
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 12 de setembro de 2005. 

Às vinte horas do dia doze de setembro 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. 36 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 05/09/2005. 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 Carlos Alberto, 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 nº 032/2005, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 3. Leitura do  Comunicado nº CM139587/2005, do 
Ministério da Educação;  4. Leitura do  Ofício nº 005/2005-Circular, da Câmara do Município de 
Poá;   5. Leitura  do   Ofício  nº  149/2005,  do  Conselho  Tutelar  de  Biritiba  Mirim.  Encaminha 
relatório dos atendimentos efetuados no mês de agosto/2005;  6. Leitura do Ofício nº 100/2005-
DAGP. Encaminha Atos do Executivo: * Portarias nºs. 164 a 176/2005; * Decretos nºs. 2.278 a 
2.287/2005; * Contrato nº  046,  052 a  057 e  064/2005;  *  Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 
046/2005;       * Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 030/2005; * Contrato de Compromisso de 
Compra e Venda (entre a Prefeitura e WM Embalagens Ltda.); * Autorização para a Manutenção e 
Conservação de Praças Públicas (entre a  Prefeitura  e a  empresa Bolanho e Silva Ltda.).  O Sr. 
Presidente solicita ao Vice-Presidente, Vereador Wellington Medeiros de Assunção, que assuma a 
direção  dos  trabalhos  por  alguns  minutos.  O  Nobre  Vereador  Wellington  passa  a  assumir  os 
trabalhos da Sessão Legislativa, dando-se a continuidade. 7. Leitura do Telegrama do Ministério da 
Saúde,  nº  ref.  10552953/MS/SE/FNS;  8. Leitura  do  Ofício  nº  101/2005-DAGP.  Responde  ao 
Requerimento nº 054/2005, de autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 9. Leitura do 
Ofício nº 102/2005-DAGP. Responde ao Requerimento nº 078/2005, de autoria do Nobre Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni;  10. Leitura do Ofício Especial do Fundo Social de Solidariedade do 
Município de Biritiba Mirim;  11. Leitura do Convite  da Câmara Municipal  de Guararema;  12. 
Leitura do Ofício Especial do Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 13. Leitura do Requerimento de 
Informação nº 093/2005, de autoria do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso; 14. Leitura do 
Requerimento  de  Informação  nº  094/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho; INDICAÇÕES:- 15. Vereador Carlos Alberto Taino Junior: * Indicação nº 569/2005, 
solicita tapar o buraco existente na Rua Dr. Melo Hoda, em frente ao nº 54, no Bairro Jardim 
Alvorada Gleba B; 16. Vereador Fernando Henrique Bolanho: * Indicação nº 570/2005, solicita 
passar a máquina motoniveladora e colocação de cascalho na Estrada do Itaguaçú; * Indicação nº  
571/2005,  solicita  a  colocação  de  cobertura  no  estacionamento  da  334ª  Ciretran,  para  melhor 
atendimento aos proprietários de veículos; * Indicação nº 572/2005, solicita a construção de uma 
praça de lazer ao lado do campo de futebol localizado no Bairro Cruz das Almas; * Indicação nº  
573/2005, solicita  a  elaboração de um projeto para a  construção de um Teatro Municipal;  17.  
