
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 30 de maio de 2005. 

Às vinte  horas  do  dia  trinta  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. 21, 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 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 23/05/2005. 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 de  votos,  ficando aprovada por 
unanimidade a Ata,  que também havia ficado a disposição dos Senhores Vereadores na 
Secretaria. 2. Leitura do Ofício da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 
de  São  Paulo  S.A.;  3. Leitura  do  Ofício  GS  281/2005,  da  Secretaria  de  Estado  dos 
Transportes Metropolitanos.  Referente à  Moção de Aplausos e  Elogios nº  012/2005,  de 
autoria  do Nobre  Vereador Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar;  4. Leitura  do  Ofício nº  229/05- 
D.M.S. Responde Requerimento de Informações nº 035/2005, de autoria do Nobre Vereador 
Marcio  Aparecido  Cardoso;  5. Leitura  do  Ofício  nº  052/2005-DAGP.  Responde  ao 
Requerimento de Informações nº 041/2005, de autoria dos Nobres Vereadores Fernando 
Henrique Bolanho e Marcelo Silveira Mistroni;  6. Leitura do Ofício nº 053/2005-DAGP. 
Responde ao Requerimento de Informações nº  044/2005,  de autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção; 7. Leitura do Ofício nº 054/2005-DAGP. Responde ao 
Requerimento  de  Informações  nº  043/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho; 8. Leitura do Ofício nº 051/2005-DAGP. Responde ao Requerimento de 
Informações nº 029/2005, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira;  9. Leitura do 
Telegrama  do  Ministério  da  Saúde,  ref.  Nº  10332636/MS/SE/FNS;  10. Leitura  do 
Requerimento do Poder Legislativo, no qual solicita a formação de uma Comissão Especial 
de  Revisão  do  texto  legal  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Biritiba  Mirim;  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:-  11.  Vereador  Carlos 
Alberto Taino Junior:  * Indicação nº 253/2005, solicita passar a máquina motoniveladora 
nas Ruas Machado de Assis e Gonçalves Dias no Bairro Cruz das Almas;  12. Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: * Indicação nº 254/2005, solicita   colocar um ponto de 
iluminação no final da Rua Joaquim de Almeida Totte; * Indicação nº 255/2005, solicita o 
conserto  da  “boca  de  lobo”  danificada,  existente  na  Rua  João  Suharo  Makiyama;  * 
Indicação nº 256/2005, solicita a colocação de um redutor de velocidade tipo “lombada” na 



Av. Ferdinando Jungers, em frente a Padaria Art Pães, no Bairro Vila Operária; * Indicação 
nº 257/2005, solicita colocar ponto de iluminação na Rua Antonio José da Silva, altura do nº 
50;  13. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: * Indicação nº 258/2005, solicita 
passar  máquina W20 na Estrada do Bairro da  Terceira,  próximo ao Bar  do Sr.  Isac;  * 
Indicação  nº  259/2005, solicita  passar  a  roçadeira  na  Rua  08,  do  Bairro  Jardim Nova 
Biritiba, em um terreno que fica próximo ao Bar da Rose; * Indicação nº 260/2005, solicita 
a colocação de mais lixeiras ou até mesmo caçambas nos Bairros Jardim dos Eucaliptos e 
Cruz  das  Almas.  14.  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar:  *  Indicação  nº  261/2005, 
solicita  passar  máquina e colocar cascalho na Av.  Rio Pardo,  antiga Av.  13,  no Bairro 
Vertentes do Biritiba.  15. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: * Indicação nº 262/2005, 
solicita  a  colocação  de  luminárias  na  Estrada  Santa  Catarina  Km.  04;  *  Indicação  nº  
263/2005, solicita  a  colocação  de  luminárias  na  Rua  Antonia  Rosa  de  Melo  Bolanho, 
próximo  a  Estrada  Granja  Fundão;  *  Indicação  nº  264/2005,  solicita  a  colocação  de 
luminárias na Rua Rio Pardo, no Bairro Vertentes; * Indicação nº 265/2005, solicita colocar 
luminária em um dos postes que ainda não possui iluminação, nas Ruas José Sérvulo da 
Costa (antiga Rua B), no Bairro Jardim dos Eucaliptos e na Rua Érico Veríssimo, no Bairro 
Cruz das Almas.  16. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a)  Leitura do Projeto de Lei nº 
035/2005, que “Dispõe sobre a denominação da EMEF do Jardim Yoneda, no município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira  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 Resolução nº 
008/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  concessão  de  reajuste  aos  vencimentos  dos  servidores 
públicos municipais da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O 
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior 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.  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  047/2005,  solicita  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal  que  notifique  o 
