
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 06 de fevereiro de 2006. 

Às vinte horas do dia seis de fevereiro do ano de dois mil e seis, 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 REINALDO PEREIRA, 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 senhor 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. 53, 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  senhor 
Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos, 
passando-se de pronto ao material dado ao EXPEDIENTE:   (A gravação da presente Sessão teve   
início na leitura das Indicações. O trecho da leitura do expediente não foi gravado, sendo este  
transcrito através da pauta fornecida pela Direção de Secretaria) 1. Leitura, discussão e votação 
das Atas das Sessões Extraordinárias dos dias 16, 18 e 30 de janeiro de 2006; 2. Leitura do Ofício / 
Ext. DR.10 – 324/2005 em  resposta ao  requerimento nº 097/2005 de autoria do Nobre Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni; 3.  Leitura  do  Ofício  nº  0140/2005  –  DAGP,  em  resposta  ao 
requerimento nº 141/2005, de autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 4. 
Leitura do Ofício nº 143/2005 – DAGP, em resposta ao requerimento  nº 161/2005, de autoria do 
Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 5.  Leitura do Comunicado  nº CM 212690/2005 do 
Ministério  da  Educação; 6.  Leitura  do  Comunicado   nº  CM  212691/2005  do  Ministério  da 
Educação; 7. Leitura do Comunicado  nº CM 218178/2005 do Ministério da Educação; 8. Leitura 
do Ofício nº 142/2005 – S.M.E., encaminha cópia da ata da reunião extraordinária do Conselho de 
Alimentação Escolar; 9. Leitura do Ofício nº 142/2005 – DAGP, em resposta ao requerimento  nº 
143/2005,  de autoria  do  Nobre Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção; 10.  Ofício nº  BP 
136/05 do Biritiba-Prev, encaminha cópia do balancete financeiro do mês de novembro de 2005 e 
da portaria nº 08 de 08/12/2005; 11.  Leitura do Ofício Especial do Conselho Municipal de Saúde 
encaminha  cópia  das  atas  das  reuniões; 12.  Leitura  do  OF/CIR/MDSCF/CGFNAS/Nº80  do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando recursos para o Fundo 
Municipal  de  Assistência  Social  de  Biritiba  Mirim; 13.  Leitura  do  Ofício  nº  03/1591/2005 da 
Câmara  Municipal  de  Osasco; 14.  Leitura  do  Ofício  nº  149/2005  –  DAGP,  em  resposta  ao 
requerimento  nº 136/2005, de autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 15. 
Ofício  nº  BP 011/06  do  Biritiba-Prev,  encaminha  cópia  do  balancete  financeiro  dos  meses  de 
novembro  e  dezembro  de  2005; 16.  Leitura  do  Ofício  nº  151/2005  –  DAGP,  em resposta  ao 
requerimento nº 164/2005, de autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 17. 
Leitura  do  Ofício  nº  150/2005 –  DAGP,  encaminha Atos  do  Executivo,  Portarias nºs.  211 a 
225/2.005; Decretos nºs. 2.304, 2.309 a 2.324/2005;  Leis nºs 1.292 a 1.310/2005; Contratos nºs 
071, 072, 074, 075, 076, 078, 079 e 082/2005; Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 022/2005, 
Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 027/2005, Convênio celebrado entre a Prefeitura do Município 
de Biritiba Mirim e a Sociedade Beneficente de Saúde Dr. Arthur Alberto Nardy e Termo Aditivo 
nº 01 de Re-Retificação; 18.  Leitura do Ofício nº 217/05 do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim, 
encaminha relatório dos atendimentos efetuados no mês de dezembro/2005; 19. Leitura do Ofício nº 
001/06 do   Conselho   Tutelar   de Biritiba Mirim; 20. Leitura do Ofício nº 0001/2006 – DAGP, em 



resposta ao  requerimento nº 163/2005, de autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção; 21.  Leitura do Ofício nº 006/2006/AARI/GP, solicita a desconsideração do ofício nº 
674/05/AARI/GP; 22. Leitura do Comunicado nºCM 005482/2006 do Ministério da Educação; 23. 
Leitura  do  Ofício  nº  04/2006  –  S.M.E.,  encaminha  cópia  da  ata  da  reunião  do  Conselho  de 
Alimentação Escolar, realizada em 13/01/06; 24. Leitura do Ofício nº 0010/06/EM Penha da Caixa 
Econômica Federal; 25. Leitura do Ofício nº 0011/06/EM Penha da Caixa Econômica Federal; 26. 
Leitura do Ofício nº 007/2006 – DAGP, em resposta ao requerimento nº, de autoria dos Nobres 
Vereadores: Fernando Henrique Bolanho, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Marcelo Silveira Mistroni, 
Reinaldo Pereira e Wellington Medeiros de Assunção; 27. Leitura do Ofício nº 006/2006 – DAGP, 
em  resposta  ao  requerimento   nº  080/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni; 28. Leitura do Convite para a IV COPA DA CRIANÇADA DE FUTEBOL DE CAMPO 
a realizar-se nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro na cidade de Lavrinhas; 29.  Leitura do Convite da 
União Nacional dos Vereadores – UNV; 30. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde nº Ref: 
002149/MS/SE/FNS; 31.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
000308/MS/SE/FNS; 32.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
000040/MS/SE/FNS; 33.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
000228/MS/SE/FNS; 34.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
000455/MS/SE/FNS; 35.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
007491/MS/SE/FNS; 36.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
009143/MS/SE/FNS; 37.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
010056/MS/SE/FNS; 38.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
011000/MS/SE/FNS;  39.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
004645/MS/SE/FNS; 40. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
005202/MS/SE/FNS; 41.  Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref: 
004469/MS/SE/FNS;  42.   Leitura  do  Telegrama  do  Governador  do  Estado  de  São  Paulo, 
comunicando a aprovação da liberação em 13/01/2006 o valor de R$ 50.000,00 para o Hospital 
Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy ; 43. Leitura do Telegrama do Governador do Estado de São 
Paulo,  comunicando a  aprovação da  liberação  em 13/01/2006 o  valor  de  R$ 50.000,00  para o 
Hospital  Municipal  Dr.  Arthur  Alberto Nardy,  para  aquisição de equipamentos; 44. Leitura  do 
Telegrama  do  Ministério  da  Saúde  nº  Ref:  10002682/MS/SE/FNS; 45.  Leitura  do  Ofício  do 
Conselho  Tutelar  de  Biritiba  Mirim   que  encaminha  relatório  do  trabalho  realizado  no  dia 
28/01/2006; 46. Leitura  do  Ofício  nº  005/2006  –  DAGP,  solicita  a  retirada  da  Mensagem nº 
036/2003 referente ao Projeto de Lei nº 038/2003; 47. Leitura do Ofício nº 021/2006/AARI-GP, em 
resposta  ao Requerimento  nº  142/2005 de  autoria  do  Nobre  Vereador  Wellington Medeiros  de 
Assunção; 48. Leitura do Ofício nº 019/2006/AARI-GP, em resposta ao Requerimento nº 138/2005 
de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 49. Leitura do Ofício nº 018/2006/AARI-
GP, em resposta ao  Requerimento nº 137/2005 de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar; 50. Leitura do Ofício nº 021/2006/AARI-GP, em resposta ao Requerimento nº 142/2005 de 
autoria  do  Nobre  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção; 51.  Leitura  do  Ofício  nº 
011/2006/AARI-GP,  em resposta  ao  Requerimento  nº  069/2005 de  autoria  do  Nobre  Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção; 52.  Leitura do Ofício nº 028/2006/AARI-GP, em resposta ao 
Requerimento nº 145/2005 de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 53. Leitura do 
Ofício nº  029/2006/AARI-GP,  em resposta  ao  Requerimento  nº  146/2005 de autoria  do  Nobre 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 54. Leitura do Ofício nº 030/2006/AARI-GP, em resposta ao 
Requerimento nº 148/2005 de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 55. Leitura do 
Ofício nº  031/2006/AARI-GP,  em resposta  ao  Requerimento  nº  149/2005 de autoria  do  Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho; 56. Leitura do Ofício nº 032/2006/AARI-GP, em resposta  a 
Moção de Apelo nº 042/2005 de autoria do Nobre   Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 57. Leitura 



do Ofício nº 051/2006/AARI-GP, em resposta ao Requerimento nº 166/2005 de autoria da Nobre 
Vereadora Érica de Queiroz; 58. Leitura do Ofício nº 052/2006/AARI-GP, em resposta à Moção de 
Apelo  nº  048/2005  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores  Fernando  Henrique  Bolanho,  Marcelo 
Silveira Mistroni, Jarbas Ezequiel de Aguiar e José Maria de Siqueira Junior; 59. Leitura do Ofício 
nº 053/2006/AARI-GP, em resposta ao Requerimento nº 170/2005 de autoria do Nobre Vereador 
Wellington  Medeiros  de  Assunção; 60.  Leitura  do  Ofício  nº  050/2006/AARI-GP,  informa  a 
impossibilidade  de  responder  ao  Requerimento  nº  165/2005 de  autoria  dos  Nobres  Vereadores 
Fernando  Henrique  Bolanho,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  Marcelo  Silveira  Mistroni,  Reinaldo 
Pereira  e  Wellington Medeiros de  Assunção; 61.  Leitura  do Ofício nº  055/2006/AARI-GP,  em 
resposta à Moção de Apelo nº 046/2005 de autoria do Nobre Vereador  Jarbas Ezequiel de Aguiar; 
62. Leitura do ofício n.º 10/2006 –DAGP – encaminha os Atos baixados pelo Executivo : Portarias 
n.º 226/05 a 237/05, Portarias n.º 001 a 015/2006; 2.325 a 2326/05 e 2.329/06; Leis n..º 1.302 e 
1.303/2006; Lei Complementar n.º 16/2006, Contratos n.º 080/05,081/05, 010/06 e 001/2006; 63. 
Leitura do Ofício n.º 027/2006 – Do Senhor Prefeito Municipal, que solicita indicações das fontes 
de recursos para as emendas do PPA.  O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 
faça a leitura das  Indicações  apresentadas pelos  senhores  Vereadores.  O Nobre Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni solicita a Ordem e diz: “Tendo em vista que temos trezentas e setenta 
Indicações, peço que seja dispensada a leitura, pois as mesmas estarão à disposição da população  
na  Secretaria.”  O senhor  Presidente  coloca em votação  o requerimento  do Vereador  Marcelo, 
ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Suspensa a leitura das Indicações.  (As Indicações 
relacionadas na presente Ata, foram fornecidas pela Diretora de Secretaria) INDICAÇÕES:- 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior e outros  :   * Indicação nº 001/2006 - Solicita a compra e 
instalação de equipamento de som na Praça São Benedito;  * Indicação nº 002/2006 - Solicita 
providências cabíveis para que seja adotado no município o uso de piso padrão para as calçadas; * 
Indicação nº 003/2006 – Solicita a limpeza e  a arborização das ruas do Bairro Vila Operária;  * 
Indicação nº 004/2006 - Solicita a limpeza e a arborização das ruas do Bairro Jardim Yoneda;  * 
Indicação nº 005/2006 - Solicita a limpeza e o plantio de gramas e a arborização do barranco que 
divisa o Bairro Vila Operária com a Rodovia Alfredo Rolim de Moura, desde o seu início na subida 
da Avenida Ferdinando Jungers até o destacamento da polícia militar;  * Indicação nº 006/2006 - 
Solicita o calçamento das ruas dos Bairros Jardim Alvorada glebas "B''  e  “C”;  * Indicação nº  
007/2006 - Solicita a limpeza,o plantio de gramas e a arborização das margens do Córrego do Santo 
localizado no Bairro Jardim Alvorada gleba ''C''; * Indicação nº 008/2006 - Solicita a limpeza e a 
arborização  das  margens  do  Córrego  Itaim  que  divisa  os  Bairros  Jardim Yoneda,Jardim Vista 
Alegre e Vila Santo Antonio; * Indicação nº 009/2006 - Solicita a instalação de uma lixeira fixa no 
Bairro Iroy; * Indicação nº 010/2006 - Solicita a instalação de portais com a indicação do nome e 
referências  peculiares dos bairros como o Nirvana, Parque Residencial  Castellano,Vertentes do 
Biritiba, Green Park Santo Antonio, Casqueiro, Casa Grande , Pomar do Carmo, Santa Catarina , 
Itaguaçu, Rio Acima, Sogo, Nascente do Vale Verde, Sertãozinho , São João,  Cinturão Verde, 
Chácara  São Jorge, Chácara  São Francisco, Jardim Real, Ribeirão da  Lagoa, Quiosque,ETC...; * 
Indicação nº 011/2006 - Solicita a instalação de luminárias  na Rua Monteiro Lobato no Bairro 
Cruz das Almas;  * Indicação nº 012/2006 - Solicita  a passagem da máquina motoniviladora ao 
longo  da  Estrada  do  Casarão,  cascalhando  os  seus  pontos  mais  críticos  e  ainda  roçando  e 
removendo todo o mato e  o lixo nas suas margens; * Indicação nº 013/2006 - Solicita a passagem 
da máquina  motonivelada ,roçar e cascalhamento ao longo da Estrada do Rio Acima; * Indicação 
nº 014/2006 - Solicita a passagem da máquina motonivelada, roçar e cascalhamento ao longo da 
Estrada Nossa Senhora Aparecida,no Bairro do Casqueiro;  * Indicação nº 015/2006 - Solicita  a 
manutenção das lombadas localizada na Praça São Benedito, deixando-as dentro dos padrões  que é 



de 8 cm de  altura  por  1,50  metros  de  largura; * Indicação nº 016/2006 -  Solicita  a passagem 
da 

máquina  motonivelada,  roçar  e  cascalhamento  ao  longo  da  Estrada  Professores  no  Bairro  do 
Sertãozinho;  * Indicação nº 017/2006 - Solicita  a passagem da máquina motonivelada, roçar e 
cascalhamento  ao  longo  da  Estrada  da  Granja  Fundão;  *  Indicação  nº  018/2006  - Solicita  a 
passagem da máquina motonivelada, ao longo da Estrada do Sertãozinho, da Granja Tok até a parte 
do Rio Biritiba, divisa com o município de Mogi das Cruzes; * Indicação nº 019/2006 - Solicita a 
passagem da máquina motonivelada, roçar e cascalhamento ao longo da Estrada do Antenor;  * 
Indicação nº 020/2006 - Solicita a passagem da máquina motonivelada, roçar e cascalhamento ao 
longo da Estrada que dá acesso ao Bairro Nascente do Vale Verde;  * Indicação nº 021/2006 - 
Solicita a  passagem da máquina motonivelada nas ruas dos Bairros Vila  Santo Antonio 1 e  2, 
cascalhando seus pontos mais críticos; * Indicação nº 022/2006 - Solicita a passagem da máquina 
motonivelada nas ruas do bairro  Nova Biritiba, cascalhando e roçando os pontos mais críticos; * 
Indicação nº 023/2006 - Solicita á praça  São Benedito, Posto policial, cesto para coleta de lixo, 
reparos  na  iluminação,  pintura,  Reurbanização da  Praça;  * Indicação nº  024/2006 - Solicita  a 
passagem da máquina motonivelada nas ruas do Bairro  Pomar do Carmo, cascalhando e roçando os 
pontos mais críticos; * Indicação nº 025/2006 - Solicita a passagem da máquina motonivelada   na 
rua 8 do Bairro Nova Biritiba,  cascalhando e  roçando os pontos mais críticos;  * Indicação nº  
026/2006  - Solicita  o  conserto  do  telhado  do  Ginásio  municipal  José  Oliva  Melo  Junior  e  a 
restauração  da  pintura  da  sua  quadra  poliesportiva;  *  Indicação  nº  027/2006  - Solicita  a 
identificação do nome do Ginásio Municipal José Oliva Melo Junior em sua fachada; * Indicação 
nº 028/2006 - Solicita a reforma da piscina existente ao lado do Ginásio Municipal José Oliva Melo 
Junior  e sua entrega para uso e nova  opção de lazer a população;  * Indicação nº 029/2006 - 
Solicita  a  cobertura   da  arquibancada  do  Campo  de  Futebol  localizado  na  área  do  Ginásio 
Municipal;  * Indicação nº  030/2006 - Solicita a  instalação de luminárias do tipo holofotes no 
Campo de Futebol localizado na área do Ginásio Municipal; * Indicação nº 031/2006 - Solicita  o 
plantio de gramas e a instalação de luminárias do tipo holofotes no Campo de Futebol do Bairro 
Cruz das Almas; * Indicação nº 032/2006 - Solicita a instalação de luminárias do tipo holofotes no 
Campo  de  Futebol   do  Bairro  Jardim  dos   Eucaliptos;  *  Indicação  nº  033/2006  - Solicita  a 
instalação de luminárias na Praça Paulino Leite da Silva;  * Indicação nº 034/2006 - Solicita a 
limpeza e a arborização das ruas Claudino Nunes Siqueira e Eng. Abílio de Melo e as avenidas 
Maria José de Siqueira Melo  e Heitor da Cunha Braga;  * Indicação nº 035/2006 - Solicita os 
moradores da  Avenidas  Heitor da Cunha Braga, a construção de suas calçadas, o mais rápido 
possível; * Indicação nº 036/2006 - Solicita a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas 
do Bairro Jardim Rosicler;  * Indicação nº 037/2006 - Solicita a colocação de guias, sarjetas e o 
calçamento das ruas do Bairro Jardim Jungers; * Indicação nº 038/2006 - Solicita a colocação de 
guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Fumiko Noth; * Indicação nº 039/2006 - Solicita a 
colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do Bairro Jardim dos Eucaliptos; * Indicação 
nº 040/2006 - Solicita a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do bairro Cruz das 
Almas; * Indicação nº 041/2006 - Solicita a colocação de guias, sarjetas e o calçamento das ruas do 
Bairro Nova Biritiba;  * Indicação nº 042/2006 - Solicita  o serviço tapa buracos na Estradas do 
Sogo  a instalação de placas  e faixas  e olhos de gato no solo; * Indicação nº 043/2006 - Solicita 
na Estrada do Sertãozinho a instalação de placas e faixas e olhos de gato  no solo; * Indicação nº  
044/2006 - Solicita a construir na chegada da cidade, na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, um 
portal  desejando boas  vindas  aos  visitantes  e  do nosso Município;  * Indicação nº  045/2006 - 
Solicita  um  mutirão  de  limpeza  das  áreas  institucionais  para  acabar  com  as  reclamações;  * 
Indicação nº  046/2006 - Solicita   a   roçada e  remoção do mato e lixo,  existente ao longo do 
acostamento da  Estrada  Municipal  do  Pomar do Carmo;  * Indicação nº  047/2006 - Solicita  a 