Vereadora Érica de Queiroz: *Indicação nº 574/2005, solicita a colocação de vigias no cemitério 
municipal, no período noturno, visando conter atos de vandalismo; 18. Vereador Jarbas Ezequiel  



de Aguiar: * Indicação nº 575/2005, solicita tapar os buracos existentes na Rua Antonio Leme da 
Cunha, no Centro do município  * Indicação nº 576/2005, solicita  estudos junto ao DER, para que 
se faça acostamento nos pontos de ônibus situados na Estrada Mogi-Salesópolis;  19. Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: * Indicação nº 577/2005, solicita passar a máquina W20 e 
jogar cascalho na Rua Trinta do Bairro Nirvana; * Indicação nº 578/2005, solicita passar a máquina 
W20 e jogar cascalho na Rua Alberto de Oliveira e em seu acesso ao Jardim dos Eucaliptos, no 
Bairro Cruz das Almas; * Indicação nº 579/2005, solicita passar a máquina W20 na Rua Luiz Vaz 
de  Camões,  no  Bairro  Cruz  das  Almas;  *  Indicação  nº  580/2005,  solicita  a  entrega  de 
correspondências no Bairro Nirvana, ou que pelo menos, instalem Caixas Postais para a coleta de 
correspondências; * Indicação nº 581/2005, solicita o desentupimento do cano da Estrada de Santa 
Catarina, mais precisamente, na subida do morro que dá acesso ao bairro do Nirvana; * Indicação 
nº 582/2005, solicita passar a máquina W20 e jogar cascalho na rua do morro da Av. São Judas 
Tadeu, no Bairro Nova Biritiba; * Indicação nº 583/2005, solicita a colocação de guias e sarjetas na 
Rua Luiz Vaz de Camões e na Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das Almas; * Indicação nº  
584/2005, solicita jogar cascalho na Rua Dez, do Bairro Nova Biritiba;  * Indicação nº 585/2005, 
solicita a colocação de luminárias na Rua Dez, do Bairro Nova Biritiba, bem como, em pontos 
estratégicos do Bairro;  * Indicação nº 586/2005, solicita a entrega de correspondências no Bairro 
Rio Acima,  ou  que  pelo  menos,  instalem Caixas  Postais  para  a  coleta  de correspondências;  * 
Indicação nº 587/2005, solicita que a Polícia Militar faça rondas policiais nas proximidades do 
Parque Nirvana;  20. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  a)  Leitura do Projeto de Resolução nº 
013/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  prorrogação  do  prazo  da  Comissão  Especial  de  Investigação, 
instituída através da Resolução nº 009/2005, e dá outras providências.”. O Sr. Presidente Interino 
comunica ao Plenário que o presente Projeto de Resolução, em cumprimento ao Artigo 71, §2º do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, será apreciado e deliberado na Ordem do Dia.  b)  Leitura do 
Projeto de Resolução nº 014/2005, que “Que institui Comissão Especial de Investigação, e dá outras 
providências”. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a Ordem e diz: “Gostaria de fazer um 
comentário  referente  a  esse  Projeto  de  Resolução.  É  requerimento  deste  Vereador,  que  o 
investigado  após  a  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  que  cria  a  Comissão  Especial  de  
Investigação, deverá dentro do prazo de três dias constituir um advogado para sua defesa, sob  
pena de ser nomeado um advogado dativo indicado pela Comissão, se ele não indicar, para que  
seja estabelecido o contraditório, o princípio da ampla defesa, e também acredito que deva ser  
constado neste Projeto de Resolução, após depoimento do investigado, será dado um prazo de três  
dias  para que ele arrole as testemunhas que entender necessário, sob pena de preclusão e, dez  
dias  para  juntada de  documentos,  para  que  não venha a  ocorrer  o  que  ocorreu  na  primeira  
Comissão Especial de Investigação, onde o Vereador teve todo prazo, arrolou testemunhas que  
eram  amigos,  que  não  poderiam  ser  citados,  e  disse  que  o  advogado  da  Câmara  não  pode  
comparecer  porque  tinha  audiência  em  Mogi  das  Cruzes  às  treze  horas  e  o  depoimento  foi  
marcado para às dez, ele não compareceu porque não quis. Então para evitar esses erros que 
ocorreram na primeira investigação, eu acredito que deve ser colocado no Projeto de Resolução  
essas duas emendas, porque daí vai seguir uma organização onde a pessoa sabe o que pode ser  
feito, qual o momento de fazer, para se evitar mais uma nulidade, mais uma perda de tempo no  
judiciário. Gostaria que fossem feitas essas emendas e também gostaria que o Nobre Presidente,  
seria até o certo o Presidente anterior atual Presidente da Câmara, que cumprisse o Regimento  
Interno que ele não está cumprindo, o Artigo 154 diz claramente, que a denúncia recebida por  
cinco Vereadores, que seria no caso a maioria absoluta, deveria afastar o Vereador, e ele não está  
sendo  afastado.  O  Presidente  está  exercendo  como  Presidente  sem  poder  estar.  Ele  tinha 
obrigação de fazê-lo e não o fez, então, como Vossa Excelência está na Presidência neste momento  