proprietário  do lote localizado na  Av.  Heitor  da  Cunha Braga,  a  fim de que proceda a 
limpeza e a construção de passeio público. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: 2.  EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 048/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal para que 
verifique e tome providências quanto ao ônibus que leva os universitários no período da 
manhã e da noite.  Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNÇÃO: 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA a Moção de Apelo nº 021/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, que interceda junto à 
Auto  Viação  São  Benedito,  para  que  se  cumpra  os  horários  das  escalas  dos  ônibus, 
coincidindo com horário de saída das escolas. Aprovada por unanimidade. DE AUTORIA 
DO PODER LEGISLATIVO: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de 
Lei  nº  034/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  denominação  de  via  pública  no  Bairro  Jardim 
Yoneda,  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. 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto de Resolução nº 
007/2005, que “Dispõe sobre a contratação por prazo determinado na Câmara Municipal 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  Resolução. DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto de Lei nº 016/2005, que “Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo ceder à 
título de permissão de uso de sala de aula” Anexo, o Parecer Contrário, em conjunto, das 
Comissões  de  Justiça  e  Redação;  e  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos.  Aprovado  por 
unanimidade o Parecer Contrário das Comissões Permanentes. Rejeitado por unanimidade o 
Projeto de Lei nº 016/2005. 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei 
nº 026/2005, que “Dispõe sobre a criação de vagas e cargos e outras alterações do Quadro 
de Pessoal Permanente, 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. 8.  EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 027/2005, que “Dispõe sobre a 
alteração do anexo cód 120, vinculado a Lei 1037, de 31 de outubro “PPA” e do anexo cód. 
120 da Lei 120 da Lei 1233 de 12 de julho de 2004.” Anexo, o Parecer Favorável, em 
conjunto,  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  e  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos. 
Aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei.  9.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei Complementar nº 029/2005, que “Dispõe sobre as 
seguintes  alterações:  parágrafo  único  do  artigo  34;  itens  6.01,  16.02,  do  artigo  144; 
acrescenta o parágrafo 4º no artigo 188; inciso VI, alíneas “a”, “b” e “c”, inciso VII do 
artigo  195;  artigo  198;  acrescenta  os  incisos  VIII  a  XII  no  artigo  199,  todos  da  Lei 
Complementar nº 03, de 23 de novembro de 2004, e dá outras providências.”  Anexo, o 
Parecer  Favorável,  em  conjunto,  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;   e  Tributação, 
Finanças  e  Orçamentos.  Aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei 
Complementar. Findo o Material dado a Ordem do Dia, o Sr. Presidente suspende a Sessão 
por  alguns minutos para que as Comissões Permanentes emitam pareceres referentes ao 
Projeto de Lei nº 035/2005 e ao Projeto de Resolução nº 008/2005. 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: 10. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Projeto 
de Lei nº 035/2005, que  “Dispõe sobre a denominação da EMEF do Jardim Yoneda, 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. 11. 
EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA, o  Projeto  de  Resolução  nº  008/2005,  que 
“Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos servidores públicos municipais 
da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências”.  Anexo,  o  Parecer 
Favorável,  em  conjunto,  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos;  e  Ordem  Social.  Aprovado  por  unanimidade  o  parecer  e  o  Projeto  de 
Resolução. 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: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra.  2. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 3. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: “Boa noite a todos. Hoje pela manhã 
recebi em meu gabinete uma denúncia feita por um munícipe contra o Sr. Presidente, e não 
quero acreditar, Sr. Presidente, assim como não quero acreditar que a primeira denúncia  



seja verdade, mas nós estamos aqui para apurar o caso. Então, peço que os Nobres Pares 
também, assim como na primeira denúncia, tome as providências. Sou relator da primeira  
Comissão e solicito que as devidas providências quanto a essa denúncia sejam tomadas.” 