sinalização com placas e a pintura de todas lombadas existentes  no Município;  * Indicação nº  
048/2006 - Solicita a pintura, com tintas e equipamentos    adequados, das guias localizadas nas vias 

pavimentadas existentes no Município; * Indicação nº 049/2006 - Solicita luminárias na Ruas José 
Rodrigues de Moraes, no Bairro Parque Residencial Castellano; * Indicação nº 050/2006 - Solicita 
luminárias, e instalação de cestos de lixo e arborização da Praça Frederico Ozanam, na Cruz das 
Almas;  * Indicação nº 051/2006 - Solicita a construção de uma praça publica no início da Rua 
Itapanhaú com a Avenida Sete no Bairro Vertentes do Biritiba; * Indicação nº 052/2006 - Solicita a 
criação de um posto de atendimento do Procon neste município; * Indicação nº 053/2006 - Solicita 
ao Departamento Municipal de Saúde a disponibilizar no Hospital Dr.Arthur Nardy,doses de soro 
antiofídico;  * Indicação nº 054/2006 - Solicita a reforma do ponto de ônibus ou a construção de 
um outro do mesmo modelo no Bairro do Iroy-Km 18; * Indicação nº 055/2006 - Solicita palestras 
elucidativas,sobre drogas e DST na rede pública municipal e nos núcleos comunitários; * Indicação 
nº  056/2006 - Solicita  o  estudo de  formas de aproveitamento,  de  sobras  de  alimentos  da  rede 
comercial para preparação de um sopão p/ população carente do nosso município; * Indicação nº 
057/2006  - Solicita  a  criação  de  uma  unidade  de  Programa  Saúde  da  família  p/  os  Bairros 
Jd.Yoneda, Vista Alegre, Lorena e Vila Santo Antonio 1e 2; * Indicação nº 058/2006 - Solicita a 
disponibilização  de  mais  linhas  telefônicas  p/  o  Hospital  Municipal  Dr.  Arthur  Alberto  Nardy 
habilitando-a ao serviço de busca automática da telefônica;  * Indicação nº 059/2006 - Solicita a 
construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas Rio Jundiaí com o Rio Itapanhaú no 
Bairro Vertentes do Biritiba; * Indicação nº 060/2006 - Solicita a construção de uma praça pública 
no cruzamento das Ruas Rio Jundiaí  com o Rio das pedras no Bairro Vertentes do Biritiba;  * 
Indicação nº 061/2006 - Solicita a construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas Rio 
Pardo com o Rio Sapucaí no Bairro Vertentes do  Biritiba;  Indicação nº 062/2006 -  Solicita a 
construção de uma praça pública no início da Rua Rio Pardo no Bairro Vertentes do Biritiba; 
Indicação nº  063/2006 -  Solicita  a  construção  de  uma praça  publica  no cruzamento das  Ruas 
Dezesseis  com a  Quatorze  no  Bairro  Parque  Residencial  Castellano;  Indicação  nº  064/2006  - 
Solicita a construção de uma praça pública no cruzamento das Ruas Quinze com a Quatorze no 
Bairro Residencial Castellano; Indicação nº 065/2006 - Solicita a construção de uma praça pública 
no cruzamento das Ruas Dezesseis com a Dezessete no Bairro Residencial Castellano; Indicação nº  
066/2006 -Solicita a construção de um praça pública no cruzamento das Ruas Treze com a Quatorze 
no Bairro Residencial  Castellano;  Indicação nº 067/2006 -  Solicita a construção de uma praça 
pública no cruzamento da Estrada Municipal do Parque Residencial Castellano com a Rua A no 
Bairro Ribeirão da Lagoa;  Indicação nº 068/2006 -Solicita a instalação de luminárias no trecho 
compreendido  entre  o  Bairro  Fazenda  Irohy  e  Jd.  Alvorada  gleba  ''C'',  entrada  do  município; 
Indicação nº  069/2006 -Solicita  a  instalação  de  luminárias  nas  Ruas  do  Bairro  Fumiko Noth; 
Indicação nº 070/2006 -Solicita a notificação ao proprietário do terreno de maior área que faz 
frente p/ toda a Rua Antero de Quental; Indicação nº 071/2006 - Solicita a instalação de um bico de 
luz na Rua 18 de Novembro altura do nº 390 no Bairro Jd.  Yoneda;  Indicação nº 072/2006 -  
Solicita  a  instalação  de  luminárias  nas  Ruas  do  Bairro  Jd.  Alvorada  gleba  ''B'';  Indicação  nº  
073/2006 -  Solicita a instalação de luminárias na Estrada Municipal do Casarão no bairro Irohy; 
Indicação nº 074/2006 - Solicita a criação de uma força tarefa ou grupo permanente de trabalho que 
regularize  de  maneira  mais  rápida  possível  à  situação  dos  lotes  e  loteamento  clandestino  ou 
irregulares  existentes  no  município;  Indicação  nº  075/2006  -  Solicita  que  o  Departamento 
Municipal de Educação elabore no 1º semestre deste ano o Projeto de Lei que concederá o direito de 
rateio  das  sobras  da  verba  do  FUNDEF aos  professores  do  ensino  fundamental  do  município; 
Indicação nº 076/2006 -  Solicita a criação de mecanismos efetivos que obriguem ás pessoas a 
devolverem nos pontos de vendas, pilhas e baterias de celular usadas quando adquirirem novas; 
Indicação nº 077/2006 -  Solicita o roçar e a remoção do mato e do lixo existente no quadrilátero 



delimitado pelas vias: Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Presidente Arthur Bernardes, Avenida 9 
de julho e a Rodovia Alfredo Rolim de Moura, no Bairro Jd. Vista Alegre; Indicação nº 078/2006 – 

Solicita a instalação de uma luminária na Rua Wenceslau Brás, entre as ruas Mal Floriano Peixoto e 
Prudente de Moraes no Bairro Jd.Vista Alegre.  Indicação nº 079/2006 -  Solicita que o setor de 
Zoonoses promova uma campanha p/ a esterilização das cadelas de propriedade dos moradores 
deste município; Indicação nº 080/2006 - Solicita que  seja   promovido em todas as escolas da rede 
de  educação,  análise  p/  a  certificação  da  qualidade  da  água  servida;  Indicação  nº  081/2006  - 
Solicito a remoção e o reassentamento dos paralelepípedos na pavimentação da Avenida Jair Leme 
entre a Rodovia Alfredo Rolim Moura e o córrego Itaim no Bairro Jardim Lorena;  Indicação nº  
082/2006 -  Solicito a construção de uma pista de atletismo  no campo principal de futebol  do 
Ginásio  Municipal  de  Esportes  José  Oliva   Melo  Junior;  Indicação  nº  083/2006  - Solicito  a 
construção de uma calçada  de passeio  em torno da Delegacia da Polícia Civil deste Município; 
Indicação nº 084/2006 - Solicito a construção de uma  calçada de passeio público em frente a E.E. 
Jardin  Yoneda,  vinculada  a  E.E.  Prof.  José  Carlo  Prestes;  Indicação nº  085/2006 -  Solicito  a 
instalar  um  Guard raill para proteger os fundos da EMEF Nelson de Oliveira Camargo, localizada 
no Bairro Jardim Vista Alegre; Indicação nº 086/2006 - Solicito a instalação de luminárias na rua 
Carlos Caminha, no Bairro São Luiz;  Indicação nº 087/2006 - Solicito a instalação de luminárias 
do tipo holofotes no campo de futebol society localizado na área do Ginásio Municipal de Esportes 
José Olivia Melo Junior; Indicação nº 088/2006 - Solicito a manutenção das luminárias e colocação 
de alambrados na quadra poliesportiva descoberta  localizada na área do Ginásio Municipal de 
Esportes  José  Oliva  Melo  Junior;  Indicação  nº  089/2006  -  Solicito  a  pintura  das  lombadas 
existentes na Rua Claudino Nunes de Siqueira; Indicação nº 090/2006 - Solicito o aterro da Rua 7 
do Bairro Parque Residencial Castellano; Indicação nº 091/2006 - Solicito a passagem da máquina 
motonivelada  nas ruas do Bairro Parque Residencial Castellano; Indicação nº 092/2006 - Solicito a 
instalação de luminárias na rua Martins pena no Bairro Cruz  das Almas;  Indicação nº 093/2006 
-Solicito a instalação de luminárias na Rua Manoel  Bandeira no Bairro Cruz das Almas; Indicação 
nº 094/2006 -Solicito a passagem da máquina motonivelada na Rua Machado de Assis do Bairro 
Cruz das Almas;  Indicação nº 095/2006 -  Solicito a passagem da máquina motonivelada na Rua 
Gonçalves  Dias  do  bairro  Cruz  das  Almas;  Indicação  nº  096/2006  -  Solicito  a  passagem da 
máquina motonivelada na  Rua Guimarães Rosa do Bairro Cruz das Almas; Indicação nº 097/2006 
- Solicito a passagem de máquina motonivelada nas Ruas do Bairro  Nirvana cascalhando os pontos 
mais críticos;  Indicação nº 098/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada nas Ruas do 
Bairro Vertentes do Biritiba, cascalhando  os pontos mais críticos; Indicação nº 099/2006 - Solicito 
a passagem da máquina motonivelada  nas Ruas do Bairro Green Park  Santo Antonio, cascalhando 
os ponto mais críticos; Indicação nº 100/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada nas 
Ruas do Bairro Casqueiro, cascalhando e roçando os pontos mais críticos; Indicação nº 101/2006 
-Solicito a passagem da máquina motonivelada nas Ruas do Bairro do Sogo, cascalhando e roçando 
os ponto mais críticos; Indicação nº 102/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada nas 
Ruas  do  Bairro  do  Rio  Acima,  cascalhando  e  roçando  os  ponto  mais  críticos;  Indicação  nº  
103/2006 - Solicito a passagem da  máquina motonivelada nas Ruas do Bairro do Cinturão Verde, 
cascalhando e roçando os ponto mais críticos;  Indicação nº 104/2006 -  Solicito a passagem da 
máquina motonivelada nas Ruas do Bairro  do Ribeirão da Lagoa,  cascalhando e roçando os ponto 
mais críticos; Indicação nº 105/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada nas Ruas do 
Bairro do  Quiosque ,  cascalhando e  roçando os  ponto mais  críticos;  Indicação nº  106/2006 -  
Solicito a instalação de luminárias na Rua Ruth Pereira Leite da Cunha, no Centro travessa com a 
Rua  Claudino  Nunes  de  Siqueira,  nos  dois  último postes;  Indicação  nº  107/2006  -  Solicito  a 
instalação  de  luminárias  na  Rua  José  Rodrigues  de  Moraes,  no  Bairro  Parque   Residencial 
Castellano;  Indicação nº 108/2006 -  Solicito a limpeza do Ginásio Municipal José Oliva Melo 



Junior  1 vez por semana; Indicação nº 109/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos  para que 
façam a limpeza , no Bairro Cruz das   Almas; Indicação nº 110/2006 - Solicito os proprietários dos 

terrenos  para  que  façam  a  limpeza,  no  Bairro  Parque  Residencial   Castellano;  Indicação  nº  
111/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos para que façam a limpeza, no Bairro Vista Alegre; 
Indicação nº 112/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos para que façam a limpeza no Bairro 
Jardim Yoneda;   Indicação nº 113/2006 -   Solicito  os  proprietários dos terrenos para que façam a 
limpeza,  no Bairro Vila  Santo Antonio;  Indicação nº  114/2006 -  Solicito  os  proprietários  dos 
terrenos para que façam a limpeza, no Bairro Nova Biritiba;  Indicação nº 115/2006 -  Solicito os 
proprietários  dos  terrenos  para  que  façam  a  limpeza,  do  Bairro  Jardim  Alvorada  Gleba  A; 
Indicação nº 116/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos para que façam a limpeza, do Bairro 
Jardim Alvorada Gleba B; Indicação nº 117/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos para que 
façam  a  limpeza,  do  Bairro  Jardim  Alvorada  Gleba  C;  Indicação  nº  118/2006  -  Solicito  os 
proprietários dos terrenos para que façam a limpeza, do Bairro Nirvana;  Indicação nº 119/2006 
-Solicito os proprietários dos terrenos para que façam a limpeza, do Bairro Jardim dos Eucaliptos; 
Indicação nº 120/2006 - Solicito os proprietários dos terrenos para que façam a limpeza, do Bairro 
Centro;  Indicação nº 121/2006 -  Solicito a instalação de luminárias  na Rua Cleonice Maria dos 
Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 122/2006 - Solicito a passagem da máquina 
motonivelada a cascalhar a Estrada que liga o Bairro da Cruz das Almas ao Bairro Jardim dos 
Eucaliptos e que liga também ao Bairro Nascente do Vale Verde; Indicação nº 123/2006 - Solicito 
a tapar um buraco na Rua Doutor Melo Hoda, em frente ao nº 54 no Bairro Jardim Alvorada, Gleba 
B; Indicação nº 124/2006 - Solicito a limpeza dos  bueiros da Rua Antonio Martins de Miranda no 
Bairro Iroy, devido as inundações que ocorrem em dias de chuva; Indicação nº 125/2006 - Solicito 
ao Departamento de Educação, que junto a rede de ensino municipal, campanha educativa sobre os 
cuidados que devemos ter no trânsito; Indicação nº 126/2006 - Solicito que elimine as duas valetas, 
existentes na Av.  Maria José de Siqueira  Melo;  Indicação nº 127/2006 -  Solicito  aumentar  a 
vigilância noturna na Praça São Benedito nos finais de semana, feriados e dias festivos; Indicação 
nº 128/2006 -  Solicito que elimine a cavidade da valeta que cruza a Av. Maria José de Siqueira 
Melo no ponto onde cruza  a Rua Toyama; Indicação nº 129/2006 - Solicito junto ao comando da 
Polícia Militar  um posto móvel de policiamento a Praça São Benedito nos dias: vésperas de feriado 
e feriados , ás sextas, sábados e domingos; Indicação nº 130/2006 -  Solicito  a ter mais livros de 
diversos  títulos  para  tornar  o  acervo  da  Biblioteca   Pública  Municipal  Oswald  de  Andrade; 
Indicação nº 131/2006 - Solicito a construção de um vestiário no campo de futebol localizado no 
Bairro Iroy-Km 18; Indicação nº 132/2006 -  Solicito a construção de um vestiário e o plantio de 
gramas no campo de futebol localizado no Bairro do Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 133/2006 
-  Solicito a instalação de cestos de lixo na área do Ginásio Municipal de Esportes;  Indicação nº  
134/2006 -  Solicito a construção de campo de futebol completo, com vestiário e iluminação, no 
bairro Jardim Vista Alegre;  Indicação nº 135/2006 -  Solicito  a instalação  de luminárias na Rua 
Cleonice Maria dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 136/2006 -  Solicito o 
aumento de alambrado em 2 metros de altura, no campo de futebol do Bairro Cruz das Almas; 
Indicação nº 137/2006 - Solicito que interceda junto ao prefeito de Mogi das Cruzes, Sr. Junji Abe, 
a emprestar o veículo de captura de animais a carrocinha para o nosso município;  Indicação nº  
138/2006 - Solicito a instalação de uma lixeira fixa na Rua  1 do Bairro Green Park Santo Antonio; 
Indicação nº 139/2006 -  Solicito a passagem da máquina motonivelada, cascalhando os pontos 
mais críticos e ainda a limpeza da valeta na Estrada dos lagos localizado ao lado do Clube  Japonês, 
no Bairro Nova Biritiba; Indicação nº 140/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada, na 
Rua do Aeroclube no Bairro do Irohy,cascalhando e roçando os pontos mais críticos; Indicação nº  
141/2006 - Solicito a passagem da máquina motonivelada, na Rua Ivan Garcia no Bairro do Irohy, 
cascalhando e roçando os pontos mais críticos;  Indicação nº 142/2006 -  Solicito a colocação de 



mastros e pavilhão nacional na entrada do município,ao lado do Cristo Redentor;  Indicação nº  
143/2006 - Solicito   o  serviço de tapa buracos na Estrada do Sertãozinho; Indicação nº 144/2006 
–