eu gostaria que fosse votado no final da Sessão, porque eu volto a indagar o porquê ele não está  
cumprindo  o  Regimento  Interno.”  O  Sr.  Presidente  Interino  diz:  “Eu  entendo  que  Vossa 
Excelência deva sugerir ao Plenário e à Mesa, que nós suspendêssemos a Sessão logo após a  
Ordem do Dia para podermos deliberar sobre esse assunto.” O Vereador Carlos Alberto solicita a 
Ordem  e  diz:  “Gostaria  que  fosse  colocado  em  votação  o  requerimento  do  Nobre  Vereador  



Reinaldo Pereira.” O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento, e comunica que os outros 
assuntos  citados  pelo  Vereador  Reinaldo  Pereira,  poderão  ser  discutidos  quando  a  Sessão  for 
suspensa. O Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni solicita que o Vereador Reinaldo repita as 
duas emendas propostas. O Nobre Vereador Reinaldo diz: “Veja bem: eu entendo que deveria ser  
colocado um artigo, dizendo que o investigado, após aprovação do Projeto de Resolução que cria  
a CEI, deverá dentro do prazo de três dias constituir advogado para defesa, para dizer que não 
houve a defesa por parte do denunciado, sob pena de ser nomeado um advogado dativo, ou seja, se  
ele não nomear um advogado, a Comissão tem o poder de nomear, como é feita uma sindicância  
num  processo  administrativo,  indicado  pela  Comissão.  E  porquê  isso?  Vai  estabelecer  
contraditória,  ou seja,  o princípio da ampla defesa.  A segunda emenda seria a seguinte: após  
depoimento do investigado, a ele será dado o prazo de três dias para que arrole suas testemunhas,  
porque senão ele vai querer arrolar no final dos depoimentos só para conturbar, para atrapalhar o 
andamento  da  investigação,  e  nós  não  queremos  isso.  Queremos  sim  dar  toda  a  defesa  ao  
denunciado e que ele se defenda da forma que entender necessário. Então o prazo legal seria de  
três dias para arrolar testemunhas e se não o fizer, ele perde o direito, por que ele não quis fazer a  
sua  defesa  e  dez  dias  para  que  ele  arrole  os  documentos  que  ele  entender  necessário  para  
estabelecer uma regra para ambas as partes, tanto para quem está investigando quanto para quem  
está sendo investigado.” O Sr. Presidente Interino coloca em votação o requerimento do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira para a inclusão das duas emendas no Projeto de Resolução, ficando o 
mesmo  aprovado  por  unanimidade.  O  Sr.  Presidente  Interino  comunica  a  todos  presentes  no 
Plenário que o Nobre Presidente desta Casa, Vereador Marcio passou mal e teve que se ausentar 
desta  Câmara.  O Sr.  Presidente  Interino  pede  a  todos  calma,  que  após  irão  conversar  sobre  o 
assunto.   c) Leitura do Projeto de Resolução nº  015/2005, “Que institui  Comissão Especial  de 
Investigação,  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 
WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNÇÃO: 1. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Requerimento nº 090/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para a colocação de luminárias na Rua São João, 
próximo ao Hospital Dr. Arthur Alberto Nardy. Aprovado por unanimidade. O Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira solicita a Ordem e diz: “Gostaria de requerer que os Projetos de Resolução nºs.  
014 e 015/2005 sejam ambos colocados em discussão e votação na Ordem do Dia de hoje.” O Sr. 
Presidente  coloca  em votação  o  requerimento  do  Nobre  Vereador  Reinaldo,  ficando o  mesmo 
aprovado por unanimidade. O Vereador Reinaldo solicita a Ordem novamente e diz:  “Como eu 
pedi a emenda Plenária para um Projeto de Resolução, o de nº 014, gostaria de pedir que a mesma 
emenda seja feita no outro Projeto de Resolução para que não fique diferente.” O Sr. Presidente 
coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo, ficando o mesmo aprovado por 
unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  FERNANDO  HENRIQUE 
BOLANHO: 2.  EM  DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  091/2005,  ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que interceda junto ao Comando da 
Polícia  Militar  Ambiental,  para  que seja  implantado um posto policial  na escola  desativada do 
bairro  da  Terceira.  Aprovado  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR 
MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI:  3.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 092/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que 
providencie   serviços  nas  dependências  do  Ambulatório  de  Saúde  Mental.  Aprovado  por 
unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  CARLOS  ALBERTO  TAINO 
JUNIOR: 4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de Aplauso nº 032/2005, ao 
Ilmo. Sr. Luciano Makiyama, DD. Comerciante proprietário do Hissao Restaurante e Lanchonete. 
