
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 06 de junho de 2005. 

Às vinte  horas  do  dia  seis  de  junho  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. 22, 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 30/05/2005. 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 Convite do Grupo de Defesa do Meio Ambiente S.O.S. Ecológico; 
3. Leitura do Ofício nº 876/05, da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, 
referente  à  Moção  de  Apelo  nº  018/2005;  4. Leitura  do  Ofício  nº  055/2005-DAGP. 
Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nºs. 092, 098 a 120/2005; *Decretos nºs. 2.256 a 
2.261 e 2.263/2005; *Leis Ordinárias nºs. 1.265 e 1.270/2005; *Leis Complementares nºs. 
12 e 13/2005; *Contratos nºs. 003, 033 a 039/2005; *Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 
021/2003; * 2º Termo Aditivo ao Convênio entre a Prefeitura do Município de Biritiba 
Mirim  e  a  SOBESAAN;  5. Leitura  do  Ofício  nº  058/2005-DAGP.  Responde  ao 
Requerimento nº 027/2005, de autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior; 6. 
Leitura  do  Convite  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo;  7. Leitura  do 
Comunicado nº CM075820/2005, do Ministério da Educação; 8. Leitura do Comunicado nº 
CM075821/2005,  do  Ministério  da  Educação;  9.Leitura  do  Telegrama do Ministério  da 
Saúde, ref. Nº 10334939/MS/SE/FNS;  10. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, 
ref. Nº 10334940/MS/SE/FNS;  11. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, ref. Nº 
10334941/MS/SE/FNS;  12. Leitura do Ofício do Banco do Brasil. Notifica a liberação de 
Recursos Financeiros em favor da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim;  13. Leitura do 
Convite  da  Festa  Junina  da  EMEF Profª  Regina  Célia  Freire  de  Almeida  e  Mello;  14. 
Leitura do Convite da Festa Junina da EMEF Nova Biritiba;  15. Leitura do Convite dos 
Poderes  Legislativo  e  Executivo  da  Estância  Turística  de  Salesópolis  para  a  25ª 
Comemoração  do  “Dia  do  Pracinha  Salesopolense”;  16. Leitura  do  Ofício  Especial  nº 
627/05  da  Casa  Civil  do  Governo do  Estado  de  São Paulo,  referente  ao  1º  Congresso 
Estadual do Idoso;  17. Leitura do Ofício SGP 4088/2005, da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Encaminha Requerimento nº 1786, de autoria do Deputado Waldir 
Agnello;  18. Leitura  do  e-mail  da  Emplasa,  convida  para  o  Encontro  Subregional  de 
Gestores; 19. Leitura do e-mail do Sebrae, convida para a Frente Empresarial pela Lei Geral 



da Micro e Pequena Empresa; 20. Leitura do Requerimento de Informação nº 050/2005, do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho, referente ao contrato para a construção da 
EMEI  “Maria  José  de  Morais  Leite”;  21. Leitura  do  Requerimento  de  Informação  nº 
051/2005, do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar, referente à transferência de conta 
bancária dos funcionários da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim para o banco Santander 
Banespa.  INDICAÇÕES:-  22. Vereador Fernando Henrique Bolanho:  * Indicação nº 
266/2005, solicita passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Euclides 
Xavier,  no  Bairro  Jardim  Castellano;  23.  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: * 
Indicação  nº  267/2005, solicita  colocar  luminárias  na  Av.  Heitor  da  Cunha  Braga,  na 
entrada da rua do Bairro Fumiko Nothi, na entrada da Estrada dos Barbosa e na Rua Fumiko 
Nothi, altura dos números 15, 13, 25, 20 e um poste com iluminação na altura do nº 51; * 
Indicação nº 268/2005, solicita colocar um telefone público na Rua Geraldo da Conceição 
(antiga  Rua  A),  com a  Rua  José  Paulo  Martins  (antiga  Rua  D),  no  Bairro  Jardim dos 
Eucaliptos; * Indicação nº 269/2005, solicita colocar luminárias em ruas que especifica, no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos;  24.  Vereador Marcelo Silveira Mistroni: * Indicação nº  
270/2005, solicita colocar luminárias na Rua Tietê, entre as Ruas Rio Pardo e Rio Claro, no 