Solicito a construção de uma Creche Municipal no Bairro Hiroy; Indicação nº 145/2006 - Solicito a 
ampliação da Escola Helena Ricci Barbasa, construindo mais salas de aula; Indicação nº 146/2006 
-Solicito a construção de uma Creche Municipal no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  64. Vereador 
Marcio   Aparecido   Cardoso:  Indicação   nº 147/2006 -   Solicito a   construção   de  uma Creche 
Municipal no Bairro Nova Biritiba;  Indicação nº 148/2006 -  Solicito  a passagem da máquina 
motonivelada ao longo da Estrada dos Professores, no Bairro Sertãozinho cascalhando e roçando os 
pontos mais críticos;  Indicação nº 149/2006 -  Solicito a passagem da máquina motonivelada ao 
longo da Estrada  do Rio Acima,  cascalhando e  roçando os  pontos  mais  críticos;  Indicação nº 
150/2006 - Solicito instalação de luminárias, publica no Bairro Vale Verde; Indicação nº 151/2006 
-  Solicito a instalação de luminárias nas Ruas do Bairro Fumiko Noty;  Indicação nº 152/2006 
-Solicito a  instalação de luminária  na esquina da Rua 1 com a viela existente,  defronte  á Rua 
Marinalva Silva dos Santos, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 153/2006 -  Solicito a 
instalação de luminária   na Rua A e B no loteamento Fumiko Nothi,  Bairro  Cruz das Almas; 
Indicação nº  154/2006 -  Solicito a colocação de Caixas Postais  em um ponto estratégico para 
atender os contribuintes do Bairro Irohy; Indicação nº 155/2006 - Solicito a instalação de luminária 
publica, na Estrada do Minami; Indicação nº 156/2006 - Solicito a instalação de luminária publica, 
na Estrada Hiroy Rio Acima iniciando na Mogi Salesópolis até a Ponte do Rio Tietê; Indicação nº 
157/2006 -Solicito a instalação de luminária Publica, na Rua Vânia S. Cantos antiga Rua P no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 158/2006 - Solicito a instalação de luminária Publica, 
na  Rua  do  Aeroclube  no  Bairro  Irohy;  Indicação nº  159/2006 -  Solicito  juntamente   com o 
Departamento Municipal de Saúde , a criação de um PSF no Bairro do Pomar do Carmo, e que seja 
possível estalado na Escola do Bairro;  Indicação nº 160/2006 -  Solicito a instalação de luminária 
Publica, na Rua Servidão no Bairro Hiroy;  Indicação nº 161/2006 -  Solicito a manutenção  das 
Ruas Lírios do Campo e Amor Perfeito no Bairro Pomar do Carmo, Cinturão Verde, a roçar toda as 
laterais,  pois  o mato dificulta a  passagem de pedestre;  Indicação nº 162/2006 -  Solicito que o 
Excelentíssimo Prefeito juntamente c/ o Departamento de Obras,estude a possibilidade de colocação 
de  guias  e  sarjetas  e  o  calçamento das Ruas  do Bairro Fumiko Nothi;  Indicação nº  163/2006 
-Solicito que seja estudado a possibilidade de passar a máquina Motoniveladora ao longo da Estrada 
que da acesso ao Bairro Nascente do Vale Verde,cascalhando,roçando e ainda removendo todo o 
mato e lixo existente  nas suas margens;  Indicação nº  164/2006 -  Solicito que seja  estudado a 
possibilidade da colocação de refletores no campo de Society no Parque do Nirvana; Indicação nº  
165/2006 - Solicito que seja estudado a possibilidade de construir um vestiário no campo de Futebol 
do km 18;  Indicação nº 166/2006 -  Solicito que seja estudado a possibilidade da colocação de 
Iluminação Pública na Estrada Irohy Rio Acima iniciando na Mogi Salesópolis até a Ponte do Rio 
Tietê; Indicação nº 167/2006 - Solicito que seja estudado a possibilidade de colocação de torneiras 
p/ os atletas beberem água,no Campo de Futebol do Km 18; Indicação nº 168/2006 - Solicito que 
seja estudado a possibilidade da colocação de iluminação Pública, nas Ruas Lírio do Campo e Amor 
perfeito ambas no Bairro do Carmo Cinturão Verde;  Indicação nº 169/2006 -  Solicito que seja 
estudado a possibilidade da limpeza do Córrego Pula-Pula;  Indicação nº 170/2006 -  Solicito que 
seja estudado a possibilidade da limpeza do Córrego do Km 18; Indicação nº 171/2006 - Solicito 
que seja  estudado a  possibilidade de melhorias no campo de Futebol  do Bairro Nova Biritiba; 
Indicação nº  172/2006 -  Solicito que seja  estudado a  possibilidade de melhorias no campo de 
Futebol  do  Bairro  Cruz  das  Almas;  Indicação  nº  173/2006  -Solicito  que  seja  estudado  a 
possibilidade de terminar  o  Campo de  Futebol  do Pomar do Carmo;  Indicação nº  174/2006 -  



Solicito a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada na Avenida Ferdinando Jungers,em 
frente a Padaria Art.Pães,no Bairro Vila Operaria;  Indicação nº 175/2006 -  Solicito que passe a 
máquina W20 na Estrada do Bairro da Terceira, próximo ao Bar do SR.Isac; Indicação nº 176/2006 

- Solicito que passe a roçadeira na Rua Jd. Nova Biritiba em um terreno que fica próximo ao  Bar da 
Rose; Indicação nº 177/2006 - Solicito a passagem da máquina e o cascalhamento na Avenida Rio 
Pardo,antiga Av. 13, no Bairro Vertentes do Biritiba; Indicação nº 178/2006 - Solicito uma lixeira 
ou uma caçamba nos Bairros Jd.dos Eucaliptos e Cruz das Almas; Indicação nº 179/2006 - Solicito 
luminária em dos postes que ainda possui iluminação,nas Ruas José Sérvulo da Costa; Indicação nº 
180/2006  -  Solicito  o  concerto  da  "Boca  de  Lobo"  danificada  existente  na  Rua  João  Suharo 
Makiyama; Indicação nº 181/2006 - Solicito a colocação de um ponto de luminária no final da Rua 
Joaquim  de  Almeida  Totte;  Indicação  nº  182/2006  -  Solicito  a  passagem  da  máquina 
Motoniveladora  nas  Ruas  Machado  de  Assis  e  Gonçalves  Dias  no  Bairro  Cruz  das  Almas; 
Indicação nº 183/2006 - Solicito iluminação na viela da Rua Vinte e Cinco de Março,em frente á 
Estrada Mogi Salesópolis,altura do Km 73,ao lado do Depósito Ultragás; Indicação nº 184/2006 -  
Solicito  que  seja  estudado a  possibilidade  de  colocação  de  luminárias  na  Rua Martins  Pena  e 
Manoel  Bandeira  ,no  Bairro  Cruz  da  Almas;  Indicação  nº  185/2006  -  Solicito  um ponto  de 
iluminação na Rua Antonio José da Silva ,altura do nº 50; Indicação nº 186/2006 - Solicito que seja 
colocado luminária na Rua Rio Pardo, no Bairro Vertentes;  Indicação nº 187/2006 -  Solicito que 
seja colocado luminária na Rua Antonio Rosa de Melo Bolanho, próximo a Estrada Granja Fundão; 
Indicação  nº  188/2006  -  Marcio  Aparecido  Cardoso;Solicito  que  passem  a  Motoniveladora  e 
cascalhamento na Estrada do Kobayachi ao lado do Kaikan no Bairro Nova Biritiba; Indicação nº  
189/2006 -  Solicito que seja colocado luminárias na Rua Neuza de Fátima de Souza, antiga Rua M, 
no bairro JD.dos Eucaliptos, na altura dos nºs. 90,30,10,245,479, 327 e no poste no início da Rua; 
Indicação nº 190/2006 -  Solicito um ponto de iluminação na Estrada Municipal do Nirvana, na 
proximidade da residência do Sr. José Pereira Franca; Indicação nº 191/2006 - Solicito um bico de 
luz na Rua Campos Sales, na Altura do nº 81, poste 15:67,  Bairro Vista Alegre;  Indicação nº  
192/2006 - Solicito dois bicos de luz na Rua Seis e um na Rua Sete, no Bairro Vila Santo Antonio 
2; Indicação nº 193/2006 - Solicito que seja colocado luminária na Estrada Santa Catarina Km 04; 
Indicação nº 194/2006 -  Solicito que passe a Máquina Motoniveladora e Cascalhamento na Rua 
Vinte Nove no Bairro Nirvana; Indicação nº 195/2006 - Solicito que passe a Motoniveladora e que 
Cascalhe a Rua Prudente de Morais no Bairro Vista Alegre; Indicação nº 196/2006 - Solicito que 
passe  a  Motoniveladora  e  que  Cascalhe  todas  as  Ruas  do  Bairro  Vista  Alegre;  Indicação  nº 
197/2006 -  Solicito que seja colocado luminárias na viela entre as Ruas Hermes da Fonseca e AV. 
Nove de Julho; Indicação nº 198/2006 - Solicito a colocação de luminárias em pontos estratégicos 
no  Bairro  JD.dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  199/2006  -  Solicito  que  passe  a  Máquina 
Motoniveladora  e  Cascalhamento  na  Rua  Neuza  de  Fátima  de  Souza,  antiga  Rua  M  e  Rua 
Domingos Ramalho dos Santos, antiga Rua N, no Bairro JD dos Eucaliptos; Indicação nº 200/2006 
-  Solicita a limpeza do terreno em frente à bica d'água, na Av. Heitor da Cunha Braga, Bairro - 
Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 201/2006 - Solicita as providências cabíveis para a notificação 
dos proprietários dos terrenos localizados na Estrada Mogi Salesópolis KM. 73, em frente ao forro 
do Jacaré; Indicação nº 202/2006 - Solicita a colocação de proteção na ponte existente na Rua 1.º 
setembro,  entre  o  bairro  Jardim  Lorena  e  Jardim  Yoneda;  Indicação  nº  203/2006  -Solicita  a 
colocação de iluminação pública na Estrada do Casarão; Indicação nº 204/2006 - Solicita tapar os 
buracos existentes na Rua Henrique Peres, próximo ao Biritiba Mirim Futebol Clube;  Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: Indicação nº 205/2006 - Solicita luminárias na Rua municipal na antiga 
Minami;  Indicação nº 206/2006 -  Solicita a instalação de iluminação pública nas ruas que não 
possuem esse  benefício,  no  Bairro  Vertentes  do  Biritiba;  Indicação  nº  219/2006  –  Solicita  a 
limpeza da valeta e desobstrução da boca de lobo existente na Rua Alberto de Oliveira, altura do nº 



59, no Bairro Cruz das Almas; Indicação nº 227/2006 -  Solicita serviço de sinalização vertical e 
horizontal das lombadas localizada na Rua Marques de Olinda Vila Márcia; Indicação nº 228/2006 
- Solicita redutores de velocidade na Rua João José Guimarães, um em frente a E.M.E.I Ferdinando 

Jungers e outro próximo ao Departamento da Policia Militar;  Indicação nº 229/2006 -  Solicita a 
instalação  de  duas  luminárias  em  dois  postes  existentes  na  Av.  Heitor  da  Cunha  Braga,  no 
quarteirão das empresas Shalon Extintores e Revenda Ultragás;  -  Vereador Wellington Medeiros 
de  Assunção:  Indicação nº  207/2006 -Solicita  passar  a  máquina  W20 e  cascalhar  todo bairro 
Residencial Castelano; Indicação nº 208/2006 -Solicita que passe a máquina W20 e que cascalhe os 
pontos críticos,  roçando e removendo o lixo existente nas margens da antiga Estrada Munic.do 
Mimami;  Indicação nº 209/2006 - Solicita a  construção de uma cobertura no prédio da EMEI 
Ferdinando Jungers; Indicação nº 210/2006 - Solicita a preparação de um calendário mensal para as 
máquinas que se encontram no Departamento Municipal de Obras, Serviços e Bens Municipais; 
Indicação nº 211/2006 - Solicita a colocação de uma calha no telhado do Terminal Rodoviário do 
Município; Indicação nº 212/2006 - Solicita a colocação de luminárias na Rua 10 do bairro Nova 
Biritiba e também em pontos estratégicos do bairro; Indicação nº 213/2006 - Solicita a construção 
de uma creche no bairro Iroy; Indicação nº 214/2006 - Solicita a criação de um posto policial no 
bairro Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 215/2006 - Solicita a criação de uma guarda municipal 
no município; Indicação nº 216/2006 - Solicita o desvio da linha de ônibus da Transportadora Júlio 
Simões para o Pomar do Carmo passando pelo bairro do Remédio; Indicação nº 217/2006 - Solicita 
a  colocação  de  filtros  de  água  nas  escolas  do  município;  Indicação  nº  218/2006  -  Solicita  a 
implantação de guias e sarjetas na rua Luiz Vaz de Camões e na Rua Alberto de Oliveira no bairro 
Cruz das Almas; Indicação nº 220/2006 - Solicita passar a máquina W20 e cascalhar todas as ruas 
do bairro Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 221/2006 -  Solicita a colocação de uma linha de 
ônibus circular aos sábados, domingos e feriados e férias escolares no bairro do Nirvana; Indicação 
nº 222/2006 - Solicita a freqüência do caminhão de coleta de lixo no bairro do Rio Acima, próximo 
a lixeira do Bar do Bagu;  Indicação nº 223/2006 -  Solicita a colocação de luminárias nos pontos 
estratégicos do bairro  Parque Residencial  Castelano;  Indicação nº  224/2006 -  Solicita passar a 
máquina W20 e o cascalho da subida do morro do Itaguaçu;  Indicação nº 225/2006 -  Solicita 
passar a máquina W20 e cascalho em todas as ruas do bairro Jardim Nova Biritiba;  Indicação nº  
226/2006 -  Solicita passar a máquina W20 e o cascalho em todas as ruas do Bairro Rio Acima; 
Indicação nº 230/2006 -  Solicita passar a máquina W20 e o cascalho de todas as ruas do bairro do 
Caracará; Indicação nº 231/2006 -  Solicita passar a máquina motoniveladora e cascalho de todas as 
ruas do bairro Vila Santo Antônio I e II; Indicação nº 232/2006 -  Solicita a retirada dos pombos do 
terminal rodoviário do município; Indicação nº 233/2006 -  Solicita a colocação de luminárias na 
Rua  P  do  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  234/2006  -   Solicita  passar  a  máquina 
motoniveladora e cascalho de todas as ruas do bairro Santa Catarina;  Indicação nº 235/2006 -  
Solicita a manutenção das ruas do bairro do Sogo;  Indicação nº 236/2006 -   Solicita passar a 
máquina W20 e cascalho de todas as ruas do bairro da Terceira; Indicação nº 237/2006 -  Solicita a 
colocação de luminárias na Rua P do bairro do Vale Verde; Indicação nº 238/2006 -  Solicita passar 
a máquina W20 e cascalho em todas as ruas do Bairro do Vale Verde;  Indicação nº 239/2006 -  
Solicita a contratação de um vigia noturno na Praça São Benedito; Indicação nº 240/2006 -  Solicita 
colocar luminárias no escadão que desce da escola José Carlos Prestes na Rua 09 de Julho do bairro 
Jd.  Yoneda;  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho: Indicação  nº  241/2006  -   Solicita  a 
notificação dos  proprietários  dos  terrenos localizados  na Rua Antonio Barbosa Melo Sobrinho, 
bairro Jardim Alvorada "C", para que os mesmos procedam a limpeza  dos terrenos; Indicação nº  
242/2006 -  Solicita passar a máquina motoniveladora e colocação de cascalho na Rua ""A"", no 
bairro Funiko Nothi; Indicação nº 243/2006 - Solicita a colocação de luminárias na viela entre os 
bairros Jardim Alvorada ""A"" e ""B""; Indicação nº 244/2006 - Solicita a colocação de um redutor 



de velocidade na Rua Princesa Isabel de Bragança, Bairro Vila Operária. Vereador Jarbas Ezequiel  
de Aguiar: Indicação nº 245/2006 - Solicita a colocação de uma lixeira na esquina da Rua Cleonice 
Maria   dos    Santos,   bairro   Jardim   dos    Eucaliptos.   Vereador Fernando Henrique Bolanho: 

Indicação nº 246/2006 - Solicita a colocação de um ponto de iluminação na Rua Cinco, altura do 
n.º  200,  bairro  Vila  Santo  Antônio;  Indicação  nº  247/2006  -  Solicita  passar  a  máquina 
motoniveladora e cascalho na Rua Oito, bairro Jardim Alvorada ""B"", reiterando as indicações n.º 
11/  e  480/2005;  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior: Indicação  nº  248/2006  -Solicita  a 
instalação de um ""bico de luz"" na Rua 18 de novembro,  em  frente  ao número 350, bairro Jardim 
Yoneda; Indicação nº 249/2006 - Solicita a instalação de luminárias no trecho compreendido entre 
os  bairros  Nova  Biritiba  e  Jardim  Alvorada  gleba  ""C"";  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção: Indicação nº 250/2006 -  Solicita a colocação de portão ou grades na nova lixeira do 
bairro do Nirvana, do lado externo do Parque Municipal;  Vereadora Erica de Queiroz e outros: 
Indicação nº 251/2006 - Solicita a colocação de lombadas e ""olho de gato"" na Av. Jair Leme, nas 
proximidades da antiga fábrica de tubo do Joel,  no bairro Jardim Yoneda;  Vereador Fernando 
Henrique Bolanho: Indicação nº 252/2006 - Solicita passar a máquina motoniveladora e colocação 
de cascalho na Rua Cleonice Maria dos Santos, no bairro Jardim dos Eucaliptos; Vereadora Érica 
de Queiroz: Indicação nº 253/2006 - Solicita a realização de obra para a construção de um campo 
de futebol próximo à escola do Casqueiro; Indicação nº 254/2006 - Solicita a colocação de lombada 
ou ""olho de gato"", na Av. Nove de Julho, nas proximidades do Bar do Corinthians, no bairro 
Jardim  Yoneda;  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: Indicação  nº  255/2006  -  Solicita  a 
colocação  de  luminárias  na  Rua  Canadá,  altura  do  n.º  21,  Bairro   Castellano;  Indicação  nº  
256/2006 -  Solicita a  colocação de luminárias nos postes da estrada Nossa Senhora Aparecida, 
altura do Bar do Senhor Benedito; Indicação nº 257/2006 - Solicita a colocação de luminárias nas 
Ruas 01 e 02, situadas no Bairro Green Park Santo Antonio;  Indicação nº 258/2006 -  Solicita a 
colocação de luminárias na Rua Cláudio Manoel da Costa, esquina com a Rua Antero Quental, 
Bairro Jardim Rosicler; Indicação nº 259/2006 - Solicita a colocação de luminárias na Rua Cláudio 
Manoel da Costa, esquina com a Rua Coelho Neto, Bairro Jardim Rosicler; Indicação nº 260/2006 
-  Solicita a colocação de luminárias na Rua Julio Diniz, altura do N.º 50, bairro Cruz das Almas; 
Indicação nº 261/2006 - Solicita a colocação de luminárias na Avenida Nove de Julho, altura do n.º 
588, no bairro Jardim Yoneda; Indicação nº 262/2006 - Solicita a colocação de luminárias na Rua 
19 de novembro, altura do n.º 12 e 50 - Bairro - Jardim Yoneda; Indicação nº 263/2006 - Solicita a 
colocação de  luminárias  na  Rua Neuza  de Fátima,  altura  dos  n.º  90,30,10,245,479,327 -Bairro 
Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 264/2006 -  Solicita a colocação de tubulação de água para a 
Rua José Paulo Martins, antiga Rua D, altura da Rua José Sérvulo da Costa, no bairro Jardim dos 
Eucaliptos;  Indicação  nº  265/2006  -Solicito  o  acostamento  nos  pontos  de  ônibus  situados  na 
Estrada Mogi-Salesópolis; Indicação nº 266/2006 - Solicita a colocação de um telefone público na 
Rua 05, na altura do n.º 184, situada no bairro Vila Santo Antonio e na Estrada Santa Catarina, 
altura KM. 04; Indicação nº 267/2006 - Solicita providências para a abolição de multi-séries, isto é, 
1.ª e 2.ª , 3.ª e 4.ª séries juntas na mesma sala de aula da rede municipal de ensino; Indicação nº  
268/2006 -  Solicita a colocação de luminárias na Rua 18 de novembro, Bairro Jardim Yoneda, 
altura  do  n.º  56-ª;  Indicação  nº  269/2006  -  Solicita  a  colocação  de  luminárias  nas  ruas 
1,2,3,4,5,6,7,8,  e  Rua da  SABESP,  altura  do  n.º  11,  bairro  Vila  Santo  Antonio;  Indicação  nº 
270/2006 -  Solicita a colocação de luminárias nas Ruas Geraldo da Conceição, Abinésio Avelino 
Marques,  José Paulo Martins,  Marinalva Silva  dos  Santos e  Lauro Albano dos  Santos,  Via de 
Acesso G, Viela A, Rua Neusa de Fátima Souza, Rua Caminho Interno, João Pinto dos Santos e 
Avenida Heitor da Cunha Braga;  Indicação nº 271/2006 -  Solicita a colocação de luminárias na 
Estrada Kobayashi, Jardim Alvorada até o bairro Jardim Nova Biritiba;  Indicação nº 272/2006 -  