Aprovada por unanimidade.  5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  a Moção de Apelo nº 
033/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal,  Sr.  Roberto Pereira da Silva.  Solicita a  iluminação do 
campo de futebol localizado na área do Ginásio Municipal de Esportes José Oliva Melo. Aprovada 
por  unanimidade.  O  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  solicita  que  os  demais  Pares  assinem 
juntamente a referida Moção. 6. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos 



nº 034/2005, aos Policiais Civis citados na Moção, pela agilidade e sucesso na solução do caso de 
seqüestro do jovem Tadashi Tasato. Aprovada por unanimidade.  O Nobre Vereador Carlos Alberto 
solicita que os demais Pares assinem juntamente a referida Moção.  DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO: 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 054/2005, que 
“Dispõe sobre a  prorrogação do prazo da concessão de benefícios para pagamentos de débitos 
fiscais  em  atraso  que  estabeleceu  normas  para  sua  cobrança  e  execução  fiscal,  e  dá  outras 
providências”. Anexo o Parecer Favorável, em conjunto das Comissões de Justiça e Redação; e 
Tributação, Finanças e Orçamentos, com as devidas retificações de datas solicitadas no Ofício nº 
0481/05-GP-LAC,  do  Poder  Executivo  Municipal.   Aprovado  por  unanimidade  o  Parecer  e  o 
Projeto  de  Lei.  DE  AUTORIA  DO  PODER  LEGISLATIVO:  8.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA  o Projeto  de  Lei  nº  055/2005,  que  “Dispõe  sobre  a  denominação de  via 
pública, no Bairro Jardim Alvorada B, 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.  O Nobre  Vereador  Reinaldo solicita  a  Ordem e  diz:  “Eu gostaria  de fazer  um 
requerimento no sentido, com base no requerimento do Sr. Presidente da Câmara, Vereador Marcio 
Aparecido Cardoso, quando ele faz um pedido de informação ao Prefeito Municipal. Gostaria que 
fosse juntada nesse requerimento do presidente, cópia na íntegra, do processo nº 294/2002, onde o 
próprio Presidente da Câmara, Vereador Marcio, fazia parte da Comissão de Justiça e Redação e 
deu um parecer favorável dizendo que eu podia acumular o cargo e hoje, ele está dizendo que eu 
não podia. Isso está meio estranho. Como eu tenho um documento aqui da Câmara, constando que 
ele  fazia  parte  da Comissão de Justiça e  Redação e ele  mesmo deu esse parecer,  é  estranho a 
posição do Vereador com relação ao requerimento, mas ele está fazendo jus ao direito dele, está 
usando o direito dele, só que eu gostaria que colocado em votação e fosse tirada uma cópia na 
íntegra desse processo e encaminhasse junto ao requerimento dele ao Prefeito para que quando 
chegasse na Prefeitura eles dessem um pouco de gargalhadas, porque isso é motivo de piada, fazer 
uma colocação na qualidade de membro da Comissão de Justiça e Redação e dizer que não sabia de 
nada, dizer que eu podia acumular o cargo e agora, ele está dizendo que eu não posso. Então, só 
gostaria  que  votasse  o  requerimento  para  que  fosse  encaminhado  uma  cópia  na  íntegra  desse 
processo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo, ficando 
o mesmo aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para 
que  os  Srs.  Vereadores  se  reúnam com a  Procuradoria  Jurídica  Legislativa  para  discussão dos 
Projetos  de  Resolução  nºs  013,  014  e  015/2005.  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 maioria  dos Srs. Vereadores e, havendo “quorum” legal, deu-
se  continuidade  aos  trabalhos  da  Sessão  Ordinária.  Constatou-se  a  ausência  do  Nobre 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso. O Nobre Vereador solicita a Ordem e diz: “Tendo em 
vista que fui autor dos requerimentos solicitando as emendas aos Projetos de Resolução nº  
014  e  015/2005,  requeiro  que  seja  votada  a  retirada  das  minhas  emendas  aos  dois  
Projetos.” O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo 
Pereira,  ficando  o  mesmo aprovado  por  unanimidade,  ficando  retirada  as  emendas  aos 
Projetos de Resolução. O Sr. Presidente solicita que o 1º Secretário faça a leitura do Projeto 
de Resolução nº 013/2005 e do Parecer favorável, em Conjunto, das Comissões de Justiça e 
Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais, Ordem 
Econômica; e Ordem Social. Aprovado por unanimidade o Projeto de Resolução na íntegra 
e o Parecer Favorável das Comissões. O Sr. Presidente solicita que a 2ª Secretaria faça a 
Leitura do Projeto de Resolução nº 014/2005 e do Parecer favorável,  em Conjunto, das 
Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos;  Obras,  Serviços e 
Bens Municipais, Ordem Econômica; e Ordem Social. Aprovado por unanimidade o Projeto 
de Resolução na íntegra e o Parecer Favorável das Comissões. O Sr. Presidente solicita que 
o 1º Secretario faça a Leitura do Projeto de Resolução nº 015/2005 e do Parecer favorável, 



em Conjunto, das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; 
Obras,  Serviços e Bens Municipais,  Ordem Econômica;  e  Ordem Social.  Aprovado por 
unanimidade o Projeto de Resolução na íntegra e o Parecer Favorável das Comissões. O Sr. 
