
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 23 de maio de 2005. 

Às vinte horas do dia vinte e três de maio 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 presentes, apostas às fls. 20, 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 maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a 
ausência do Nobre Vereador Reinaldo Pereira, devidamente justificada pelo falecimento de 
seu sogro, e ainda, a ausência da Nobre Vereadora Érica de Queiroz, por motivos de doença 
em família. Havendo “quorum” legal, o Sr. 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 
16/05/2005. 2. Leitura da Ata da Reunião com os moradores, realizada no dia 18/05/2005; O 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni requereu que fossem dispensadas a leitura da Ata 
da Sessão Ordinária e da Ata da Reunião do dia 18/05/2005. O Sr. Presidente acatando o 
requerimento  do  Nobre  Vereador,  colocou-o  em votação  sendo o  mesmo aprovado por 
maioria de votos,  ficando aprovada por unanimidade a Ata,  que também havia ficado a 
disposição  dos  Senhores  Vereadores  na  Secretaria.  Votou  contrário  ao  requerimento,  o 
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior; 3. Leitura do Ofício nº 169/05, da Câmara 
Municipal de Arujá; 4. Leitura do Ofício da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
do  Deputado  Campos  Machado;  5. Leitura  do  Ofício  nº  191/05  do  Partido  Liberal. 
Referente a Moção de Aplausos à APAE, de autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior;  6. Leitura do Ofício nº 069/2005, da Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos, referente a Moção de Apelo nº 006/2005, de autoria do Nobre Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar;  7. Leitura do Ofício nº 3543/05, da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, referente ao Requerimento nº 1634, de autoria do Deputado Edmir 
Chedid; 8. Leitura do Ofício nº 3495/05, da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
referente ao Requerimento nº 1606, de autoria da Deputada Maria Lúcia Amary; 9. Leitura 
do  Ofício  nº  082/2005,  do  Conselho  Tutelar  de  Biritiba  Mirim.  Encaminha  relatórios 
efetuados  no  bimestre  de  março  e  abril/2005;  10. Leitura  do  Comunicado  nº 
CM63500/2005,  do Ministério  da  Educação;  11. Leitura  do Ofício nº  102/2005-DF/GP, 
encaminha os Balancetes da Receita e da Despesa dos meses de Março e abril de 2005; 12. 
Leitura do Protocolo nº 180, de 19 de maio de 2005, face à denúncia feita por populares ao 
Vereador José Maria de Siqueira Junior, protocolada na Secretaria da Câmara Municipal sob 
nº 179, de 19 de maio de 2005; 13. Leitura do Requerimento do Vereador Reinaldo Pereira, 
protocolado sob nº 184 em 19 de maio de 2005. O Sr. Presidente comunica que através 
desse Requerimento, o Nobre Vereador solicitou a retirada de dois Vereadores da Comissão 
Especial  de  Investigação,  por  estarem  envolvidos  diretamente  e  também,  o  Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção por ocupar a Vice-Presidência desta Casa. Sendo assim, 



farão  parte  da  Comissão  Especial  de  Investigação  os  Vereadores:  Reinaldo,  Fernando, 
Marcelo, Jarbas e a Vereadora Érica. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior requer 
que seja dispensada a Leitura das Indicações. O Sr. Presidente acatando o requerimento do 
Nobre  Vereador,  colocou-o  em  votação,  ficando  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade. 
INDICAÇÕES:-  14.  Vereador Reinaldo Pereira:   *  Indicação nº  247/2005,  solicita  a 
colocação de um bico de luz na Rua Campos Salles, na altura do nº 81, poste 15:67 – Bairro 
Vista Alegre; * Indicação nº 248/2005, solicita que as ruas onde estão sendo realizadas 
obras pela SABESP no Bairro Vista  Alegre,  sejam molhadas,  para assentar  a  poeira; * 
Indicação nº 249/2005, solicita a colocação de dois bicos de luz na Rua Seis e um bico de 
luz  na  Rua  Sete,  no  Bairro  Vila  Santo  Antonio  II;  15.  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho: * Indicação nº 250/2005,  solicita a colocação de luminárias na viela entre as 
Ruas Hermes da Fonseca e Av. Nove de Julho; * Indicação nº 251/2005, solicita notificar 
os proprietários dos terrenos localizados na Est. Mogi Salesópolis, Km. 73, em frente ao 
Forró  do Jacaré,  para  que procedam a limpeza  dos  imóveis;  * Indicação nº  252/2005,  
solicita colocar iluminação no término da Rua Vinte e Cinco de Março, em frente à Estrada 
Mogi Salesópolis, altura do Km. 73, ao lado do depósito ultragás;  16. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO:  a)  Leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  033/2005,  que  “Dispõe  sobre  a 
denominação  de  próprios  públicos  no  município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras 
providências” O Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni solicita a Ordem e requer que o 
presente Projeto de Lei seja colocado em discussão e votação 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 do Projeto de Lei nº 034/2005, que “Dispõe 
sobre denominação de via pública no Bairro Jardim Yoneda, município de Biritiba Mirim, e 
dá outras providências.” c) Leitura do Projeto de Resolução nº 007/2005, que “Dispõe sobre 
contratação por prazo determinado na Câmara Municipal  de Biritiba Mirim, 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  046/2005,  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal  que  disponibilize  um  novo  prédio  para  a 
Biblioteca Municipal “Oswald Andrade”. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR MARCIO APARECIDO CARDOSO: 2. EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de Aplausos nº 019/2005, ao Investigador de Polícia, Sr. 
Flávio Augusto de  Souza Batista  e  ao Cabo da Polícia  Militar  Francisco Guilherme de 
Souza  Batista.  Aprovada  por  unanimidade.  o  Sr.  Presidente,  autor  da  presente  Moção, 
solicita que os demais Pares assinem com ele. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: 3.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a 
Moção de Apelo nº  020/2005,  ao Exmo. Secretário  Estadual  de  Saúde e ao Diretor  da 
Regional de Saúde DIR-III, para que seja feita Perícia Médica aos funcionários estaduais da 
Unidade de Saúde III,  Jardim Takebe.  Aprovada por  unanimidade. DE AUTORIA DO 
PODER LEGISLATIVO: 4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o  Projeto  de 
Resolução nº 005/2005, que “Dispõe sobre o Regime de Adiantamento de Numerário, e dá 
outras providências.” Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto com a Emenda Supressiva 
no  Artigo  3º  do  texto,  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos; Aprovado por unanimidade. Findo o Material dado a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente  suspende  a  Sessão  por  alguns  minutos  para  que  as  Comissões  Permanentes 
emitam parecer referente ao Projeto de Lei nº 033/2005. 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 da totalidade dos Srs. Vereadores e, havendo 