Bairro  Vertentes.  25.  PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  a)  Leitura  da  Mensagem nº 
027/2005 - Projeto de Lei nº 036/2005, que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo 
Municipal para a criação e concessão de Gratificação Especial a título de pró-labore aos 
policiais militares lotados no município” b) Leitura da Mensagem nº 028/2005 - Projeto de 
Lei  nº  037/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  concessão  de  abono  mensal  aos  professores  do 
Magistério da rede municipal de Ensino Fundamental, 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.  c) Leitura  do  Projeto  de  Resolução  nº  009/2005,  que  “Dispõe  sobre  o 
impedimento  de  exercício  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  das  funções  de 
confiança, o cônjuge ou companheiro estável do Vereador, bem como os seus parentes, até o 
3º grau, por consangüinidade, afinidade e civil, no âmbito da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira  solicita a Ordem e 
requer que o presente Projeto de Resolução 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. d) Leitura do Projeto de Resolução nº 
010/2005, que “Dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Investigação, e dá outras 
providências.”  O  Sr.  Presidente,  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso,  sugere  que  a 
Comissão Permanente de Justiça e Redação faça uma Emenda ao Projeto de Resolução, 
designando o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a assinar todos os atos referentes à Comissão 
Especial de Inquérito, uma vez que, o mesmo será investigado. 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  049/2005,  solicita  ao  Exmo. 
Prefeito Municipal que faça estudos necessários para elaboração de projeto, no intuito de 
conceder aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista, lotados no 
Departamento Municipal de Saúde, um Adicional de Função. Aprovado por unanimidade. 
DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: 2. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o Requerimento nº  052/2005,  ao Exmo. Prefeito 
Municipal que providencie um vigia na EMEF Regina Célia Freire de Almeida e Melo, no 
Bairro Jardim Yoneda.  Aprovado por unanimidade.  3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 



ÚNICA a Moção de Aplausos e Elogios nº 022/2005, aos funcionários, alunos voluntários, 
professores  e  direção  das  E.E.  Prof.  Adhemar  Bolina,  E.E.  Prof.  José  Carlos  Prestes  e 
EMEF Nelson de Oliveira Camargo e aos funcionários da Prefeitura Municipal, por terem 
se propostos a fazer a inscrição, voluntariamente, das pessoas para a Frente de Trabalho. 
Aprovada  por  unanimidade. DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCIO 
APARECIDO CARDOSO: 4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de 
Parabenização nº 023/2005, ao Ilustre Sr. Paulo Miquio Honda, em face da sua nomeação ao 
cargo de Presidente da Associação dos Agricultores do Bairro Rio Acima. Aprovada por 
unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  MARCELO  SILVEIRA 
MISTRONI:  5.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  a  Moção  de  Aplausos  nº 
025/2005, pelos 30 anos do Undokai realizado no dia 29 de maio de 2005, pela Associação 
Cultural  Desportiva de Biritiba Mirim. Aprovada por unanimidade.  DE AUTORIA DO 
PODER LEGISLATIVO:  6.  EM  DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO ÚNICA  a  Moção  de 
Apelo nº 024/2005, ao Ilustre Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Sr. 
Antonio Duarte Nogueira Junior e ao Ilustre Sr.  José Carlos Rossetti,  Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral  – CATI.  Aprovada por unanimidade.  DE AUTORIA DO 
PODER EXECUTIVO: 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 
017/2005, que “Dispõe sobre a concessão de Auxílio Transporte, e dá outras providências.” 
Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto, com as Emendas Modificativas aos Artigos 1º, 
2º,  3º  e  5º,  propostas  pelas  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos;  e Ordem Social.  Aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei. 