Solicita a colocação de luminárias na Rua Maria Hernandes nos dois primeiros postes da rua e 
altura dos n.ºs 337,279,133,200 - Bairro Castelano; Indicação nº 273/2006 - Solicita a colocação de 
luminárias   na    Rua   José   Genuíno   Guimarães,   altura  do n.º 28,69,440 e 20, bairro Castelano; 

Indicação nº 274/2006 - Solicita o reparo dos buracos existentes na Rua Antonio Leme da Cunha, 
bairro Centro;  Indicação nº 275/2006 -  Solicita a abertura de uma rua inicial bairro Jardim dos 
Eucaliptos,  Cruz das Almas,Rua Marinalva Silva Santos até  a Rua Coelho Neto;  Indicação nº  
276/2006 -  Solicita a  construção de um abrigo de ônibus na altura da estrada que dá acesso a 
Biritiba Mirim e que dá acesso ao Bairro Jardim Alvorada;  Indicação nº 277/2006 -  Solicita o 
cascalho   e    passagem   de   rolo   compressor   na  Rua Casimiro de Abreu, bairro Jardim Jungers; 
Indicação nº 278/2006 - Solicita refazer o ponto de ônibus na Rua Brasil, altura do n.º 10, esquina 
com a Rua Londres, Bairro Jardim Castelano;  Indicação nº 279/2006 -  Solicita a colocação de 
luminárias na Rua Ruth Pereira Leite,  travessa com a Rua Claudino Nunes de Siqueira,  bairro 
Centro; Indicação nº 280/2006 - Solicita a urbanização do córrego Itaim - Bairro Jardim Yoneda; 
Indicação nº 281/2006 -  Solicita a mudança do ponto de ônibus da Rua Engenheiro Abílio, em 
frente ao n.º 274; Indicação nº 282/2006 - Solicita a colocação de luminárias na estrada municipal 
Vicente Castelano, altura dos n.ºs 680,02,1531,935 até a Rua João Batista Leite, situada no Bairro 
Castelano; Vereadora Érica de Queiroz: Indicação nº 283/2006 -  Solicita o conserto e a reabertura 
do banheiro público masculino na Praça São Benedito; Indicação nº 284/2006 - Solicita cestos de 
lixo e placas indicativas no campinho Vila Santo Antônio; Indicação nº 285/2006 - Solicita lixeiras 
na EMEF Jardim dos Eucaliptos;  Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: Indicação nº 286/2006 
-Solicita o reparos da calçada que cerca o cemitério na Av. Reinaldo da Benedito de Melo – Centro; 
Vereador José Maria de Siqueira Junior e outros: Indicação nº 287/2006 - Solicita a criação de 
dois horários, aos domingos, para as linhas de ônibus para atender os moradores do bairro Sogo e 
região; Indicação nº 288/2006 - Solicita passar máquina e cascalho das Ruas Egito, Brasil ,Antonio 
Rossi  ,  Euclides  Xavier  e  Rua  Onze,  no  Bairro  Parque  Residencial  Castelano;  Indicação  nº  
289/2006 -Solicita passar máquina e cascalho nas ruas 6,7 e 08 do bairro Vila Santo Antonio II; 
Indicação nº 290/2006 -  Solicita passar máquina e cascalho na estrada Francisco Maia, Rua das 
Orquídeas e Rua das Margaridas, bairro Pomar do Carmo; Indicação nº 291/2006 - Solicita passar 
máquina e cascalho das ruas Cruzeiro do Sul e Três Marias -bairro Cruz das Almas; Indicação nº  
292/2006 - Solicita a criação de um ambulatório médico móvel; Indicação nº 293/2006 - Solicita a 
colocação de rum redutor de velocidade no início da estrada Sertãozinho com o final da Av. Heitor 
da  Cunha Braga;  Indicação nº  294/2006 -  Solicita  a  pintura  de uma faixa para  a  travessia  de 
pedestres  em  frente  ao  Terminal  Rodoviário  Municipal;  Indicação  nº  295/2006  -  Solicita  a 
realização de uma operação ""Cata-Bagulho"" no município.Reitera indicação 293/03;  Indicação 
nº 296/2006 - Solicita a realização de visitas nas casas de crianças que permanecem nas ruas sem a 
supervisão de um responsável;  Indicação nº 297/2006 -  Solicita o envio para esta Casa de um 
Projeto ""Farmácia do Povo"", visando a venda de remédios a preço de custo para a população da 
cidade; Vereador Marcio Aparecido Cardoso: Indicação nº 298/2006 - Solicita a colocação de um 
posto policial no Bairro Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 299/2006 -  Solicita passar máquina 
motoniveladora  e  cascalho  na  Rua  Euclides  da  Cunha  -  bairro  Jardim  Yoneda;  Indicação  nº 
300/2006  -  Solicita  a  manutenção  das  lixeiras  já  existentes  no  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 
Indicação nº 301/2006 - Solicita a criação de um pátio para abrigo de animais que são recolhidos 
nas ruas do município. Indicação nº 302/2006 – Solicita a colocação de lixeira na Estrada Fazenda 
Piloto, cruzamento com a Estrada Água dos Passarinhos, mais precisamente no começo da Represa 
Ponte Nova. Vereador José Maria de Siqueira Junior e outros: Indicação nº 303/2006 – Solicita 
passar  máquina  e  cascalho  na  Rua  Laura  Albano  dos  Santos  ,  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 
Indicação nº 304/2006 –  Solicita a instalação de 03 luminárias na Rua 10, Bairro Nova Biritiba; 
Indicação nº 305/2006 –  Solicita a  substituição de redutores de velocidade da Av. Ferdinando 



Jungers por lombadas;  Indicação nº 306/2006 –  Solicita a substituição das telhas quebradas da 
quadra coberta do município; Indicação nº 307/2006 – Solicita o asfalto das ruas Graciliano Ramos 
e   Guimarães   Rosa,    bairro   Cruz    das  Almas; Indicação nº 308/2006 – Solicita a instalação de 

hidrantes no centro da cidade e nos bairros Cruz das Almas, Jardim Yoneda, Jardim Nova Biritiba e 
Iroy;  Indicação nº 309/2006 –  Solicita serviços de manutenção das ruas do bairro Nirvana, bem 
como a Estrada Municipal que dá acesso ao bairro;  Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  
Indicação nº 310/2006 – Solicita passar a máquina W20 e o cascalho da rua do morro da Av. São 
Judas Tadeu, bairro Nova Biritiba; Indicação nº 311/2006 – Solicita a liberação de verba auxiliar 
para todas as   associações de bairro do município; Indicação nº 312/2006  - Solicita a instalação de 
um  telefone  público  na  estrada  municipal  de  Santa  Catarina,  próximo  a  Chácara  03  irmãos; 
Indicação nº 313/2006 – Solicita  ronda policial nas proximidades dos bairros Centro, Castelano, 
Terceira  e  Casa  Grande;  Indicação  nº  314/2006  –  Solicita  ronda  policial  no  Parque  Nirvana; 
Indicação  nº  315/2006  –  Solicita  a  manutenção  das  lixeiras  do  bairro  Jardim dos  Eucaliptos; 
Indicação nº 316/2006 – Solicita a implantação nas escolas municipais o Projeto de Reciclagem do 
Lixo; Indicação nº 317/2006 – Solicita placas de ""contra-mão"" nas ruas do Centro; Indicação nº 
318/2006  –  Solicita  a  colocação  de  placas  denominativas  nas  ruas  do  bairro  Santa  Catarina; 
Indicação nº 319/2006 –  Solicita passar a máquina W20 e cascalho na estrada municipal Santa 
Catarina; Indicação nº 320/2006 – Solicita passar máquina W20 e cascalho na rua 5, bairro Santo 
Antonio; Indicação nº 321/2006 – Solicita a substituição das lixeiras da cidade por lixeiras de ferro; 
Indicação nº 322/2006 – Solicita providências quanto a erosão que está se formando em volta do 
tubo localizado na travessa da Avenida Três, bairro Nirvana; Indicação nº 323/2006 – Solicita que 
a Empresa CORREIOS faça a entrega de correspondências no bairro Rio Acima;  Indicação nº  
324/2006 –Solicita que o caminhão de Lixo da cidade passe freqüentemente no bairro Rio Acima, 
próximo ao Bar do Bagu;  Indicação nº 325/2006 – Solicita a colocação de luminárias em pontos 
estratégicos do bairro Nirvana;  Indicação nº 326/2006 –  Solicita a implantação de cursos como: 
Corte e Costura,  Artesanato e outros em bairros afastados da cidade;  Indicação nº 327/2006 – 
Indicação não cadastrada. Indicação nº 328/2006 –  Solicita informações sobre a data prevista 
para o início das obras de asfalto na Rua 12, Bairro Jardim Yoneda;  Indicação nº 329/2006 – 
Solicita o cascalho da estrada do Bairro Santa Catarina, próximo a Igreja; Indicação nº 330/2006 – 
Solicita  a  colocação  de  luminárias  em  pontos  estratégicos  do  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos; 
Indicação  nº  331/2006  –  Solicita  a  manutenção  das  lixeiras  do  bairro  Jardim dos  Eucaliptos; 
Indicação nº 332/2006 – Solicita a colocação de uma lixeira na estrada fazenda Piloto, cruzamento 
com a estrada Água dos Passarinhos; Indicação nº 333/2006 – Solicita a criação de um pátio para 
abrigo de animais que são recolhidos nas ruas do município;  Indicação nº 334/2006 –  Solicita a 
elaboração de um calendário mensal para as máquinas da Prefeitura;  Indicação nº 335/2006 – 
Solicita a passar máquina W20 e cascalho da rua do morro da Avenida São Judas de bairro Nova 
Biritiba; Indicação nº 336/2006 –Solicita o cascalho da Rua 25 de Março; Indicação nº 337/2006 – 
Solicita passar a máquina W20 e cascalho da rua Quatro do Bairro Nirvana; Indicação nº 338/2006 
– Solicita passar a máquina W20 e cascalho da rua UM, do bairro Jardim dos Eucaliptos; Indicação 
nº 339/2006 –  Solicita passar a máquina W20 e cascalho da Estrada Santa Catarina, próximo a 
Igreja - Rio Acima;  Indicação nº 340/2006 –  Solicita a análise da água da bica localizada no 
Jardim dos Eucaliptos;  Indicação nº 341/2006 –  Solicita passar a máquina W20, o cascalho e o 
alagamento  do  final  da  rua  Alberto  de  Oliveira,  bairro  Jardim  dos  Eucaliptos;  Indicação  nº  
342/2006 –  Solicita a manutenção, conservação e iluminação nas paradas de ônibus da Rodovia 
Alfredo Rolim de Moura;  Indicação nº 343/2006 – Solicita a colocação de luminárias em pontos 
estratégicos do bairro Itaguaçu;  Indicação nº 344/2006 –  Solicita passar máquina e cascalho na 
Estrada Municipal de Santa Catarina, próximo a subida do morro sentido Lagoa Nova; Indicação 
nº 345/2006 – Solicita passar a máquina e Cascalho da travessa do bairro Santa Catarina e bairro 



Rio Acima; Indicação nº 346/2006 – Solicita passar a máquina W20 e cascalho da Rua 10 Bairro 
Jardim Nova Biritiba; Indicação nº 347/2006 – Solicita passar a máquina W20 e cascalho do morro 
da   Avenida    São   Judas  Tadeu no bairro Jardim Nova Biritiba; Indicação nº 348/2006 – Solicita 

passar  máquina  W20 e  cascalho  do  morro  da  Avenida  São  Judas  Tadeu,  bairro  Jardim Nova 
Biritiba;  Indicação nº  349/2006 –  Solicita o desentupimento do cano de passagem de água da 
Estrada de Santa Catarina, em frente a Chácara 04 Irmãos; Indicação nº 350/2006 – Solicita entrega 
de correspondências ou instalação de caixas postais no bairro do Nirvana; Indicação nº 351/2006 – 
;Solicita  entrega  de  correspondências  ou  instalação  de  caixas  postais  no  bairro  Iroy-Km.18; 
Indicação   nº   352/2006 –   Solicita   o   agendamento  de   data  para ser realizado  o Programa de 
Prevenção da Hipertensão,  Diabetes e outros;  Indicação nº 353/2006 –  Solicita a colocação de 
redutores de velocidade placas de sinalização nas proximidades do Parque Municipal do bairro do 
Nirvana;  Indicação  nº  354/2006  –  Solicita  a  colocação  de  uma linha  de  ônibus  no  bairro  do 
Carcará;  Indicação nº 355/2006 –  Solicita a colocação de luminárias em pontos estratégicos do 
bairro do Nirvana; Indicação nº 356/2006 –Solicita a colocação de placas com nomes das ruas do 
bairro Nirvana; Indicação nº 357/2006 –Solicita passar máquina e cascalho da Estrada do Bairro da 
Terceira, próximo ao Bar do Senhor Isac;  Vereador Fernando Henrique Bolanho: Indicação nº 
358/2006 –  Solicita a colocação de um redutor de Velocidade na Rua João Suharo Makiyama; 
Indicação nº 359/2006 –  Solicita a limpeza da Rua Antonio Leme da Cunha e recapeamento de 
trecho esburacado; Indicação nº 360/2006 –Solicita passar máquina motoniveladora e cascalho na 
Viela  entre  os  bairros  Jardim  Alvorada  ""A""  e  "B";   Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar:  
Indicação nº 361/2006 – Solicita passar máquina e cascalho na Rua Bélgica, Bairro Jardim Real; 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar e outros:  Indicação nº 362/2006 – Solicita a colocação de 
dois postes de luz na Rua Marinalva Silva Santos, bairro Jardim dos Eucaliptos; Vereadora Érica 
de Queiroz e  outros:    Indicação nº  363/2006 –Solicita  colocação de luminárias na Rua João 
Pereira Sobrinho - Reitera a indicação n.º 291/2005;  Indicação nº 364/2006 –  Solicita ponto de 
ônibus em frente ao campo e em frente a bifurcação antiga rua A e B no Jardim dos Eucaliptos; 
Indicação nº 365/2006 – Solicita uma cobertura em frente a EMEI Ferdinando Jungers; Indicação 
nº 366/2006 – Solicita passar máquina e jogar cascalho na Rua Expedito Duranga Nogueira, bairro 
Pomar  do  Carmo;  Indicação  nº  367/2006  –  Solicita  o  aumento  da  cobertura  em  frente  a 
Brinquedoteca e colocação de alambrado em torno do prédio e playground;  Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni:  Indicação nº 368/2006 – Solicita passar a máquina motoniveladora e cascalho 
nos pontos críticos e remoção do mato e lixo existente nas margens da antiga Estrada Municipal do 
Minami; Indicação nº 369/2006 – Solicita a instalação de luminárias na Rua Luiz Vaz de Camões, 
altura do n.º 16, no bairro Cruz das Almas; Indicação nº 370/2006 – Solicita a limpeza do córrego 
que final da rua 25 de março no bairro Jardim Lorena.  PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  1. 
Leitura do Projeto de Emenda à Lei Orgânica n.º 021/2006, de autoria dos Vereadores José Maria 
de Siqueira Júnior, Érica de Queiroz, Carlos Alberto Taino Júnior e Márcio Ap. Cardoso,  que 
“Dispõe sobre a alteração do Artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências”.  2. Leitura da Justificativa ao Projeto de Resolução n.º 004/2006,  de autoria dos 
Vereadores José Maria de Siqueira Júnior, Érica de Queiroz, Carlos Alberto Taino Júnior e Márcio 
Ap. Cardoso, que “Dispõe sobre alteração do artigo 7.º , caput, do Regimento Interno da Câmara 
Municipal e dá outras providências”.  O Nobre Vereador José Maria solicita a Ordem e diz: 
“Como um dos autores desta proposição, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a retirada  
desta  proposição temporariamente.”  Senhor Presidente: “Da que  foi  lida?”  Vereador José 
Maria: “Não Excelência, esta que vai ser lida agora.” O senhor Presidente coloca em votação o 
requerimento do Nobre Vereador José Maria, que solicita a retirada temporariamente do Projeto de 
Resolução nº 004/2006, ficando aprovado por unanimidade o requerimento do Vereador José Maria. 
3. Leitura da Justificativa ao Projeto de Resolução n.º 005/2006, de autoria da Mesa da Câmara, 