“quorum” legal,  deu-se continuidade aos trabalhos da Sessão Ordinária.  DE AUTORIA 
DO PODER LEGISLATIVO: 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Projeto de 
Lei nº 033/2005, que “Dispõe sobre a denominação de próprios públicos no município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto, das 
Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; e Obras, Serviços e 
Bens Municipais. Aprovado por unanimidade o parecer e o Projeto de Lei. 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 destinados às explicações pessoais: 1. Carlos 
Alberto Taino Junior: “Boa noite a todos. Faço uso desta Tribuna hoje, desejar meus 
pêsames ao Vereador Reinaldo Pereira, pois houve o falecimento de seu sogro e por esse 
motivo  que  o  mesmo  não  está  presente  hoje.  Venho  também  parabenizar  nossos 
aniversariantes,  pois  estou  aqui  na  minha  segunda  Legislatura  e  quero  dar  os  meus  
parabéns a Madalena e a Juliana que estão sempre juntas conosco em nosso dia a dia.  
Gostaria de dar meus parabéns ao Paulo e a Quely. Quero deixar registrado nos Anais  
desta Casa, apesar de não fazer parte da Comissão Especial de Investigação, tendo em 
vista que hoje foi dado ciência da Comissão de Investigação e os membros que farão parte,  
que são os Vereadores: Marcelo, Fernando, Jarbas, Reinaldo e a Vereadora Érica, onde  
será  escolhido  o  Presidente,  e  quero  deixar  o  meu  pedido  a  ele  para  que  faça  um  
requerimento para a Mesa diretiva no sentido de contratar um advogado que acompanhe  
os trabalhos da Comissão Especial de Investigação, e verificar de antemão, com a Diretora  
de Contabilidade, pois acredito que temos verba suficiente para isso, para que os trabalhos  
sejam orientados por um Jurídico para não ter erros, nem vícios e nem que seja lesada  
nenhuma das partes, tanto o investigado quanto à família das vítimas. Então que isso venha  
ser apurado com eficiência, para que no meio do caminho não tenhamos surpresas e nem  
problemas. Sendo assim, gostaria de deixar registrado o meu pedido apesar de não fazer  
parte,  mas para que façam estudos nesse  sentido,  pois  nessa semana será escolhido o  
Presidente da Comissão. Outra coisa: saiu uma reportagem no Jornal Mogi News, sobre o 
pedido que nós fizemos sobre segurança, já chegou ao conhecimento da DISE- Delegacia  
de Investigação Sobre Entorpecentes, onde li uma matéria que a Drª. Vera, Delegada que  
assumiu  a  DISE,  cita  nossa  cidade  e  faz  um  breve  relato  que  “até  Biritiba  Mirim  
considerada uma cidade tranqüila, agora pede a nossa ronda”, e tendo em vista que ela já  
ter citado a nossa cidade nessa entrevista eu já fico contente, pois o nosso trabalho está  
chegando aonde tem que chegar para trazer mais segurança em nosso município. Obrigado  
a todos.”  2. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite a todos. Gostaria de  
fazer um breve comentário a todos presentes, que diante da instauração dessa Comissão 
Especial de Investigação, gostaria de frisar que este Vereador fará parte da mesma e que  
não medirá esforços no sentido de esclarecer os fatos ora denunciados, da melhor forma 
possível e com muita transparência, para não cometer injustiça com quem quer que seja.  
Quero  deixar  isso claro,  vou  fazer  parte  desta  Comissão,  não sei  se  vou ser  membro,  
relator  ou  presidente,  mas  quero  deixar  claro  que  de  forma  bem  transparente  essa  
comissão vai atuar. Obrigado a todos.”  3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Boa 
noite a todos. Quero citar que o meu apelo ao Secretário de Transportes Metropolitanos foi  
atendido, onde concedeu o direito de ter passe as professoras da EMEI, ele me mandou  
resposta  e  quero  agradecê-lo  por  ter  atendido  o  meu  pedido  que  foi  feito  para  as  
Professoras de EMEI da Região Metropolitana do Estado e graças a Deus, ele foi sensível  
com esses  professores  que  também tem a  necessidade  de  receberem o  passe.  Como o  
Vereador Carlos Alberto falou sobre o advogado da Comissão Especial de Investigação,  
ela tendo essa necessidade, tenho certeza que a Vereadora Érica que não está presente não  



vai se opor em contratar um advogado para essa Comissão. A Comissão vai fazer o serviço  
da maneira mais transparente possível, não sei exatamente como que vai funcionar, se a  
população  poderá  ou  não  participar,  mas  na  medida  do  possível  poderão  estar  
participando  também.”   4.  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior: Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra.  5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e 
dispensou  o  uso  da  palavra. 6.  Vereador  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 30 de maio de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