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  037/2005  e  ao  Projeto  de  Resolução  nº  009/2005.  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 EXECUTIVO: 8. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Projeto de 
Lei  nº  037/2005,  que  “Dispõe  Sobre  a  concessão  de  abono mensal  aos  professores  do 
Magistério da rede municipal de Ensino Fundamental, 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. 9. EM 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA, o Projeto de Resolução nº 009/2005, que  “Dispõe 
sobre o impedimento de exercício dos cargos de provimento em comissão e das funções de 
confiança, o cônjuge ou companheiro estável do Vereador, bem como os seus parentes, até o 
3º grau, por consangüinidade, afinidade e civil, no âmbito da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim, e dá outras providências”. Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões 
de Justiça e Redação; e  Obras, Serviços e Bens Municipais. 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. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita 
a Ordem e diz:  “Tendo em vista que o Projeto de Resolução que trata da formação da  
Comissão Especial de Investigação, foi lido e deliberado hoje em Plenário, acho que é de  
extrema  importância  fazer  um  comentário  e  até  mesmo  corrigir  alguns  erros  que  
ocorreram. A denúncia foi elaborada e apresentada no dia 18 de maio de 2005 e somente 
no dia de hoje, 06 de junho de 2005 é que foi apresentado o Projeto de Resolução, só que 
os Vereadores decidiram em primeiro eleger o Presidente, Primeiro, Segundo e Terceiro  
Secretário e Relator da Comissão e, nessa reunião que foi no dia 30 de maio de 2005, nós  



solicitamos um Parecer da Comissão de Justiça e Redação e estou com o Projeto em mãos  
e não foi feito. Então a verdade é a seguinte: a Comissão da forma em que se encontra  
hoje, foi deliberada e não foi votada na Ordem do dia, e também as diligências que foram 
solicitadas também não foram feitas, quer dizer, eu não posso começar os trabalhos da 
Comissão.  A população vem até aqui,  eu fiquei  aqui no Plenário sozinho e escutei  um 
monte de coisas dos populares, e eles têm razão. Infelizmente está tendo uma morosidade  
muito grande para poder iniciar os trabalhos desta Comissão, dá impressão que a Casa de  
Leis não está querendo fazer nada, eu fico preocupado com isso.” O Nobre Vereador José 
Maria solicita um aparte e diz:  “O Nobre Vereador Reinaldo, como Vereador, sabe dos  
trâmites da Casa. Eu estive na reunião em que foram escolhidos os membros, eles sabem 
que eu estou me empenhando para que esse trabalho seja realizado, a Comissão de Justiça  
e Redação recebeu essa Ata e encaminhou para a Procuradoria Jurídica o Parecer, e foi  
pedido  para  que  esse  parecer  fosse  feito  e  a  Procuradoria  Jurídica  tem  o  prazo  até  
amanhã. Com vista desse parecer é que a Comissão de Justiça e Redação vai emitir o 
Parecer dela, nós dependemos do Parecer Jurídico, o Nobre Vereador sabe disso, e eu só  
não gostaria que essa Comissão Especial de Investigação servisse de palco político para  
nenhum dos Vereadores. Estamos aqui para fazer um trabalho sério, claro e descobrir a 
verdade sobre os fatos. Eu sou o primeiro a ‘dar a cara a tapa’, então, eu não admito isso,  
vamos  fazer  um  trabalho  mas  sem  usar  isso  como  política.” O  Sr.  Presidente  diz: 
“Gostaria também de esclarecer que, o Nobre Vereador Reinaldo estava aqui no Plenário  
enquanto os demais estavam reunidos porque fazem parte das Comissões Permanentes, e  
eles estavam discutindo os dois Projetos que iriam entrar na Ordem do Dia e que um deles  
foi o Nobre Vereador que pediu para que fosse discutido e votado na Ordem do Dia, então  
como os demais Vereadores fazem parte das Comissões, eles estavam discutindo para que 
não  haja  óbices  constitucionais,  por  isso  é  que  os  Nobres  Vereadores  estavam  lá.” 
