
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 24 de outubro de 2005. 

Às vinte horas do dia vinte e quatro de outubro 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. 42 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  Marcelo  Silveira  Mistroni  devidamente  justificada  em seu  Ofício 
Especial,  recebido  pela  Secretaria  em 21.10.05,  no  qual  justifica  sua  ausência  por  motivos  de 
viagem a trabalho. 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 17/10/2005. O 
Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira  requereu  que  fosse  dispensada  a  leitura  da  Ata  da  Sessão 
Ordinária. Após, o Sr. Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo, 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 Especial do Gabinete do Vereador  Marcelo Silveira Mistroni; 3. –Leitura do Requerimento 
de  Informação  nº  126/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni; 
INDICAÇÕES:- 4. Vereador Fernando Henrique Bolanho:  * Indicação nº 659/2005, solicita a 
construção de cobertura  no ponto de ônibus localizado na Estrada do Sertãozinho, próximo ao 
orelhão, antes do início da Rua Antonio Collato no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  * Indicação nº  
660/2005, solicita que seja feita a operação ‘tapa-buraco’ na Estrada do Sertãozinho, principalmente 
em frente a entrada da Rua Antonio Collato, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  * Indicação nº 
661/2005, solicita a colocação de cascalho em frente a EMEF Jardim dos Eucaliptos e arrumar as 
canaletas que se encontram danificadas; * Indicação nº 662/2005, solicita a conservação do trevo 
existente entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa e ainda, se possível, a construção 
de uma pequena praça no local;  * Indicação nº 663/2005, solicita a colocação de um ponto de 
iluminação na Rua Arthur Bernardes, esquina com a Rua Nilo Peçanha;  5. Vereador José Maria 
de Siqueira Junior: * Indicação nº 664/2005, solicita a substituição das telhas quebradas da quadra 
coberta; 6. Vereador Carlos Alberto Taino Junior: * Indicação nº 665/2005, solicita a construção 
de um campo de futebol completo,  com vestiário e iluminação no Bairro Jardim Vista Alegre; 
* Indicação nº 666/2005, solicita que seja aumentado o alambrado do campo de futebol do Bairro 
Cruz das Almas em 2 metros de altura;  * Indicação nº 667/2005, solicita disponibilizar um posto 
móvel de policiamento na Praça São Benedito em vésperas de feriados, às sextas-feiras, sábados e 
domingos;  7. Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  * Indicação nº 668/2005, solicita a 
construção  de  ‘boca  de  lobo’  ao  redor  do  Parque  Municipal  do  Bairro  do  Nirvana,  para  o 
escoamento das águas pluviais;  * Indicação nº 669/2005, solicita a colocação de uma placa de 
sinalização ‘PARE’ no final da Av. Jair Leme; * Indicação nº 670/2005, solicita passar a máquina 
W20 e cascalhar  a Rua das Cerejeiras,  no Bairro Pomar do Carmo;  * Indicação nº 671/2005, 
solicita passar a máquina W20 e cascalhar a Rua das Violetas e a Rua dos Cajueiros, no Bairro 
Pomar  do  Carmo;  *  Indicação  nº  672/2005, solicita  passar  a  máquina  W20  e  cascalhar  as 
proximidades da Ponte do Rio Paraitinga, que liga o Bairro Pomar do Carmo com os Bairros do 
Nirvana e Itaguaçu;  * Indicação nº 673/2005,  solicita a manutenção das lixeiras já existentes no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos. 8. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a)  Leitura do Projeto de Lei 



nº 060/2005, que “Dispõe sobre a denominação de vias públicas no Bairro Vale Verde, 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 127/2005, ao Exmo. 
Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto  Pereira  da  Silva.  Requer  que  solicite  ao setor  competente  que 
notifique os proprietários dos imóveis localizados na Estrada do Sertãozinho, entre a entrada da 
Estrada dos Barbosa e o prédio de propriedade do Sr. Pedro Leite Dantas, a fim de que procedam a 
limpeza  desses  imóveis,  em  conformidade  com  a  Lei  nº  561,  de  06/11/1989.  Aprovado  por 
unanimidade. 2. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 128/2005, ao Exmo. 