que “Dispõe sobre a alteração do Artigo 3.º e 6.º da Resolução n.º 11/2003, que cria a Tribuna do 
Povo na Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências”. 4. Leitura da Justificativa  
ao Projeto de Lei n.º  004/2006,   de  autoria do Vereador José Maria de Siqueira Júnior, que dispõe 

sobre  fixação  de  normas  especiais  para  o  funcionamento  de  bares/e  ou  similares  e  dá  outras 
providências.  O senhor  Presidente da Câmara  diz:  “Nobre Vereador José Maria de Siqueira  
Junior,  tendo  em  vista  que  a  matéria  que  Vossa  Excelência  está  abordando  é  uma  matéria  
complicada e  complexa,  a  Presidência  deixa a  sua  disposição,  querendo fazer  uma audiência  
pública para poder tratar desse assunto, se entender necessário, já deixo a disposição de Vossa  
Excelência.”    Vereador   José   Maria: “Eu    agradeço  e  peço  a  Vossa  Excelência  como  
Presidente  desta  Casa,  que  me  autorize  para  que  seja  marcada  essa  audiência  pública,  até  
comentei com o Vereador Wellington a respeito disso, para que nós possamos estar conversando  
com os comerciantes sobre essa lei e explicando a eles como essa lei irá agir. Aqui na Câmara  
Municipal,  de  preferência,  entre  nós  Vereadores  e  a  população  interessada,  a  princípio,  e  
posteriormente  com  as  autoridades  da  segurança  pública.”  Senhor  Presidente: “Se  Vossa 
Excelência tiver um tempo a partir de amanhã para nós sentarmos e ‘costurarmos’ essa audiência  
pública, esta Presidência ficará a disposição.” Vereador José Maria: “Eu agradeço.” 5.Leitura 
da Mensagem n.º 007/2006 – DAGP, Projeto de Lei n.º 005/06, de autoria do Prefeito Municipal 
que “Dispõe sobre a criação de vagas para o cargo de Professor de Educação Física na Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal, e dá outras providências”. 6. Leitura dos Requerimentos 
nº 001 a 048/2006: *  001 -  06/02/06;*Wellington Medeiros de Assunção e Jarbas Ezequiel  de 
Aguiar;Solicita  do Senhor  Prefeito  Municipal  a  cessão de um espaço para que  possa servir  de 
Centro  de  Recuperação  para  dependentes  químicos  no  município.  Aprovado.  *002 - 
06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de 
um Posto  de  Saúde  da  Família  no  bairro  do  Nirvana.  Aprovado.  *003 -  06/02/06;Wellington 
Medeiros  de  Assunção;Solicita  do  Senhor  Prefeito  Municipal  que  seja  criada  uma  equipe  de 
limpeza  para  serviços  em  terrenos  pertencentes  a  própria  prefeitura.  Aprovado.  *004 - 
06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do Senhor Prefeito Municipal a colocação de 
um  terminal  de  informática  em  ponto  estratégico  da  cidade,  para  consulta  dos  munícipes  e 
proprietários de chácara. Aprovado.  *005 - 06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do 
Senhor Prefeito Municipal a colocação de luminárias na Rua São João, próximo ao Hospital Dr. 
Arthur Alberto Nardy. Aprovado.  *006 - 06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do 
Senhor Prefeito Municipal estudos para a criação de Guarda Municipal no município. Aprovado. 
*007 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  do  Senhor  Prefeito  Municipal  a 
implementação de campanha educativa sobre a saúde bucal, especificamente no âmbito das escolas 
da  rede  municipal.  Aprovado.   *008 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  do 
Senhor  Prefeito  Municipal  manutenção  e  pintura  da  Ponte  do  Rio  Tietê.  Aprovado.   *009 - 
06/02/06;Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  que  o Senhor  Prefeito  Municipal  interceda 
junto ao Governo do Estado de São Paulo a implantação de ações governamentais tais como: Poupa 
Tempo,  Centro  de  referência  do  Idoso,  Escola  da  Juventude,  Parque  da  Juventude  e  outros. 
Aprovado.   *010 -  06/02/06;Marcelo Silveira  Mistroni;Solicita  do Senhor  Prefeito  Municipal  a 
limpeza  das  margens  da  estrada  Kobayashi  em  toda  a  sua  extensão.  Aprovado.   *011 - 
06/02/06;Marcelo  Silveira  Mistroni;Solicita  do  Senhor  Prefeito  Municipal  a  limpeza  do 
acostamento da rua Kirombu Awazu e a colocação de luminárias em alguns postes da referida rua. 
Aprovado.  *012 - 06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni;Solicita a notificação do proprietário do lote 
localizado na Avenida Maria José de Siqueira Melo, entre as vias Toyama e Av. Heitor da Cunha 
Braga.- conforme lei n.º 561/89 Aprovado.  *013 - 06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni;Solicita a 
retirada dos pombos que ficam no Terminal Rodoviário, transferindo-os p/ uma área mais adequada. 
O  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni  comunica  ao  senhor  Presidente  que  o  requerimento  nº 



013/2006 é  de sua autoria  e  foi  retirado de pauta  por  ele  próprio. *014 -  06/02/06;Wellington 
Medeiros de Assunção;Solicita do Senhor Prefeito Municipal a instalação de uma creche no bairro 
do Vale   Verde   no    município.    Aprovado.    *015    -     06/02/06;         Wellington Medeiros de 

Assunção;Solicita que o Senhor Prefeito Municipal interceda junto às Universidades do Município 
de Mogi das Cruzes para descontos nas mensalidades, visando a inclusão de alunos da cidade de 
Biritiba Mirim. Aprovado.  *016 - 06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do Senhor 
Prefeito Municipal determine ao Departamento de Saúde a realização de visitas  de médicos às 
casas de famílias que têm idosos com problemas de saúde. Aprovado. *017 - 06/02/06;Wellington 
Medeiros   de    Assunção;   Solicita    que   o   Senhor  Prefeito   Municipal interceda junto a APAE 
(Associação  de  Pais  e  Amigos  Excepcionais)  para  a  criação  de  uma  unidade  no  município. 
Aprovado.  *018 -  06/02/06;  Wellington Medeiros de Assunção; Solicita que o Senhor Prefeito 
Municipal interceda junto a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (CODEAGRO) para agendar 
reunião com as  Associações  de bairro  de  Biritiba Mirim.  O Vereador  Wellington Medeiros  de 
Assunção pede a retirada de pauta do requerimento de sua autoria, pois o seu pedido já foi atendido. 
O  senhor  Presidente  retira  o  requerimento  nº  023.  *019 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de 
Assunção;Solicita  do  Senhor  Prefeito  Municipal  que  estude  a  possibilidade  de  distribuição  de 
próteses dentárias gratuitas nos postos de saúde da cidade. Aprovado.  *020 - 06/02/06;Wellington 
Medeiros de Assunção;"Solicita do Senhor Prefeito Municipal a volta do trabalho ""Prefeito no seu 
bairro"" nas escolas de ensino municipal." Aprovado.  *021 - 06/02/06;Wellington Medeiros de 
Assunção;Solicita  do  senhor  Prefeito  Municipal  a  implantação  de  um posto  de  fiscalização  na 
Rodovia  Alfredo  Rolim  de  Moura  (Estrada  Mogi-Salesópolis).  Aprovado.   *022 - 
06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do Senhor Prefeito Municipal que interceda 
junto a Prefeitura de Mogi das Cruzes para fornecimento da cópia do Projeto que criou o Pró-
Mulher  na  cidade  de  Mogi  das  Cruzes.  Aprovado.   *023 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de 
Assunção;Solicita do Sr. Prefeito Municipal estudos verificando a possibilidade de poder implantar 
Laboratórios  de  Informática  nas  escolas  de  nosso  município.  Vereador  Wellington,  autor  do 
requerimento, solicita a sua retirada de pauta. O senhor Presidente retira o requerimento nº 023. 
*024 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  do  SR.  Prefeito  Municipal  que 
interceda junto ao DER para que seja feita a instalação de um Radar Eletrônico na Estrada Mogi 
Salesópolis (Rodovia Alfredo Rolim de Moura), na altura da entrada da cidade. Aprovado. *025 - 
06/02/06;Wellington Medeiros de Assunção;Solicita do SR.Prefeito Municipal que interceda junto a 
Empresa  Bandeirantes  de  Energia,para  que  seja  feito  o  termino  do  serviço  de  colocação  de 
luminárias  na  Estrada  Granja  do  Fundão.  Aprovado.  *026 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de 
Assunção;Solicita  do  SR.  Prefeito  Municipal  que  faça  estudos  juntamente  ao  Departamento  de 
Educação do Município para que as escolas municipais abram aos finais de semana, criando um 
espaço  de  Educação,Cultura,  Paz,  Esporte  e  Lazer.  Aprovado.  *027 -  06/02/06;Fernando  H. 
Bolanho;Solicita  do  SR.Prefeito  Municipal  que  interceda  junto  a  Empresa  Bandeirantes  de 
Energia,para que seja colocado ponto de iluminação na Rua Renato Davi Campione. Aprovado. 
*028 -  06/02/06;Fernando H. Bolanho;Solicita do SR. Prefeito Municipal que interceda junto a 
Empresa Bandeirantes de Energia, para que seja colocado ponto de iluminação na Rua Benedito 
Rodrigues Gomes. Aprovado.  *029 - 06/02/06;Jarbas Ezequiel de Aguiar;Solicita ao SR. Prefeito 
Municipal juntamente com o Departamento de Obras para que seja providenciada a construção de 
um muro ao invés de alambrado,em volta da EMEF ''Nelson Camargo de Oliveira'' localizada no 
Bairro Jd. Yoneda.  Aprovado. *030 - 06/02/06;Jarbas Ezequiel de Aguiar;Solicita ao SR. Prefeito 
Municipal juntamente com o Departamento de Obras para que o mesmo providencie a urbanização 
do Bairro JD. Nova Biritiba, ao longo da Rodovia Alfredo Rolim de Moura. Aprovado.  *031 - 
06/02/06;Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar;Solicita  ao  SR.  Prefeito  Municipal  juntamente  com  o 



Departamento de Obras para que providencie a construção de uma calçada, em frente a EMEF 
''Nelson Camargo de Oliveira, localizada no Bairro JD. Yoneda. Aprovado. *032 - 06/02/06;*Jarbas 
Ezequiel e   outros;   Solicita    ao  SR. Prefeito Municipal a mudança do formato da praça, frente ao 

Depósito de material de construção Marcos Zaramella. Aprovado. *033 - 06/02/06;Marcelo Silveira 
Mistroni;Solicita que troquem as lâmpadas queimadas do pátio do terminal rodoviário. Aprovado. 
*034 - 06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni;Solicita a notificação do proprietário do lote localizado 
na Alberto de Oliveira altura do nº 91, Bairro Cruz das Almas, a fim de que procedam a limpeza. 
Aprovado.  *035 -  06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni;Solicita um bico de luz na Rua XVIII de 
Novembro  altura  do  nº16,  Bairro  Jd.  Yoneda.  Aprovado.  *036 -  06/02/06;Marcelo  Silveira 
Mistroni;  Solicita   uma   extensão   na   Rua Antonia    Rosa de Melo Bolanho na estrada da Granja 
Fundão. Aprovado. *037 - 06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni; Solicita a desobstrução da boca-de-
lobo e desassoreamento da valeta  localizada no km. 21 da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura - 
SP  88.  Aprovado.  *038 -  06/02/06;Marcelo  Silveira  Mistroni;solicita  operação  tapa-buraco 
existente  na  Rua  Antonio  Leme  da  Cunha,  altura  do  n.º  34,  bairro  Lucídio  Leme  da  Cunha. 
Aprovado.   *039 -  06/02/06;Marcelo  Silveira  Mistroni;Solicita  a  roçada  e  a  limpeza  nos 
acostamentos dentro do perímetro urbano existente na Rodovia Alfredo Rolim de Moura - SP 88 
Aprovado.  *040 - 06/02/06;Marcelo Silveira Mistroni;Solicita uma solução definitiva quanto aos 
pombos que estão abrigados na EMEF Jardim dos Eucaliptos, em virtude de vários problemas que 
estão causando no local. Aprovado.  *041 - 06/02/06;Fernando H. Bolanho;Solicita Estudos para 
que se crie projeto para premiar os blocos carnavalescos que desfilam na cidade. Aprovado.  *042 - 
06/02/06;Fernando H. Bolanho;"Solicita informações a respeito do contrato n.º 074/2005, que versa 
sobre a ampliação e reforma da EMEI Ferdinando Jungers ""Unidade Cruz das Almas"". Aprovado. 
*043 - 06/02/06;Fernando H. Bolanho;Solicita informações a respeito da data do efetivo pagamento 
ou liberação em conta corrente dos salários dos servidores municipais e data do efetivo pagamento 
ou  liberação  do  ticket  alimentação.  Aprovado.   *044 -  06/02/06;Fernando  H.  Bolanho;Solicita 
informações referentes ao contrato que versa sobre a ampliação da sede da Prefeitura Municipal. 
Aprovado.  *045 -  06/02/06;Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  a  cobertura  na  entrada 
principal da EMEI Ferdinando Jungers, em frente às portas de ferro do refeitório. Aprovado.  *046 - 
06/02/06;Marcelo  Silveira  Mistroni  e  Ver.  Wellington  Medeiros  de  Assunção;Solicita  solução 
definitiva quanto aos pombos que estão abrigados no terminal rodoviário da cidade.  Aprovado. 
*047 -  06/02/06;*Fernando  Henrique  Bolanho  e  outros;  Solicita  informações  a  respeito  da 
marcação de ponto diário dos funcionários que exercem cargo de Diretor, Chefe de Gabinete, Chefe 
de Seção, Chefe de Setor e Procuradores e solicita cópia das marcações de julho de 2005 até janeiro 
de  2006.  Aprovado.   *048 -  06/02/06;*José  Maria  de  Siqueira  Júnior  e  outros;Dispõe  sobre 
solicitação da anulação da Resolução n.º 002/06, que dispõe sobre a Constituição das Comissões 
Permanentes da Casa, Resolução n.º 002/06. Aprovado. 7. Leitura das Moções n.º 01 e 02/2006:  
*01 –  06/02/06 – Jarbas Ezequiel de Aguiar; Solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Diretor Presidente da CDHU, para que seja feita a urbanização da Vila Operária ao longo 
da  parte  que  fica  entre  a  Rua  Princesa  Leopoldina  com a  Rodovia  Alfredo  Rolim de  Moura. 
Aprovada. *02 – 06/02/06 – Érica de Queiroz; Aplausos ao jovem Leonardo José dos Santos pela 
participação no  campeonato  realizado em Salesópolis.  Aprovada.  Findando o material  dado ao 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA:-  O senhor Presidente da 
Câmara  diz:  “Senhores  Vereadores,  de  acordo  com  o  Artigo  82  do  Regimento  Interno,  esta  
Presidência  tem a  posse  do  relatório  circunstanciado que  conclui  pela  existência  de  infração  
político-administrativa. O Presidente da Câmara ordenará sua leitura em Plenário na primeira  
Sessão seguinte  ao recebimento,  tendo em vista  que  o  processo é  extenso e  tendo em vista  o  
relatório,  vou  requerer  que  o  Primeiro  Secretário  e  Relator  da  Comissão –  Vereador  Jarbas  



Ezequiel de Aguiar, faça a leitura do Relatório Final.”   O Primeiro Secretário faz a leitura do 
relatório final:********************
“RELATÓRIO FINAL: Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis, 
os membros da Comissão Especial de Investigação – C.E.I., devidamente constituída e 
instalada   conforme     a     Resolução n° 13/2005 (conf. Fl. 18) e projeto de Resolução 
n° 

