
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, realizada 
no dia 1º de agosto de 2005. 

Às vinte horas do primeiro de agosto 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  ao  Nobre  Vereador 
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, 1º Secretário, para realização dos 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.  29,  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 27/06/2005; 2. 
Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 04/07/2005; 3. Leitura, discussão e 
votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 22/07/2005; O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior  requereu  que  fosse  dispensada  a  leitura  das  Atas  da  Sessão  Ordinária  e  das  Sessões 
Extraordinárias. O Sr. Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador Carlos Alberto, colocou-
o em votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos, ficando aprovadas por unanimidade 
as  Atas,  que também haviam ficado a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria.  O Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira solicita a Ordem e diz: “Tendo em vista que este Vereador é o Presidente da 
Comissão  de  Investigação,  na  data  de  hoje,  no  período  da  manhã,  recebi  uma  intimação  onde  o 
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes declarou nulo 
todos os atos que a Comissão Processante, isto é, a de Investigação, tomou. Então, antes até mesmo de 
se criar uma Comissão Processante através de um Projeto de Resolução, do qual Vossa Excelência disse 
que deixaria correr tranqüilamente, mas infelizmente por receio do prosseguimento... O Sr. Presidente 
interrompe e diz: “Receio não, por falta de justiça”. Retorna a palavra o Vereador Reinaldo:  “Então,  
como Vossa Excelência está dizendo,  por falta de justiça, que somente Vossa Excelência tem e os  
demais Vereadores não tem, segundo as suas palavras. Gostaria de agradecer a todos os Vereadores  
que fizeram parte, para que seja registrado nos Anais desta Câmara Municipal que, os Vereadores,  
cumprindo com o seu papel, fizeram o seu trabalho de Vereador e, gostaria de deixar bem claro a 
indignação deste Vereador em relação a decisão, que pese a decisão do juiz que sabiamente tomou 
aquilo que ele  achou de melhor no entendimento jurídico,  mas eu manifesto  o  meu desagravo em  
relação a falta de continuidade dos trabalhos deste Legislativo. Muito Obrigado.”  O Sr. Presidente 
pede que se dê continuidade aos trabalhos e o Vereador Reinaldo Pereira solicita a Ordem e diz: “Tendo 
em  vista  que  foi  anulado  pelo  juiz,  eu  gostaria  de  entregar  a  Vossa  Excelência  o  processo  de  
investigação.” O Sr. Presidente solicita ao Nobre Vereador Reinaldo que protocole na Secretaria desta 
Casa, como já era para ter ocorrido. Após, todos os Srs. Vereadores se levantaram de seu assento e se 
retiraram do Plenário, permanecendo apenas o Sr. Presidente, Vereador Marcio Aparecido Cardoso, no 
Plenário. O Sr. Presidente, em conformidade com o Artigo 170 do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, aguarda um intervalo de quinze minutos. Sem os Nobres Vereadores retornarem ao Plenário, após 
os  quinze  minutos,  o  Sr.  Presidente,  consoante  ao  Artigo  170,  II,  do  Regimento  Interno,  declara 
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 08 de agosto de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara