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, para que faça uma vistoria em todos os postes de iluminação pública no Bairro Jardim 
dos Eucaliptos, devido ao grande número de lâmpadas queimadas e com defeito. Aprovado por 
unanimidade. 3. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 129/2005, ao Exmo. 
Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto Pereira  da Silva.  Requer que solicite  ao setor  competente  para 
abertura da viela existente entre as Ruas Gonçalves Ledo e Olavo Bilac, no Bairro Jardim Jungers. 
Aprovado  por  unanimidade. DE  AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  WELLINGTON 
MEDEIROS DE ASSUNÇÃO: 4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 
130/2005,  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto  Pereira  da  Silva.  Requer  que  estude  a 
possibilidade de instalar um terminal de informática em um ponto estratégico da cidade. Aprovado 
por unanimidade. 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Requerimento nº 131/2005, ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que interceda junto ao Governo do 
Estado de São Paulo, para implantar em nosso município as Ações Governamentais, tais como: 
Poupatempo, CRI (Centro de Referência do Idoso),  Escola da Juventude,  Parque da Juventude, 
dentre  outros.  Aprovado  por  unanimidade. 6.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 132/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que 
interceda junto à Vigilância Sanitária, para agendar uma reunião com os comerciantes de nosso 
município, para tratar de assuntos relacionados às notificações que são feitas em bares, restaurantes, 
lanchonetes e similares. Aprovado por unanimidade. 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA 
o Requerimento nº 133/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer 
que  seja  montada  uma  equipe  especial  para  limpeza  dos  terrenos  pertencentes  à  Prefeitura 
Municipal.  Aprovado  por  unanimidade. 8.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o 
Requerimento nº 134/2005, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva. Requer que 
estude a possibilidade de instalar uma creche no Bairro do Vale Verde. Aprovado por unanimidade. 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 9.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o 
Projeto de Lei Complementar nº 048/2005, que “Dispõe sobre a redação aos artigos 58, 128 e 129 e 
134 §2º da Lei Complementar nº 07, de 10/12/2004, e dá outras providências”. Anexo o Parecer em 
Conjunto, Favorável e com emendas propostas pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação; 
Tributação, Finanças e Orçamentos; e Obras, Serviços e Bens Municipais. O Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar solicita a ordem e diz:  “Apesar de fazer parte das Comissões e termos feito  
várias emendas ao referido Projeto com o intuito de não prejudicar o funcionalismo, eu vou votar  
contra  este  Projeto  de  Lei  porque  o  funcionalismo  público  tem  um  sindicato  agora,  que  foi  
instituído a pouco tempo, e eles precisam estar participando na discussão desse Projeto, junto com 
o Biritiba-Prev, a Prefeitura e a Câmara Municipal.” O Nobre Vereador Reinaldo solicita a ordem 
e diz:  “Requeiro que seja retirado esse Projeto de Lei tendo em vista que poderemos discuti-lo  
melhor.” O Sr. Presidente informa ao Vereador Reinaldo que o Colendo Plenário decidiu votar 
contra o Projeto, pois a pauta encontra-se ‘trancada’, devido ao fato do projeto estar em tramitação 
em caráter de urgência e ter-se expirado o prazo da sua discussão. O Sr. Presidente então, coloca em 
votação o Parecer em conjunto, favorável e com emendas propostas pelas Comissões Permanentes. 