15/2005, (conf. Fl. 01) consoante o disposto no artigo 55 da Lei Orgânica do Município de 
Biritiba Mirim, combinado com o disposto no artigo 78, do Regimento Interno (Resolução 
009/93) desta Casa Legislativa, prorrogada por igual prazo na forma da Resolução n° 
016/2005 em consonância com o disposto no § 2° do art. 71 do Regimento Interno desta 
Casa, deliberaram sobre as conclusões a que chegaram ao final dos trabalhos a que 
foram designados.  INVESTIGAÇÕES- 1. No dia 16 de agosto de 2005, os Vereadores 
Carlos Alberto   Taino   Junior,  Fernando   Henrique   Bolanho,   Wellington    Medeiros de 
Assunção, Érica de Queiroz, José Maria de Siqueira Junior, Jarbas Ezequiel de Aguiar, 
Marcelo  Silveira  Mistroni,  e,  Reinaldo  Pereira,  tomaram conhecimento  do  Boletim  de 
Ocorrência n° 0864/2005, lavrado perante a 4ª Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes, 
no dia 16/08/2005.  (conf. Fls. 11, 12, 15) - 2. Referido Boletim de Ocorrência noticiava 
fatos tipificados como crimes, cuja autoria, em tese, seria do Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso,  então  Presidente  desta  Casa Legislativa.  -  3.  Tendo em vista  que os  fatos 
informados  no  Boletim  de  Ocorrência  diziam  respeito  ao  exercício  do  mandato  do 
Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  então,  como  providência  inicial,  em  Sessão 
realizada  no  dia  08  de  setembro  de  2005,  os  demais  vereadores  requereram  a 
constituição  da  Comissão  Especial  de  Investigação  –  C.E.I.,  consoante  os  motivos 
narrados na petição apresentada ao Egrégio Plenário (acompanhada de documentos), na 
data de 08 de setembro de 2005, sob o n° 321/2005.  (conf. Fl. 02) - 4. O Projeto de 
Resolução n° 015/2005, assinado pelo então Presidente da Câmara Municipal, Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso em 08 de setembro de 2005, foi submetido à apreciação da 
Comissão  de  Ordem  Social e  da  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamento, 
conjuntamente emitiram parecer favorável para aprovação sem emendas do projeto de 
Resolução  015/2005,  adotando  como  parecer  final  a  manifestação  exarada  pela 
Procuradoria Jurídica Legislativa desta Casa. (conf. Fls. 15, 16, 17) - 5. Apresentado em 
Plenário, o projeto foi convertido na Resolução n° 013/2005, devidamente publicada em 
13  de  setembro  de  2005.  Na  mesma  Sessão  foi  instituída  a  Comissão  Especial  de 
Investigação, prevista na Resolução n° 013/2005, composta pelos seguintes membros: 
(conf. fl. 20) Presidente: Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Secretária: Vereadora Érica 
de Queiroz/ Relator: Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. 6. A primeira providência da 
C.E.I. foi notificar formalmente o Vereador Márcio Aparecido Cardoso quanto ao objeto da 
investigação da CEI, com convite para prestar esclarecimentos. (conf. fls. 21) - 7. Através 
de petição datada de 22 de setembro de 2005 subscrita por seu advogado constituído, o 
Sr. Márcio Aparecido Cardoso, Vereador e Presidente da Câmara Municipal, respondeu 
que, “em relação aos fatos noticiados, cuja documentação veio acostada à notificação, o 
ora investigado esclarece que seu teor não corresponde a verdade, uma vez que são  
inverídicos”.  Seguidamente, informou que “não tem qualquer interesse em se pronunciar  
nesta fase”.  (conf. fls. 22, 23, 24) - 8. Neste decorrer, foi veiculado pela imprensa local, 
mais precisamente pela TV Diário de Mogi das Cruzes, notícia pertinente ao objeto desta 
investigação, ocasião em que o irmão e assessor do parlamentar investigado, Sr. André 
Donizete  Cardoso   fez  declarações  relativas  aos  fatos  investigados,  e  então,  outras 



providências foram  tomadas  pela  Comissão  Especial  de  Investigação,  a  saber:  - 
Cientificação  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  através  de  seu  advogado 
constituído,  para  que,  querendo,  indicasse  as  pessoas  que  pudessem  prestar 
esclarecimentos sobre os fatos. (conf. fl. 26  - Solicitação ao Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso de cópia das Portarias de nomeação e exoneração do Assessor Parlamentar, 
seu irmão   André Donizete Cardoso, e cópia da Portaria de nomeação do substituto deste 

último,  o  assessor  Ariovaldo Alves Jacobina.  (conf.  fls.  39,  40,  41) -  Designação da 
primeira audiência pública desta C.E.I. (realizada em 05 de outubro de 2005, com início 
às 9hs.),  para oitiva de declarações de pessoas convidadas, cientificando o Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso e seu patrono, com a expedição dos respectivos convites para: 
(conf. fl.  29) André Donizete Cardoso/ Vera Lúcia Jungers Franco/ Everton Aparecido 
Rodrigues da Silva/ Rosiane Coelho Gomes/ Ariovaldo Alves Jacobina/ Gilson Soares de 
Campos. - 9. Mediante Ofício Especial, em 29 de setembro de 2005, encaminhou-se ao 
Presidente da   Comissão   Especial   de   Investigação cópias de documentos, requeridos 
junto ao Executivo Municipal, através do Req. N° 088/2005. (conf. fls. 45 a 316) - 10. No 
dia anterior à Sessão designada pela C.E.I., o Vereador Márcio Aparecido Cardoso, por 
seu advogado, protocolou uma petição, consignando que o procedimento adotado pela 
C.E.I.  ‘não  tinha  suporte  legal’,  e  ao  final,  indicou  o  nome  de  03  pessoas  as  quais 
pretendia que prestassem esclarecimentos, requerendo a ‘intimação’ das mesmas. (conf.  
fls.  316  a  317) -  11.  Realizada  a  audiência  pública  designada  pela  C.E.I.,  novos  e 
relevantes  elementos  foram  trazidos  ao  conhecimento  desta  Comissão  através  das 
declarações prestadas. Registre-se que a Sessão foi gravada através do sistema de fita 
magnética  (K7),  com  a  posterior  transcrição  (anexa  ao  presente  relatório,  com  a 
assinatura dos participantes) do inteiro teor das declarações prestadas. - 12. Prestaram 
declarações: André Donizete Cardoso (conf. fls. 342 a 349) Vera Lúcia Jungers Franco 
(conf.  fls.  319  a  325) Everton  Aparecido  Rodrigues  da  Silva  (conf.  fls.  326  a  353) 
Rosiane Coelho Gomes (conf. fls. 353 a 356) Ariovaldo Alves Jacobina (conf. fls. 334 a 
341) Gilson Soares de Campos (conf. fls. 350 a 352) - 13. Em razão do surgimento de 
novos elementos relevantes, tornou-se imprescindível a realização de outras diligências, 
de forma a solicitar cópias de documentos em posse da Administração Municipal; (conf.  
fls.  360 a  409) -  14.  Outrossim,  atendendo pedido  formulado pelo  nobre  patrono do 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, inserto na petição protocolizada em 10 de outubro 
de 2005, a C.E.I. expediu ofício para o Banco Itaú S/A, solicitando cópia do contrato de 
financiamento do veículo marca FIAT/TEMPRA, placas CBD 8787. (conf. fls. 411 a 412) - 
15. Da mesma forma, atendendo outro pedido formulado pelo nobre patrono do Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso, inserto na petição protocolizada em 04 de outubro de 2005, 
(conf. fls. 316, 317) foi designada outra audiência pública desta C.E.I. (realizada em 09 
de novembro de 2005, com início às 14hs.), para oitiva de declarações daquelas pessoas 
indicadas  pelo  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso.  -  16.  Aproveitando  a  ocasião, 
também foram convidados  para  esta  segunda  audiência  da  C.E.I.  os  declarantes  da 
primeira  audiência,  caso  quisessem  esclarecer  algo  mais  sobre  as  declarações  já 
prestadas. Ainda, foram convidadas a Diretora da Secretaria da Câmara dos Vereadores, 
Sra.  Juliana  Leite  da  Silva,  (conf.  fls.  452  a  453) e  a  Funcionária  da  Câmara  dos 
Vereadores, Sra. Neusa Maria de Souza Garcia. (conf. fls. 449 a 451) -17. Realizada a 
audiência,  a  declarante  Vera  Lúcia  Jungers  Franco,  (conf.  fls.  441  a  448) melhor 
esclareceu  suas  declarações  prestadas  na  audiência  primeira.  Também  prestaram 
declarações Juliana Leite da Silva, (conf. fls. 452 a 453) Neusa Maria de Souza Garcia, 



(conf. fls. 449 a 451) Vicente Francisco de Oliveira Junior (conf. fls. 457 a 459) e Gerson 
Paulo Nunes.  (conf. fls. 454 a 456) - 18. Demais documentos requisitados pela C.E.I. 
junto  à  Administração  foram  entregues  ao  Presidente  da  Comissão  Especial  de 
Investigação. (conf. fls. 467 a 676) - 19. Com relação ao documento em posse do Banco 
Itaú  S/A,  solicitado  a  pedido  do  patrono  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  a 
resposta    chegou    à   C.E.I.   em 11 de novembro de 2005. (conf. fl. 690) - 20. Também 

merece  destacar  que  ao  final  do  ano  de  2005,  foi  noticiado  pela  TV Diário  sobre  a 
existência de uma Nota Promissória no valor de R$ 1.000,00 assinada pelo Vereador 
Márcio  Aparecido  Cardoso,  dada  como  ‘entrada’  para  compra  do  veículo  marca 
FIAT/TEMPRA, placas CBD 8787, junto à uma loja de veículos localizada em Mogi das 
Cruzes/SP. Segundo a reportagem, o Vereador Márcio Aparecido Cardoso confirmou que 
emitiu a Nota Promissória. - 21. Por fim, recentemente esta C.E.I. obteve informação da 
ocorrência de fato novo relevante, pertinente às investigações realizadas até então. - 22. 
Destarte,  foram requisitadas e entregues ao Presidente da C.E.I.  a cópia dos Termos 
Circunstanciados n°s. 004/2006 e 007/2006,   lavrados  na Delegacia de Polícia de Biritiba 
Mirim, que atribui a prática de fato dentro desta Casa Legislativa, por parte de André 
Donizete Cardoso, irmão do Vereador Márcio Aparecido Cardoso. (conf. fls. 679 a 688) - 
23.  Senhores  Vereadores,  esta  é  a  síntese  das  investigações  realizadas  até 
então.ELEMENTOS  COLHIDOS  NA  INVESTIGAÇÃO. 24.  Do  requerimento  de 
informação n° 088/2005, chegaram vários documentos a esta C.E.I., dos quais, relaciona-
se abaixo os mais pertinentes para a investigação dos fatos: a)  “Relatório de Serviços do 
Veículo  Kombi  –  Placa  BNR 7455”  (em 31  folhas),  de  onde se  infere  que o  veículo 
descrito prestou serviços à municipalidade no período compreendido entre 03 de março 
de 2005 a 19 de agosto de 2005. (conf. fls. 46 a 76). Que por sua vez não coincide com o 
relatório apresentado pelo motorista Everton Rodrigues da Silva. (conf. fls. 360 a 409) - 
b) Cópia de emissão de cheques: n° 977526, Banespa, Ag. 103-2, valor de R$ 588,98 e 
n° 850087, Banco do Brasil, Ag. 6.397-5, valor de R$ 2.578,38, ambos emitidos em 02 de 
setembro de 2005, com 03 assinaturas. (conf. fls. 77 a 81) - c) Cópia de Nota Fiscal de 
Serviços em nome de Everton Aparecido Rodrigues da Silva – Serviço de Transporte de 
Natureza Municipal Autônomo, Série A, n° 001, preenchida à mão, com data de 02 de 
setembro de 2005, no valor total  de R$ 4.560,00. Indica que o talonário foi  impresso 
mediante  Autorização  n°  0018/2005.  (conf.  fl.  79) -  d)  Planilha  de  controle  de 
abastecimento do veículo Kombi BNR 7455, indicando que o primeiro abastecimento do 
veículo se deu em 02 de março de 2005 (30 litros) e o último abastecimento se deu em 28 
de  julho  de  2005  (63  litros).  (conf.  fls.626  a  676) e)  “Autorização  para  Abertura  de 
Licitação”, visando a contratação da prestação de serviços de locação de veículos, para 
transporte de pessoas, com motorista, assinada em 11 de março de 2005. (conf. fl. 96) f) 
Carta Convite n° 22/05 (fls. 02/13)- Solicitação de exame e aprovação das minutas do 
edital  de licitação e decorrente contratação,  realizado pela “Comissão Permanente de 
Licitações” junto à “Procuradoria Jurídica”, (com 11 documentos anexos). (conf. fls. 99 a 
313) g) Carta Convite n° 22/05 (fls. 14) – Parecer exarado em 14 de março de 2005 pelo 
Procurador  Geral  do  Município,  Dr.  Luiz  Antonio  da  Cunha,  manifestando-se  pela 
legalidade do instrumento convocatório da licitação.  (conf. fl. 110) h) Carta Convite n° 
22/05 (fls. 27) – Convite realizado ao Sr. Everton Aparecido Rodrigues da Silva. (conf. fl.  
116) i) Carta Convite n° 22/05 (fls. 8/9) – ANEXO I preenchido nos campos “Marca: VW, 
modelo Kombi,  placas BNR 7455, ano de fabricação 1993/1994” ;  “Valor por Km, por 
extenso: R$ 0,60 (sessenta centavos de real)”.  Também foi  preenchido com nome de 
Everton  Aparecido  Rodrigues  da  Silva,  e  assinado.  Possui  três  (03)  rubricas  nas  02 



folhas. Acompanha a cópia de documentos (em 04 folhas): Nota Fiscal/Conta de Energia 
Elétrica, com registro de pagamento na data de 08/04/2005; RG, CPF e CNH de Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva; Certificado de Registro e Licenciamento do veículo Kombi, 
placa BNR 7455, em nome de “BFB LEASING SA ARR. MERCANTIL”, com endereço na 
Alameda  Araguaia,  891,  Alphaville,  São  Paulo,  SP;  Etiqueta  em  nome  de  Everton 
Aparecido     Rodrigues    da   Silva,    indicando a data de vencimento em 28/03/2005, e a 

abertura das propostas às 14:00 horas.  (conf. fls. 122 a 129) j) Carta Convite n° 22/05 
(fls.  15/16)  –  ATA  DA  REUNIÃO  DA  ABERTURA  DOS  ENVELOPES  DA  CARTA 
CONVITE N° 22/05. (conf. fls.151 a 152) k) Carta Convite n° 22/05 (fls. 17) – Solicitação 
feita pela “Comissão Permanente de Licitações” à Procuradoria Jurídica, para exame e 
aprovação da contratação. (conf. fl. 153) l) Carta Convite n° 22/05 (fls. 18) – Parecer da 
Procuradoria Geral, exarada em 04 de abril de 2005, pelo regular prosseguimento. (conf.  
fl.  154) m)  Carta  Convite  n°  22/05  (fls.  19)  –  Parecer  da  Comissão  Permanente  de 
Licitações enviada ao Sr. Prefeito Municipal,  para fins de homologação e adjudicação. 
(conf. fl. 155) n) Carta Convite n° 22/05 (fls. 20) – “Termo de homologação e adjudicação” 
em favor dos licitantes, entre eles, Everton Aparecido Rodrigues da Silva (a razão de R$ 
13.680,00), tendo o Sr. Prefeito Municipal homologado o processo e adjudicado o objeto 
aos respectivos profissionais, na data de 05 de abril de 2005. (conf. fl. 156) o) Contrato 
Administrativo n° 036/2005, Processo n° 000241/2005, figurando como CONTRATADA 
Everton Aparecido Rodrigues da Silva, firmado em 05 de abril de 2005, com a assinatura 
das partes e testemunhas. Redigido em 04 folhas.  (conf. fls. 167 a 170) 25. Junto ao 
requerimento dos Srs. Vereadores protocolizado na Secretaria da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, sob n° 321/2005, foram anexados os seguintes documentos: (conf. fls. 03 
a 05) a) Cópia da petição de solicitação de adoção de medidas cabíveis, feita junto ao 
Ministério Público Estadual, em razão do Boletim de Ocorrência n. 864/02, com data de 
recebimento em 19 de agosto de 2005. (conf. fl. 03) b) Cópia do contrato administrativo 
n° 036/2005. (conf. fls. 07 a 10) c) Cópia do Boletim de Ocorrência n° 0864/2005, lavrado 
no 4° DP de Mogi das Cruzes, em 16 de agosto de 2005. (conf. fls. 11 e 12) d) Cópia do 
Termo de Declarações prestadas por Everton Aparecido Rodrigues da Silva, no Boletim 
de Ocorrência n° 0864/2005. (conf. fls. 13 e 14) 26. Da primeira audiência realizada pela 
C.E.I.,  segue abaixo um resumo das declarações prestadas:  a)   Vera Lúcia Jungers 
Franco,  declarou, em suma, que: É funcionária da Prefeitura Municipal,  e trabalha no 
agendamento  de  carro  para  transportar  pacientes  até  São Paulo;  Que  o  Sr.  Everton 
Aparecido Donizete da Silva prestava este serviço desde o início de março de 2005, 
conduzindo o veículo Kombi de placas BNR 7455; Que a prestação de serviços através 
do veículo Kombi de placas BNR 7455, quando o Sr. Everton não podia realizá-la, era 
feita pelo Sr. Ariovaldo, assessor do Vereador Márcio Aparecido Cardoso; Que quando  o 
referido  veículo  ‘quebrava’  durante  a  prestação de serviços  para  a  municipalidade,  o 
motorista contatava a declarante e esta, por sua vez, entrava em contato com o Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso para resolver o problema; Que no começo da prestação de 
serviços do Sr. Everton, a declarante entrava em contato com ele através de um telefone 
celular  que aquele portava.  b) Everton Aparecido Rodrigues da Silva declarou,  em 
suma: Que a Kombi de placas BNR 7455,  utilizada na prestação de serviços para a 
municipalidade, é de propriedade do Vereador Márcio Aparecido Cardoso;  Que André 
ofereceu-lhe  um  emprego  junto  ao  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso;  Que  então 
conversou  com o  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso  sobre  a  proposta  e  aceitou  o 
emprego, mediante um salário de R$ 400,00 ao mês; Que o trabalho a ser executado 



consistia em transportar pacientes de Biritiba Mirim para outras localidades, utilizando-se 
da Kombi do Vereador Márcio Aparecido Cardoso; Que começou a trabalhar em 03 de 
março de 2005; Que de sábado a domingo a Kombi ficava em posse direta do Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso; Que o veículo era abastecido no pátio da Prefeitura; Que os 
pacientes  eram  agendados  através  da  Sra.  Vera  Lúcia  Jungers;  Que  a  Sra.  Vera 
mantinha contato com o Vereador Márcio Aparecido Cardoso sobre a prestação de 

