que não aprova, é sempre assim, e  
está na hora de parar com isso e assumir a responsabilidade.” 3. Marcelo Silveira Mistroni: 
“Só gostaria de reiterar as palavras do Nobre Amigo José Maria, que, embora alguns de nós  
tenhamos entrado neste ano na Câmara Municipal, nós estamos dispostos a ajudar da melhor  
forma possível a Administração Municipal. Nós não estamos aqui para atrapalhar, para barrar  
Projetos,  para  segurar  contratação.  Dizem  por  aí:  “Ah,  porque  não  vai  contratar,  pois  a  
Câmara não quer deixar”, “Porque os nossos alunos vão ficar sem professores”, eu também 
concordo e acho que é essencial, só que temos que ver que hoje existe a Lei de Responsabilidade  
Fiscal, existe um Tribunal de Contas e nós não podemos, na minha opinião, atravessar tudo isso.  
Acho que temos que seguir os caminhos, os trâmites que são necessários para que nós possamos  
fazer as leis da melhor forma possível e que seja feita de uma vez só, não que nós aprovemos  
uma lei e passa uns quinze ou vinte dias e retorna pra cá, e nós temos que revogar aquela lei  
porque ela estava errada ou estava faltando alguma coisa. Então, acho que se está demorando  
em aprovar um Projeto, é que hoje, estamos pedindo pareceres.” 4.  Wellington Medeiros de 
Assunção: “Boa noite a todos.Quero dar a minha opinião a respeito desse assunto. A gente sabe  
dos comentários que acontecem na cidade e uma das nossas ‘bandeiras’ de campanha, inclusive,  
foi a geração de emprego em Biritiba Mirim, por isso jamais iríamos votar contra algo que fosse 
gerar empregos e trazer renda aos munícipes, pois sabemos das dificuldades que hoje atravessa  
o nosso município. Mas deixemos claro também, que da forma que está acontecendo aqui na  
Câmara, nós não temos outra saída a não ser se embasar em pareceres que, amanhã, a gente  
possa usá-los para nos defendermos de alguma acusação, de alguma prestação de contas. Então,  
quero deixar claro que não estamos fazendo nenhuma oposição ao Prefeito,  ao contrário,  a  
minha posição é de base aliada e eu fico firme nela até o fim, mas uma base aliada, responsável.  
Temos que colocar o povo acima de tudo e lutarmos para que a coisa aconteça de uma forma  
onde todo mundo saia bem, mas todo mundo saia com dignidade e de cabeça erguida, para que 
amanhã a gente não responda por algo que não tivemos culpa.” 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 18 de abril de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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