Rejeitado por unanimidade o Parecer. Após, o Sr. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 048/2005 com o seu texto na íntegra. Rejeitado por unanimidade o Projeto de Lei 
Complementar  nº  048/2005.  10.  EM  DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO ÚNICA  o  Projeto  de  Lei 
Complementar nº 049/2005, que “Dispõe sobre a redação aos incisos, II e IV e acrescenta o § 6º do 



art. 10, § 1º, incisos I, II, alíneas “a” e “b” §3º, 9º, do art. 19; 24 § 3º 4º; inciso II do artigo 32; 
acrescenta o art.  45-A, incisos I, II,  III e parágrafo único; dá nova redação ao art.  75; dá nova 
redação ao art. 77 e acrescenta incisos, I, II, III e IV, da nova redação aos § 1º, § 2º, acrescenta as 
alíneas, “a” e “b”; acrescenta a alínea “p” no   § 6º da Lei Complementar nº 10 de 22/12/2004, e dá 
outras providências”. Anexo o Parecer em Conjunto, Favorável e com emendas propostas pelas 
Comissões  Permanentes  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  e  Obras, 
Serviços e Bens Municipais. O Sr. Presidente coloca em votação o Parecer em conjunto, favorável e 
com emendas  propostas  pelas  Comissões  Permanentes.  Rejeitado  por  unanimidade  o  Parecer. 
Após, o Sr. Presidente coloca em votação o Projeto de Lei Complementar nº 049/2005 com o seu 
texto na íntegra.  Rejeitado por  unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº  049/2005.  DE 
AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO:  11.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA  o 
Projeto de Resolução nº 017/2005, que “Dispõe sobre a criação de Comissão Especial para verificar 
a atual situação do Cemitério Municipal e interceder junto aos órgãos competentes, e dá outras 
providências.”. Anexo, o Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação. 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 José 
Maria  de  Siqueira  Junior: Agradeceu  e  dispensou o  uso  da  palavra.  2.  Vereador  Reinaldo 
Pereira: “Excelentíssimo Presidente da Câmara, Nobres Vereadores e demais assistentes. Faço  
uso  da  Tribuna  para  constatar  a  presença  dos  Vereadores  Fernando  Bolanho,  Wellington,  
Professor Jarbas, Vereador Reinaldo e também de uma cidadã do município, a Dona Beatriz, no  
que  ocorreu  na  Câmara  Municipal  de  Mogi  das  Cruzes,  Audiência  Pública  de  Proposta  
Orçamentária do Estado de São Paulo com a participação dos Municípios de Mogi das Cruzes,  
Salesópolis, Biritiba Mirim, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, talvez tenha esquecido de algum  
município,  mas são todos eles daqui do Alto Tietê, e também Itaquaquecetuba. Os Vereadores  
foram participar porque é muito importante, em decorrência que as propostas serão levadas à  
Assembléia  Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo  e  lá  poderão  estudá-las  melhor  e  fazer  uma 
emenda no Orçamento do Estado para que possam ser contemplados os municípios. Em relação a  
participação dos Vereadores, o Vereador Fernando Bolanho, já que faz parte da Comissão para  
verificar a situação do Cemitério Municipal, ele fez a proposta dele de emenda, dizendo que o  
município está com problema seriíssimo, foi complementado pelos Vereadores Jarbas, Wellington  
e por esse Vereador Reinaldo, que também disseram que o município não pode ficar sem local  
para enterrar os seus  munícipes.  Também foi  feito um apelo no sentido de uma compensação  
financeira pelo uso da água do município, que também foi ratificado pelos Vereadores Bolanho,  
Jarbas, Wellington e Reinaldo. Foi feito um apelo em nome dos dois municípios, não só em nome  
de Biritiba Mirim como também de Salesópolis, pois ambos municípios estão dentro da área de  
preservação ambiental  e  sofrem com esse problema que não podem ser compensados e  têm a 
obrigação de cuidar de toda uma área, preservar uma área e não ter nenhum repasse financeiro,  
trazendo um problema financeiro enorme para o município. Além desses assuntos, também foi uma  
proposta de emenda, para a duplicação da SP-88, que também foi ratificada pelos Vereadores. Até  
gostaria que os Vereadores Jarbas, Fernando e Wellington fizessem uso também da palavra, para 
que  pudessem complementar se  eu deixei  alguma coisa ‘passar em branco’.”  Nobre Vereador 
Jarbas faz o uso da palavra e diz: “Foi pedido também em relação ao Hospital, para que se pudesse  
providenciar  a  maternidade  e  infra-estrutura  dos  bairros,  foi  citado  o  Plano  Comunitário  da  
cidade onde a pessoa paga uma parte e o município faz, mas também foi deixado evidente de que a  
cidade é carente e vários bairros não têm condições de pagar, e pedido ao Governo do Estado  
para  solicitar  a  Assembléia  fazer  uma  emenda  em  relação  à  infra-estrutura  do  município.”  