serviços com a Kombi; Que após algum tempo de trabalho, o Vereador Márcio pediu ao 
Sr. Everton que este fosse assinar uns papéis na Prefeitura; Que não tinha conhecimento 
que assinara um contrato de prestação de serviços com a municipalidade; Que também 
chegou a prestar serviços utilizando-se de um veículo “Gol”, de propriedade do Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso; Que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso lhe emprestou um 
telefone celular  que era  da Câmara Municipal,  a  fim de manterem contato durante a 
prestação de serviços; Que o assessor do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, de nome 
Ariovaldo, dirigia a Kombi em algumas vezes durante a prestação de serviços; Que por 
determinação do irmão do Vereador Márcio, em setembro foi até a prefeitura e recebeu 
um valor em cheques, sendo que depois sacou o dinheiro e entregou-o na totalidade para 
André, por imposição deste; Que referido dinheiro, segundo André, seria utilizado para 
regularizar  a  situação  do  veículo  ‘Tempra’  que  o  Vereador  Márcio  havia  comprado 
utilizando o  nome do declarante  para  financiamento  deste  carro;  c) Ariovaldo Alves 
Jacobina declarou, em suma: Que já havia prestado “socorro” ao veículo Kombi BNR 
7455 quando já era assessor do Vereador Márcio; Que foi para São Paulo acompanhando 
o Sr. Everton, na Kombi, de 10 a 15 vezes durante as prestações de serviço de transporte 
de paciente; Que quando precisava da Kombi BNR 7455 para transportar pessoas da 
escolinha de futebol que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso coordenava, falava com o 
Sr. André ou o Sr. Everton; Que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso andava com o 
veículo FIAT/Tempra do André, placas CBD 8787; Que quando o Vereador Márcio estava 
no gabinete e tinha algo para resolver na cidade, utilizavam o veículo FIAT/Tempra placas 
CBD 8787 para transportá-los; Que o veículo FIAT/Tempra placas CBD 8787 foi guardado 
em sua casa a pedido de André Donizete Cardoso, sendo que a relação que tinha com o 
Vereador  Márcio  foi  preponderante  para  isto;  Que  tinha  conhecimento  que  o  veículo 
FIAT/Tempra placas CBD 8787 deveria ser entregue para o Sr. Everton, mas não estava 
autorizado para isso. d) André Donizete Cardoso declarou, em suma: Que o veículo 
Kombi de placas BNR 7455 era de sua propriedade, e que havia “alugado” para o Sr. 
Everton, a fim de possibilitar a prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal; Que 
para pagamento da locação da Kombi, o Sr. Everton comprou, mediante financiamento, 
do veículo FIAT/Tempra, de placa CBD 8787, o qual lhe foi entregue; Que acompanhou o 
Sr. Everton no dia em que esteve na Prefeitura Municipal para receber pela prestação de 
serviços; Que acompanhou o Sr. Everton para ser ressarcido dos valores que havia tirado 
do próprio bolso para pagamento de dívida do veículo FIAT/Tempra CBD 8787.  Ao final  
da  reunião,  entregou  o  veículo  para  o  Sr.  Everton,  mediante  a  assinatura  de  um  
documento (cópia anexa) de entrega, onde constava a existência de uma dívida de R$ 
1.000,00 a ser paga referente à entrada do veículo. e) Rosiane Coelho Gomes declarou, 
em  suma:  Que  o  Sr.  Everton  esteve  apenas  uma  vez  perante  a  mesma  em  seu 
departamento;  Que  nesta  ocasião  assinou  o  contrato  administrativo;  Que  todo  o 
procedimento adotado foi correto. Que leu o contrato, mas não verificou as exigências do 
Anexo I; Não verificou a CNH de Everton; Que quando lê os contratos administrativos, 
não o faz em todo seu conteúdo; Que não se recorda da data da assinatura do contrato; 
Que os contratos podem ser assinados em qualquer horário; Que os contratados não são 



convocados para assinar os contratos. Que espera até 30  dias para que o contratado 
venha assinar o contrato, e após isso, envia correspondência para a pessoa. f) Gilson 
Soares de Campos declarou, em suma: Que não conhecia o motorista da Kombi placa 
BNR 7455;  Que foi  testemunha  do contrato  assinado por  Everton  para  prestação de 
serviços através da Kombi BNR 7455; Que não leu o contrato administrativo; Que não 
verificou     a     CNH    de    Everton;    Que  o  contrato  foi  assinado no Departamento de 

Administração;  Que  nenhum  prestador  de  serviços  inicia  suas  atividades  antes  do 
contrato  estar  pronto;  Que  a  Comissão  de  Licitação  avisa  o  licitante  para  assinar  o 
contrato; Que não se lembra da data da assinatura do contrato administrativo. 27. Da 
segunda  audiência  realizada  pela  C.E.I.,  segue  abaixo  um  resumo  das  declarações 
prestadas:  a) Vera  Lúcia  Jungers  Franco,  declarou,  em  suma:  Que  no  dia  26  de 
fevereiro de 2005 o Vereador Márcio havia lhe apresentado uma outra pessoa que iria 
prestar serviços dirigindo a Kombi, e como referida pessoa não apareceu no dia 1° de 
março, então, o trabalho foi iniciado pelo Sr. Everton que foi indicado para a declarante 
através da Diretora de Saúde, Sra. Rosa; Que em julho de 2005, após a saída do Sr. 
Everton, quem   passou a conduzir a Kombi BNR 7455 foi o Sr. Ariovaldo e o Sr. André. b) 
Vicente Francisco de Oliveira,  declarou, em suma: Que as manutenções do veículo 
Kombi  sempre  foram pagas por  André,  em dinheiro  ou  mediante  cheque.  c)  Gerson 
Paulo Nunes, declarou, em suma: Que as manutenções do veículo Kombi sempre foram 
pagas por André, em dinheiro. Que tinha conhecimento que a Kombi era utilizada para 
prestação  de  serviços  para  a  municipalidade;  Que  já  observara  a  mesma  sendo 
conduzida por Everton, por André e por Ariovaldo. d) Neusa Maria de Souza, declarou, 
em suma: Que o telefone celular n° 96910192 pertence à Câmara Municipal; Que referido 
celular ficava com o Presidente, Vereador Márcio; Que o Presidente o entregou apenas 
no mês de maio de 2005, enquanto os outros foram devolvidos em data anterior, no ano 
de  2004;   e)  Juliana  Leite  da  Silva,  declarou,  em suma:  Que  a  Câmara  Municipal 
possuía celulares para a mesa Diretiva;  Que o n°  da linha telefônica do gabinete do 
Presidente  é  4692-1312.  Que  referida  linha  não  mais  se  encontra  no  gabinete  há 
aproximadamente  02  meses.  28.  Do  requerimento  n°  0346/2005,  protocolizado  na 
Secretaria desta Casa, chegaram os seguintes documentos:  a) PORTARIA n° 013/2005, 
que  dispõe  sobre  a  nomeação  para  ocupar  cargo  de  provimento  em comissão  para 
prestar  serviços no gabinete do Vereador  Márcio aparecido Cardoso,  nomeando para 
tanto o Sr. André Donizete Cardoso, na data de 15 de fevereiro de 2005. (conf. fl. 464) b) 
PORTARIA n° 025/2005, que dispõe sobre a exoneração (contraposição da Portaria n° 
013/2005) do servidor André Donizete Cardoso, na data de 13 de junho de 2005. (conf.  
fl. 465) c) PORTARIA n° 026/2005, que dispõe sobre a nomeação para ocupar cargo de 
provimento em comissão para prestar serviços no gabinete do Vereador Márcio aparecido 
Cardoso, nomeando para tanto o Sr. Ariovaldo Alves Jacobina, na data de 14 de junho de 
2005. (conf. fl. 466) 29. Do requerimento n° 0360/2005, protocolizado na Secretaria desta 
Casa, chegaram os seguintes documentos:  a) Controle de ponto de freqüência mensal 
dos assessores do Vereadores, de 15 de fevereiro de 2005 até 31 de maio de 2005; 
(conf.  fls.  467 a 500) b)  Controle de ponto de freqüência mensal dos assessores do 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, de 01 de junho de 2005 até 31 de agosto de 2005; 
(conf. fls. 501 a 534)  30. Do requerimento n° 0372/2005, protocolizado na Secretaria 
desta  Casa,  chegaram  os  seguintes  documentos:  a)  Cópia  do  procedimento  de 
pagamento das contas dos telefones 4692-1388, 4692-1900, 4692-5886 e 4692-5783 do 
mês de abril de 2005 (conf. fls. 535 a 545) b) Cópia do procedimento de pagamento das 
contas dos telefones 4692-1312 e 4692- 4309 do mês de abril de 2005 (09 folhas) (conf.  



fls.  546 a 554) c) Cópia do procedimento de pagamento das contas dos celulares do 
Plano TIM Business,  do mês de março de 2005.  (conf.  fls.  555 a 584) d)  Cópia do 
procedimento de pagamento das contas dos celulares do Plano TIM Business, do mês de 
abril de 2005 (conf. fls. 585 a 624) 31. Do requerimento n° 005120/2005, protocolizado 
no Depto. De ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, chegaram os 
seguintes documentos:  a) Cópia das planilhas de consumo de combustível nos meses de 

março, abril, maio, junho e julho de 2005, referente ao consumo da Kombi BNR 7455 
(conf.  fl.  626) b)  Cópia,  pelo  mesmo  período  acima  descrito,  da  Ordem  de 
Abastecimento, assinadas pelos responsáveis do posto do Pátio da Prefeitura (Srs. Oscar 
e Valmir), pelo motorista responsável pela Kombi placa BNR 7455, e pelo responsável 
geral,  Sr.  Hermes  (conf.  fls.  627  a  676)  32.  Do  pedido  endereçado  ao  Banco  Itaú 
requisitando documento, em atendimento à solicitação do patrono do Vereador Márcio 
Aparecido Cardoso, a resposta chegou através do documento datado de 03 de novembro 
de 2005. (conf. fl. 690). 33. Por fim, do Ofício Especial endereçado ao Sr. Delegado de 
Polícia  da  Delegacia  de  Polícia  de  Biritiba  Mirim,  solicitando  cópia  dos  “Termos 
Circunstanciados”   ns. 04/2006   e   07/2006, a   Autoridade   Policial   entregou cópia dos 
referidos documentos (conf. fls. 677 a 688). 34. Em síntese, Senhores Vereadores, estes 
foram  os  elementos  colhidos  na  investigação.  ANÁLISE  SUMÁRIA  DAS 
INVESTIGAÇÕES 35.  Verifica-se  que  o  veículo  Kombi  de  placa  BNR  7455,  era 
abastecido de combustível no pátio da Prefeitura desde o dia 27 de fevereiro de 2005 até 
o dia 22 de agosto de 2005, conforme demonstra o documento juntado em resposta do 
requerimento n° 088/2005, dirigido à Prefeitura , ou seja, o veículo mencionado foi objeto 
da prestação de serviços junto à municipalidade no período acima descrito. 36. O Sr. 
Everton Aparecido Rodrigues da Silva, por sua vez, como motorista do veículo, assinou 
as “Ordens de Abastecimento” e “Planilha de Consumo de Combustível” desde o dia 02 
de março de 2005 até o dia 30 de junho de 2005, e o Sr. André Donizete Cardoso assinou 
referidos  documentos  a  partir  de  19  de  agosto  de  2005,  conforme  demonstra  os 
documentos  juntados  em  resposta  ao  requerimento  n°  005120/2005,  dirigido  ao  Sr. 
Prefeito de Biritiba Mirim. 37. No Boletim de Ocorrência 0864/2005, lavrado no dia 16 de 
agosto de 2005, o Sr. Everton Aparecido Rodrigues da Silva declarou que já  não mais 
trabalhava para o Vereador Márcio Aparecido Cardoso, porém, a prestação de serviços 
com a Kombi  placa BNR 7455 continuava sendo realizada junto à Prefeitura.  38.  Os 
documentos juntados durante a realização da primeira audiência realizada pela C.E.I. em 
05 de outubro de 2005, (cópia do “agendamento diário de pacientes”, assinado pela Sra. 
Vera  Lúcia  Jungers  Franco),  indicam que  o  Sr.  Everton  Aparecido  foi  escalado  para 
prestar serviços com a Kombi BNR 7455, no período entre o dia 03 de março de 2005 até 
o  dia  01  de  julho  de  2005,  ou  seja,  em  data  anterior àquela  descrita  no  contrato 
administrativo 036/2005. Merece destaque o fato que o contrato administrativo 036/2005 
teve origem no procedimento licitatório da Carta Convite n° 22/05, cuja autorização de 
licitação data de 11 de março de 2005, e o “Termo de homologação e adjudicação” foi 
assinado  em  05  de  abril  de  2005.  39.  Em  suas  declarações  prestadas  na  primeira 
audiência, o Sr.  Everton Aparecido Rodrigues da Silva , informou pelo envolvimento 
direto  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  na  prestação  de  serviços  para  a 
municipalidade, quando declarou que:  prestou serviços do conforme as datas indicadas 
nos documentos de “agendamento” que foram entregues naquele momento, entre o dia 
03 de março de 2005 até o dia 01 de julho de 2005, ou seja, mais de 01 mês antes da 
assinatura  do  “Termo  de  homologação  e  adjudicação”  da  licitação  que  justificava  a 
prestação de serviços. foi  contratado para prestar serviços diretamente pelo Vereador 



Márcio Aparecido Cardoso, mediante salário de R$ 400,00 mensais, sendo que o veículo 
Kombi BNR 7455 lhe foi fornecido pelo Vereador. o Vereador Márcio lhe entregou um 
aparelho  de  telefone  celular  da  Câmara  Municipal,  para  que  o  Sr.  Everton  pudesse 
contatá-lo caso tivesse algum problema durante a prestação de serviços.  a pedido do 
Vereador Márcio, assinou o financiamento de veículo numa agência em Mogi das Cruzes, 
na certeza que o    Vereador estaria providenciando a aquisição de uma Kombi mais nova 

para ser utilizada na prestação de serviços. posteriormente veio a saber que o Vereador 
Márcio havia comprado em seu nome um veículo FIAT/Tempra, e que lhe garantiu que 
estava providenciando a transferência do financiamento. que, em razão da Kombi ir para 
manutenção  no  começo  de  julho  de  2005,  Everton  teve  que  parar  a  prestação  de 
serviços.   que teve conhecimento da existência de um contrato na prefeitura em seu 
nome, e que estariam utilizando o mesmo para continuar a prestar serviços com a Kombi 
BNR 7455, pelo que, comunicou o fato à Polícia e ao Ministério Público Estadual. 40. O 
Sr.  André Donizete Cardoso, irmão do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, em suas 
declarações prestadas na primeira audiência realizada pela C.E.I. , informou que o veículo 
Kombi   de    placas   BNR 7455  era de sua propriedade, e que havia “alugado” para o Sr. 
Everton, a fim de possibilitar a prestação de serviços. 41. Merece destaque o fato que, 
segundo a Portaria  n°  025/2005,  da Câmara Municipal  de  Biritiba  Mirim,  o  Sr.  André 
Donizete Cardoso exercia as funções do cargo de provimento em Comissão de Assessor 
Parlamentar do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, até a data de 13 de junho de 2005, 
quando  então  foi  exonerado.  Os  documentos  juntados  aos  autos,  de  controle  de 
freqüência mensal dos funcionários do gabinete do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, 
confirmam o período de trabalho do Sr. André Aparecido Cardoso até o dia 13 de junho 
de 2005. 42. André Donizete Cardoso também declarou que: para pagamento da locação 
da Kombi, o Sr. Everton comprou, mediante financiamento, do veículo FIAT/Tempra, de 
placa CBD 8787, o qual lhe foi entregue. acompanhou o Sr. Everton no dia em que esteve 
na  Prefeitura  Municipal  para  receber  pela  prestação  de  serviços.  Declarou  que 
acompanhou o Sr. Everton para ser ressarcido dos valores que havia tirado do próprio 
bolso para pagamento de dívida do veículo FIAT/Tempra.  A cópia dos cheques juntada 
com  a  resposta  do  requerimento  n°  088/2005,  indica  que  foram emitidos  em  02  de 
setembro de 2005.  43.  Já o declarante Sr.  Ariovaldo Alves Jacobina,  que sucedeu 
André na assessoria do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, informou vários elementos 
que envolvem o Vereador, quer por ação, quer por omissão, na relação de prestação de 
serviços remunerados para a municipalidade: que já havia prestado “socorro” ao veículo 
Kombi  BNR  7455  quando  já  era  assessor  do  Vereador;  que  foi  para  São  Paulo 
acompanhando o Sr. Everton, na Kombi, de 10 a 15 vezes;  que quando precisava da 
Kombi BNR 7455 para transportar pessoas da escolinha de futebol que o Vereador Márcio 
Aparecido Cardoso coordenava, falava com o Sr. André ou o Sr. Everton; que o Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso andava com o veículo FIAT/Tempra do André; que quando o 
Vereador Márcio estava no gabinete e tinha algo para resolver na cidade, utilizavam o 
veículo FIAT/Tempra para transportá-los; que o veículo FIAT/Tempra foi guardado em sua 
casa  a  pedido  de  André  Donizete  Cardoso,  sendo  que  a  relação  que  tinha  com  o 
Vereador foi preponderante para isto. 44. Da mesma forma, a Sra. Vera Lúcia Jungers 
Franco, em suas declarações, trouxe vários outros elementos que inevitavelmente ligam 
o Vereador Márcio Aparecido Cardoso à prestação de serviços realizada com o veículo 
Kombi  BNR  7455:  -  quando  especificamente  o  veículo  Kombi  apresentava  algum 
problema durante a prestação de serviços, ela entrava em contato com o Vereador Márcio 
para  resolvê-lo;  -  que  no  dia  26  de  fevereiro  de  2005  o  Vereador  Márcio  havia  lhe 