Presidente Interino comunica ao Plenário dizendo: “Após recebido e aprovado os Projetos 
de Resolução, esta Presidência faz saber o Plenário, em cumprimento ao Artigo 154, §  
Único,  que  decreto  o  afastamento  do  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso.” 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 e solicitou que o 
Primeiro  Secretário  faça  a  chamada  dos  Srs.  Vereadores  inscritos  no  Livro  de  Oradores:   1. 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador José Maria 
de Siqueira Junior:  Agradeceu e  dispensou o uso da  palavra.  4.  Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  5.  Vereador  Reinaldo  Pereira: 
“Excelentíssimo Senhor Presidente, Nobres Vereadores e demais assistentes. Estou fazendo uso da 
Tribuna  para  poder  explicar  o  que  aconteceu.  Foi  votado  aqui  e  aprovado  os  Projetos  de  
Resolução para que seja investigado o Presidente da Câmara. Em cumprimento ao Artigo 153 
onde  diz:  ‘São  infrações  político-administrativas  sujeitas  ao  apenamento  pela  cassação  do 
mandato.’  ...Inciso  IV  –  ‘proceder  de  modo  incompatível  com  o  decoro  parlamentar.’  
Considerando o Artigo 154 do Regimento Interno onde  Sr.  Presidente  Interino afasta o então  
Presidente da Câmara, ele diz o seguinte: ... ‘Cuja a denúncia por infração político-administrativa  
for recebida pela maioria absoluta.’ A maioria no caso aqui, é de cinco Vereadores e como vocês  
podem perceber,  foi  unânime,  a  Casa Legislativa está tomando a providência da forma que é 
esperada pela população. Então, estou justificando e explicando o que ocorreu no afastamento do 
Presidente.  Vou  aproveitar  a  oportunidade  também  para  justificar,  que  o  Vereador  Marcio 
Aparecido Cardoso fez um requerimento sobre a minha pessoa, por exercer o cargo de Procurador  
Jurídico e o cargo de Vereador. Existe um processo que foi feito na Legislatura passada, portanto,  
não foi feito nada escondido, foi este Vereador que obteve na gestão passada autorização para que  
pudesse exercer a vereança e acumular o cargo de Procurador Jurídico, então, não foi feito nada 
escondido, quero deixar bem claro isso pra todo mundo. Houve um parecer este ano feito pelo  
Procurador Geral do Município onde ele me afastou embasado no Estatuto dos Advogados, não  
pela  Constituição  Federal  e  nem  pela  Lei  Orgânica  do  Município.  Mas  tudo  bem,  é  um  
entendimento do Procurador. Eu havia pedido em 2001 o meu afastamento lá na Prefeitura, mas  
não foi me dada a resposta e só me foi dada a resposta em 2005, na qual eu a acatei também. Da  
mesma forma que este  Vereador acatou a posição dos  Vereadores que agiram sabiamente na 
Sessão anterior, a posição dada pelo Procurador Geral, que é o meu chefe lá na Prefeitura de  
imediato, do qual ele me afastou, eu também prontamente aceitei e me afastei. Então, em nenhum  
momento este Vereador agiu de má fé ou agiu às espreitas ou escondido, eu sempre dei a minha  
cara a tapa e toda vez que me foi solicitada uma posição eu a tomei de pronto, de imediato.” 6. 
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 19 de setembro de 2005.

WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNÇÃO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
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