O Nobre Vereador Reinaldo solicita um aparte ao Nobre Vereador Marcelo, e o mesmo o 
concede.  Vereador  Reinaldo:  “Em  se  tratando  de  comissões,  gostaria  de  fazer  um 
comentário ao Sr. Presidente, Vereador Marcio Aparecido Cardoso, para que providencie  
o  mais  rápido  possível  a  elaboração  do  Projeto  de  Resolução  para  que  a  Comissão 
Especial de Investigação possa dar início aos seus trabalhos e também, pedir que antes,  
seja encaminhado esse Processo ao advogado da Câmara Municipal, para que o mesmo 
emita parecer e elabore a minuta do Projeto de Resolução, pois vejam bem, como o Sr.  
Presidente é o investigado e sendo o senhor quem assina todos os requerimentos feitos pelo  
Presidente da Comissão, então acho que seria mais prudente e até mais correto que fosse  
designado o Vice-Presidente para que viesse assinar todos os requerimentos. Acho que fica 
meio vexatório aos Vereadores solicitar qualquer tipo de pedido ao Sr. Presidente, pois ele  
estará assinando um requerimento para se auto investigar, acredito que fique sem sentido. 
É importante que seja acelerado, que sejam encaminhados os processos, que são três, que 
darão início aos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, e que o Vice-Presidente  
assine todos os pedidos, mediante um Parecer do advogado da Câmara Municipal, para 
que comecemos a C.E.I. de forma correta, senão daremos início ao processo e mais adiante  
poderemos descobrir que  o processo está totalmente errado. Queremos fazer com respaldo  
da Lei  e  com parecer  do Legislativo.”  Vereador  Marcelo:  “Sr.  Presidente,  gostaria de 
encaminhar-lhe uma cópia da denúncia que recebi.”  5. Vereador Wellington Medeiros 
de  Assunção: “Boa  noite  a  todos,  Sr.  Presidente,  Srs.  Membros  da  Mesa  e  demais  
Vereadores. Agradeço a presença dos munícipes, a presença do ‘Fubá’. Quero falar sobre  
algumas Indicações e Requerimentos  que tenho feito  ao Executivo,  para que possamos 
estar mostrando a população... O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior interrompe 
o Vereador Wellington e solicita a Ordem ao Sr. Presidente e pede ao mesmo que solicite ao 
Vereador  Wellington  que  utilize  da  Tribuna  para  fazer  a  sua  oratória.  O  Vereador 
Wellington responde que apenas está fazendo um comunicado.  O Sr.  Presidente  diz ao 
Vereador Carlos Alberto que, como todos os demais Vereadores fizeram o uso da palavra 
em seus  assentos,  concederá  ao  Vereador  Wellington  que  também o  faça.  O  Vereador 
Wellington retoma a sua oratória: “Porque temos visto, acompanhado e estamos notando 
uma morosidade da parte do Poder Executivo com relação aos requerimentos e indicações,  
e o povo tem nos cobrado muito. Chamei o ‘Fubá’ hoje aqui porque ele trabalha numa 
rádio  e  a  população  tem  ligado  muito  e  pedindo  para  que  seja  feita  alguma  coisa 
principalmente pelas crianças do município, com relação ao transporte, enfim, com relação 
a  outras  coisas  mais.  Inclusive,  na  próxima  Sessão  apresentarei  um  requerimento  ao  
Excelentíssimo Prefeito para que ele possa interceder mais junto a esse assunto, pois a  
formação e o futuro da cidade depende exatamente da população infantil, que por muitas 
vezes, por abandono dos pais que têm que trabalhar, não tem ninguém para suprir essa  
necessidade,  por  falta  de  creches,  essas  crianças  são  penalizadas  e  nós  estamos  
preocupados com isso, pois sabemos das dificuldades que todos atravessam, mas temos que 
dar a nossa contribuição à educação infantil de nossa cidade, temos que acompanhar de  
perto. Muitas vezes, por falta até de condições financeiras mesmo, os pais não tem como 
dar o atendimento necessário, dentário, de informática, chamada inclusão digital, muitos 
não sabem nem o que é um computador e crescem marginalizados em relação a empregos.  
Temos que verificar isso, inclusive nessa semana vou estar conversando com o Promotor  
da Vara da Infância e Adolescência de Mogi das Cruzes, pois é muito preocupante e é uma  



bandeira que vou abraçar agora, com toda ênfase, para que possamos ver em nossa cidade  
dias melhores, que essas crianças cresçam com dignidade, com hombridade, e seus pais 
também, que valorizem seus filhos, pois eles não têm culpa de terem nascido, e se os pais  
estão bem com certeza seus filhos estarão também. Obrigado e boa noite a todos.” 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 06 de junho de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