Vereador Reinaldo:  “Veja bem Vereador, me parece que tem uma data, não sei se o Vereador 
Wellington poderia me dizer essa data. Vereador Wellington: “Dia 08 de novembro, data do limite  
de apresentação de qualquer emenda para o Orçamento.” Vereador Reinaldo: “Então, eu gostaria 
que os Vereadores desta Casa de Leis, em conjunto, fizessem uma ratificação de tudo que foi dito  
na  Sessão  da  Audiência  Pública  e  que  nós  entregássemos  em  mãos  para  o  Presidente  da  



Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,  Deputado Rodrigo Garcia.  Muito Obrigado.” 
3. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: “Eu só quero complementar o que o Vereador  
Reinaldo falou, que nesse momento nós temos que nos unirmos, nós vereadores, pois vimos que  
hoje teve muita eficácia essa nossa participação, que muitos dos problemas que estão ocorrendo  
no município, muitos deputados demonstraram preocupação e não estavam nem cientes do que está  
ocorrendo, principalmente com relação ao cemitério. Então, até proponho a todos os Vereadores  
para que montemos uma Comissão para agendarmos uma visita ao Secretário do Meio Ambiente e  
aos  demais  órgãos  que  possam  estar  nos  auxiliando  para  darmos  andamento  ao  projeto  do  
cemitério, porque podem ter certeza que é algo que vai demorar muito, primeiro pela amplitude do  
projeto em si que é muito demorado e exige uma série de coisas, e o principal que é a verba, pois  
está orçado em mais de um milhão. Então, isso é algo que temos que nos preocupar já porque eu 
tenho certeza de que neste ano não irá se resolver isso vai passar para o outro ano e se nós não  
mobilizarmos os deputados, as pessoas que temos acesso em São Paulo ou até em Brasília, se for o  
caso, vai com certeza demorar mais. Quero pedir o apoio de todos para estarmos marcando uma  
audiência  para  irmos a  São Paulo,  para fazer  uma Moção de Apelo,  ou mesmo,  de  irmos lá  
pessoalmente entregar. Dia oito de novembro vai ser uma data boa para irmos até a Assembléia  
levarmos  em  mãos  o  requerimento.  Todos  estão  convidados  e  sugiro  ao  Sr.  Presidente  que  
encaminhe isso  para  nós.”  Vereador  Reinaldo  solicita  a  Ordem: “Complementando,  ainda foi  
discutida a questão de uma Vara Distrital para o município de Biritiba Mirim. O Vereador de  
Mogi das Cruzes, Vereador Lino, ele teve uma proposta de emenda por Mogi das Cruzes, para que  
sejam criadas duas Varas Criminais na Comarca de Mogi, então foi feita uma discussão sobre esse 
assunto dizendo que um quarto do movimento da Comarca de Mogi das Cruzes é composta por  
pessoas que saem de Biritiba Mirim e vão até a Comarca de Mogi. Então seria muito mais fácil,  
como se diz: ‘Mata-se dois coelhos com uma cajadada só’, se ele criasse uma Vara Distrital em 
Biritiba onde pudesse ter um juiz criminal e um juiz cível para atender a população de Biritiba.”  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 03 de novembro de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR

1º Secretário
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