Vereador Reinaldo:  “Deixa-me explicar para não haver confusão. O que foi discutido  
hoje internamente, eu não faço parte das Comissões e vim para o Plenário e, uma senhora  
que está ali nos assistindo falou o que ela sentiu, então, ouvindo as palavras dela, ouvindo 
a reclamação que é justa, achei que nada mais justo que as palavras dela chegassem até a  
Presidência desta Casa para que possamos agilizar o trabalho. Até relatei que o tempo de  
demora é muito grande, que nós vereadores estamos emperrados, porque a gente pede uma  
coisa, pede outra... Presidente: Não depende nada da Câmara. Esta Presidência não está 
emperrando nada, quero deixar bem claro isso. Se os Pareceres estão nas Comissões em  
análise,  se estão no Jurídico, isso não depende da Presidência.”   Vereador Reinaldo: 
“Deixa-me completar o meu raciocínio: “Presidente, não sei se estou enganado ou não.  
Veja bem. Vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência: Como o Projeto de Resolução da 
Comissão entrou só para deliberação, conversando com a secretária, ela me disse que há a  
necessidade de ser colocado na Ordem do Dia. Se realmente for de entendimento de Vossa  
Excelência quanto a necessidade de ser colocado na Ordem do Dia, então que convoque  
uma Sessão Extraordinária. Se Vossa Excelência entender que não há necessidade de votá-
lo na Ordem do Dia, então vamos começar os trabalhos na quarta-feira como já tinha sido  
conversado com os colegas. A Comissão está com vontade de trabalhar e como eu sou o  
Presidente,  então tenho que zelar pelo bom nome da Comissão, por isso é que fiz esse  
comentário de que o Projeto foi apenas deliberado e haverá a necessidade de colocá-lo na 
Ordem do Dia, então vai demorar mais tempo ainda, será só  na próxima segunda-feira, 
não é verdade? Então é um problema muito sério, pois os assistentes vêm de suas casas,  
cansados, então fica difícil a situação do Vereador que quer dar satisfação e mostrar o  
trabalho dele. Então, essa é a pergunta que faço a Vossa Excelência: Haverá necessidade 



de ser votado na Ordem do Dia o Projeto de Resolução, como foi dito pela secretária, ou  
não?”  Sr.  Presidente: “Os  Projetos  de  Resolução,  todos  são  obrigados  a  serem 
deliberados  e  após  serem  votados  na  Ordem  do  Dia.” Vereador  Reinaldo: “Então,  
requeiro  a  Vossa  Excelência  que  seja  votado  em  Plenário,  está  em  tempo,  pois  não  
terminou  a  Sessão,  para  que  seja  convocada  uma  Sessão  Extraordinária  na  próxima  
quarta-feira, onde também a Comissão irá se reunir, já fazemos a votação e darei início  
aos trabalhos.” Vereador José Maria: “Vereador Reinaldo faça um requerimento ao Sr.  
Presidente em Plenário e peça para que coloque em votação para que os Srs. Vereadores  
votem  o  pedido  de  Sessão  Extraordinária,  se  todos  votarem  tudo  bem.” Vereador 
Reinaldo: “Então, requeiro ao Sr. Presidente que coloque em votação o meu pedido de  
Sessão Extraordinária.”  O Sr.  Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 
Vereador  Reinaldo  Pereira  para  a  convocação da  Sessão  da  Extraordinária,  na  próxima 
quarta-feira, dia 08/06/2005 às dezesseis horas, onde será discutido e votado o Projeto de 
Resolução nº  010/2005.  Aprovado por  unanimidade o requerimento do Nobre  Vereador 
Reinaldo Pereira. O Sr. Presidente convoca a Sessão Extraordinária para quarta-feira, dia 
08/06/2005, às dezesseis horas,  onde será discutido e votado o Projeto de Resolução nº 
010/2005. O Nobre  Vereador Reinaldo solicita a Ordem e diz:  “Apenas para dar uma 
justificativa e que a população entenda, sendo realizada a Sessão Extraordinária, logo em 
seguida nós teremos condições de fazer os pedidos de oitiva para poder andar o mais  
rápido possível com a Comissão Especial de Investigação.” O Sr. Presidente solicita que o 
Primeiro Secretário faça a chamada dos Srs. Vereadores inscritos no Livro de Oradores:  1. 
José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni: Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra. 3.  Vereador 
Wellington  Medeiros  de  Assunção: 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 13 de junho de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