apresentado  uma  outra  pessoa  que  iria  prestar  serviços  dirigindo  a  Kombi,  e  como 
referida pessoa não apareceu no dia 1° de março, então, o trabalho foi iniciado pelo Sr. 
Everton, que foi indicado para a declarante através da Diretora de Saúde, Sra. Rosa; - 
que em julho de 2005, após a saída do Sr. Everton, quem passou a conduzir a Kombi 
BNR 7455 foi o Sr. Ariovaldo e o Sr. André. 45. As declarações prestadas por Vicente 
Francisco de Oliveira, em suma, informam que as manutenções do veículo Kombi sempre 

foram  pagas  por  André,  em  dinheiro  ou  mediante  cheque.  46.  Já  as  declarações 
prestadas por Gerson Paulo Nunes, em suma, também informam que as manutenções do 
veículo Kombi sempre foram pagas por André, em dinheiro. Também informou que tinha 
conhecimento  que  a  Kombi  era  utilizada  para  prestação  de  serviços  para  a 
municipalidade, e que já observara a mesma sendo conduzida por Everton, por André e 
por  Ariovaldo.  47.  A declarante  Rosiane Coelho Gomes,  informou que foi  procurada 
apenas 01 vez pelo Sr. Everton quando da assinatura do contrato administrativo, todavia 
não  soube  precisar  a  data  deste  fato,  nem  pode  acrescentar  outros  elementos  à 
investigação. 48. Mais recentemente, o teor dos “Termos Circunstanciados” n. 004/2006 e 
007/2006,   juntados  aos autos, informam que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso tem 
relação  direta  com  a  prestação  de  serviços  de  transporte  de  pessoas  para  a 
municipalidade, mantendo como seu empregado o irmão André Donizete Cardoso, que 
tem por profissão a de motorista, utilizando-se indevidamente do poder político para isto, 
consoante se infere dos trechos abaixo transcritos:  o Sr. André Donizete Cardoso, tendo 
por  profissão  a  de  motorista,  labora  para  o  seu  irmão,  Vereador  Márcio  Aparecido 
Cardoso;  o  Sr.  André  Donizete  Cardoso  estava  utilizando-se  do  telefone desta  Casa 
Legislativa, para realizar uma ligação particular, sem autorização para tanto; o Sr. André 
Donizete  Cardoso,  ao  ter  sua  conduta  censurada  pelo  Vereador  Reinaldo,  atual 
Presidente  eleito  da  Câmara  Municipal,  discutiu  com  este  parlamentar  e  ao  final 
asseverou ao Vereador  da  seguinte  forma:  “Você só tem um ano na Presidência  da 
Câmara”. Senhores Vereadores, eis a análise sumária dos resultados das investigações. 
CONCLUSÃO 49. Inicialmente, Senhores Vereadores, registre-se que foi assegurada a 
ampla defesa e o contraditório ao Senhor vereador Marcio Aparecido Cardoso, conforme 
demonstrado nas folhas 21, sendo que apresentou sua defesa conforme folhas 22 e 23, 
onde o mesmo manifestou-se por  seu advogado Dr.  Ricardo Luis Rodrigues da Silva 
OAB-SP nº 117.241 devidamente constituído conforme folha número 24 não ter interesse 
em  pronunciar-se nesta fase, porém o patrono do vereador Marcio Aparecido Cardoso, 
solicitou que fossem arroladas as testemunhas de defesa do mesmo, conforme folhas 316 
e 317, assegurando assim a ampla defesa e o contraditório. 50. Conforme análise dos 
elementos colhidos pelos trabalhos da C.E.I., é inconteste a materialidade de conduta do 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, caracterizadora da quebra de decoro parlamentar. 
51. Com efeito, quando os fatos investigados ocorreram, o Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso exercia a Presidência desta Casa Legislativa. 52. Utilizando-se desta posição, 
desprezando totalmente os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Moralidade e a 
legislação  infraconstitucional  vigente,  se  não  foi  o  próprio  executor  dos  fatos,  teve 
conhecimento e participou da contratação irregular de prestador de serviços de transporte 
de pessoas para a municipalidade. 53. Tanto assim é verdade que nenhum integrante da 
Administração  se  opôs  ao  procedimento  irregular  acima  descrito  porque  tinha  como 
respaldo a imagem do então Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso. 54. Desta forma, era de conhecimento generalizado que a 
Kombi placa BNR 7455 utilizada para a prestação de serviços, independentemente de 
quem quer que seja seu proprietário, foi conduzida por assessores (André e Ariovaldo) do 



Vereador em diversas ocasiões de transporte de pacientes para outras localidades, sendo 
que o irmão deste se proclamou “dono” do veículo. 55. Não bastasse isso, quando o Sr. 
Everton deixou de prestar serviços para a municipalidade, em razão de manutenção do 
veículo Kombi, então, André e Ariovaldo passaram a se revezar, como forma fraudulenta 
de dar continuidade na execução do contrato administrativo n° 036/2005, não obstante 
aquele último estar exercendo a função de assessor do Vereador Márcio. 56. O que ainda 

é mais grave,  é o fato do Sr.  Ariovaldo prestar os serviços com a Kombi em horário 
normal  de  expediente  da  Câmara,  ao  que  se  faz  concluir  que  o  Vereador  Márcio 
Aparecido Cardoso atribui esta função (motorista da Kombi BNR 7455) entre as outras 
desempenhadas pelo seu assessor, a ser desempenhada em horário normal de serviço. 
57. Outrossim, é flagrante o benefício indevido auferido pelo Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso, em razão dos fatos ocorridos. 58. Com efeito, o mesmo passou a utilizar-se do 
veículo FIAT/Tempra placa CBD 8787, adquirido em razão do proveito econômico inserto 
no contrato administrativo n° 036/2005, e tinha ciência deste fato. 59. Tanto a assertiva 
anterior  é  válida,  porquanto  a  TV  Diário  transmitiu  recentemente  uma  reportagem 
televisiva, onde   mostrou uma nota promissória assinada pelo Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso, entregue como forma de ‘entrada’ para aquisição do veículo FIAT/Tempra placa 
CBD 8787, no valor de R$ 1.000,00. Na mesma ocasião, o vendedor da loja afirmou que 
foi o Vereador Márcio Aparecido Cardoso quem ali esteve, escolheu e comprou o veículo 
FIAT/Tempra.  60.  Também,  com o  veículo  Kombi  prestando  serviços  contratados  de 
natureza social (transporte de doentes para outras localidades), especialmente quando 
seu irmão era o condutor do mesmo, fazia propaganda política indevida em benefício do 
Vereador, às custas do erário público, passando para a população a falsa imagem que o 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, através de seus assessores, ajudava a população 
carente  mediante  o  fornecimento  de  transporte  gratuito  de  doentes  para  outras 
localidades.  61.  Destarte,  a  conduta  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  acima 
descrita,  que  em  suma,  patrocinava  interesse  pessoal  auferindo  benefício  indevido 
perante a Administração Pública, valendo-se de seu mandato de Presidente da Câmara e 
de seus assessores, entre eles, seu próprio irmão, e, permitindo o descumprimento de 
preceitos materiais de lei, informam que seu mandato foi utilizado para a prática de atos 
de  improbidade  administrativa,  além do  que,  procedeu  de  modo  incompatível  com a 
dignidade da Câmara, e quebrou o decoro parlamentar. Senhores Vereadores, esta é a 
conclusão a que chegou esta Comissão Especial de Investigação. PROPOSTAS De todo 
o exposto, esta C.E.I.: a) Propõe a remessa dos autos de investigação à Presidência da 
Câmara Municipal; b) Propõe que, ouvido o Plenário, seja determinada a instauração de 
processo  político-disciplinar  para  apuração  da  acusação  de  quebra  do  decoro 
parlamentar;  c)  Propõe a  constituição da Comissão Processante,  na  forma da lei;  d) 
Propõe a produção de provas abaixo elencadas:  Expedição de ofício para a TV Diário de 
Mogi das Cruzes, requisitando cópia (em Fita VHS ou DVD) das matérias jornalísticas 
veiculadas sobre o objeto destas investigações; Expedição de ofício para a Delegacia 
Seccional de Mogi das Cruzes, solicitando cópia integral dos autos do IP 0864/2005, do 4° 
D.  P.  de  Mogi  das  Cruzes;  Expedição  de  requisição  junto  à  Administração  Pública 
Municipal,  para  que  forneça  toda  (processo  integral)  a  documentação  referente  ao 
processo de licitação e contratação, na modalidade Carta Convite n° 22/05; Expedição de 
Ofício para BFB Leasing SA arrendamento Mercantil, para que informe sobre quem é o 
proprietário  do  veículo  Kombi  placa  BNR 7455.  e)  Propõe,  ao  final,  que concluída  a 
instrução seja cassado o mandato do investigado, expedindo-se cópias de inteiro teor 
ao vereador  Marcio Aparecido Cardoso e seu patrono Dr.  Ricardo Luis  Rodrigues da 



Silva;  ao Ministério Público do Estado; ao Tribunal  de Contas do Estado e Prefeitura 
Municipal.  Biritiba  Mirim,  SP,  01  de  fevereiro  de  2006.  Marcelo  Silveira  Mistroni  - 
Presidente  da  C.E.I/  Jarbas  Ezequiel  Aguiar  -  Relator  da  C.E.I./  Érica  de  Queiroz  - 
Secretária da C.E.I.”*******************************************************************************
O senhor Presidente diz: “Na forma do Artigo 82, parágrafo primeiro, a Presidência coloca em 
votação apenas o   Relatório    Final,    não sendo votadas às propostas da CI, tendo em vista que a 

matéria  é  da  Comissão  Processante,  caso  seja  aprovado  o  Relatório.”  1.Única  discussão  e  
votação do  Parecer  Final  da  Comissão Especial  de  Investigação -  Resolução n.  º  013/2005. 
Aprovado por maioria de votos, somente votando contrário ao Parecer Final o Vereador Marcio 
Aparecido  Cardoso.  O  senhor  Presidente  diz:  “Tendo  em  vista  que  o  Relatório  foi  votado  e  
aprovado, a Presidência,  ela tem incumbência,  de ofício,  de declarar à Comissão Processante  
todos os nomes, então se houver alguém voluntário, eu estou para acatar. Tendo em vista que não  
houve  nenhum  voluntário,  na  qualidade  de  Presidente,  eu  vou  nomear  os  Vereadores,  três  
Vereadores, e entre eles serão escolhidos o Presidente, o Relator e o Membro. Então, eu declaro  
membros  da  Comissão  Processante  os  Vereadores  Fernando  Henrique  Bolanho,  Wellington  
Medeiros   de  Assunção   e  a Vereadora Érica de Queiroz.” O senhor Presidente dá continuidade à 
Sessão Ordinária. 2.Única discussão e votação do Projeto de Lei n.º 067/05, de autoria do Poder  
Executivo que dispõe sobre a proibição de morrer no município de Biritiba Mirim, e dá outras  
providências;Leitura do Parecer CONTRÁRIO ao Projeto de Lei nº  067/05,  da Comissão de  
Justiça e Redação -  Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni/ Membro Vereador Carlos Alberto Taino Junior. O senhor Presidente solicita que 
seja registrado que o Membro da Comissão de Justiça e Redação Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior, não assinou o Parecer Contrário. O senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 
nº 067/05. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior solicita a Ordem e diz: “Gostaria de 
solicitar a Vossa Excelência e aos demais Pares, tendo em vista a reunião que tivemos com o  
senhor Prefeito no meio da semana, e ele pediu a Vossa Excelência que se pudesse aguardar por  
mais uma semana ou talvez o mais tardar até a segunda Sessão, para que fosse votado esse Projeto  
adiante.  Este Vereador é  favorável  ao Parecer da Comissão,  acho que todos somos aqui,  nós  
sabemos que não tem lógica. O objetivo desse Projeto do Excelentíssimo Senhor Prefeito, era de  
chamar a atenção, tanto que conseguimos, mas perante essa votação nós poderíamos até, em torno  
de todo esse trabalho que a imprensa registrou, a imprensa escrita e falada em nível de região,  
nacional e até internacional, pois isso foi divulgado para mais de vinte países, nós poderíamos  
estar jogando todo esse trabalho fora. Gostaria de fazer esse apelo a Vossa Excelência e demais  
Pares para que pensássemos, pois todo esse trabalho que foi feito pela imprensa poderíamos estar  
jogando ‘a água abaixo’, tendo em vista que não conseguimos nada ainda, temos a promessa, mas  
até  então  nada.”  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  “Só  complementando  a  fala  do 
Vereador Carlos Alberto com relação a esse Projeto, nós poderíamos estar usando argumentos do  
Regimento Interno pedindo a retirada para vistas por uma Sessão Ordinária, mas eu acho que não  
vem ao caso estarmos usando desse artifício regimental, mas corroborando as palavras do Nobre  
Vereador,  a  gente  sabe  que  o  Projeto  foi  uma forma de  protesto  ao  órgão nacional  que  é  o 
Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente,  que  editou  essa  resolução  mas  não  conhece  a  fundo  
realmente o problema que tem os municípios que têm suas áreas, grande parte protegidas pela Lei  
de  Mananciais.  Sabemos  que  não  é  só  Biritiba  Mirim  que  está  tendo  esse  problema,  outros  
municípios também estão com o mesmo problema, então, na verdade, não estamos aqui defendendo 
a bandeira de ninguém. Nós queremos defender os interesses  dos munícipes, por isso eu reforço a  
colocação  do  Vereador  Carlos  Alberto  e  requeiro  a  Vossa  Excelência  que  seja  retirado  esse  
Projeto da Ordem do Dia para que seja votado posteriormente.” O senhor Presidente coloca em 
votação o requerimento do Vereador José Maria  de Siqueira Junior,  ficando este rejeitado pela 



maioria de acordo com o Regimento Interno. Dá-se prosseguimento a votação do Projeto de Lei nº 
067/2005. O Vereador José Maria de Siqueira Junior solicita a Ordem e diz: “Gostaria que fosse 
consignado  que  houve  um  empate  e  que  Vossa  Excelência  desempatou  a  votação.”  Senhor 
Presidente da Câmara: “De acordo com o Regimento Interno, houve um empate  e o Presidente  
da  Câmara  desempatou,  no  sentido  de  que  seja  votado  o  Projeto  de  Lei  e,  aproveitando  a  
oportunidade   justifico    que a   decisão deste Presidente na questão de votar, é tendo em vista que 

 ano de dois mil, o Prefeito Roberto Pereira da Silva tinha ciência de três problemas que foram  
discutidos  em Audiência  Pública,  que  eram:  o  Aterro  Sanitário  que  foi  resolvido;  o  Hospital  
Municipal que, infelizmente continuamos a discutir essa matéria; e a questão do cemitério. Então,  
a Administração Pública teve desde o ano de dois mil para resolver essa matéria, então, não vai  
ser desta maneira que será resolvido. Já abordei o assunto na audiência pública: qual é o trabalho 
que o Prefeito deveria fazer?Entrar com um mandado de segurança para que fosse quebrada a  
Resolução CONAMA, que na verdade, é o único obstáculo para se fazer um cemitério. A Lei de  
Proteção aos Mananciais não traz nenhum prejuízo e muito menos proíbe a construção de um 
cemitério, e da forma que o Prefeito não acatou o pedido deste Vereador, que já venho discutindo 
essa matéria há mais de  três  meses,  então pela inércia, tão somente pela inércia do Prefeito é que  
eu não vou decidir a favor do Prefeito porque ele deveria também ter responsabilidade nisso e  
cruzou os braços e usou tão somente a mídia como instrumento para conseguir o objetivo que é a  
construção do cemitério. Então, é por esse motivo que estou colocando esse Projeto em votação.”  
O senhor Presidente  coloca  em votação o Parecer  da Comissão de Justiça e  Redação que é  
contrário  ao  Projeto  de  Lei  nº  067/2005.  Votação  empatada  por  quatro  votos. O  senhor 
Presidente  diz:  “Tendo em vista o empate,  esta Presidência desempata votando favorável ao  
Parecer em conjunto, que é contrário ao Projeto de Lei, declarando-se inconstitucional o Projeto  
de Lei que é proibido morrer na cidade de Biritiba Mirim.” Vereador Marcio Aparecido Cardoso 
solicita  a  Ordem  e  diz: “Gostaria  que  fosse  consignado  em  Ata  os  nomes  dos  Vereadores  
favoráveis e os contrários ao Projeto de Lei.” O senhor Presidente diz: “Fica consignado que o  
Vereador Marcio Aparecido Cardoso, a Vereadora Érica de Queiroz, o Vereador Carlos Alberto  
Taino Junior  e o  Vereador José Maria de Siqueira Junior votaram contrários ao Parecer  em  
conjunto,  onde  o  Projeto  de  Lei  foi  rejeitado  nesta  data  de  hoje,  por  inconstitucionalidade.” 
Vereador José Maria: “Só quero justificar o meu voto que é uma decisão política. Eu não estou  
discutindo o Parecer que, realmente, essa lei é impossível de ser aplicada, só estou justificando que  
eu votei  contra exatamente porque eu gostaria que esse Projeto fosse votado até  que saísse a  
reunião do CONAMA que está marcada para o final do mês. Não sou contrário ao Parecer, sou  
contrário politicamente à forma de votação. Quero só justificar isso.” Vereador Carlos Alberto: 
“Só me justificando também, gostaria de fazer das palavras do Vereador José Maria as minhas,  
antes da votação eu falei que era favorável ao Parecer, mas estou votando ao contrário porque  
gostaria que fosse votado lá na frente e que nós tivéssemos lá na frente sucesso com as decisões  
que  estão  sendo  tomadas.”  Vereador  Marcelo: “Só  gostaria  de  justificar  também,  senhor  
Presidente, que o meu voto foi favorável ao Parecer, devido eu entender que o senhor Prefeito já 
conseguiu alcançar aquilo  que ele  necessitava,  pela mídia,  todo cenário nacional  assim como 
internacional teve conhecimento dos municípios que vivem com esse problema da resolução do 
CONAMA. Então, eu acredito que o CONAMA a partir do momento que fez aquela reunião com os  
Prefeitos envolvidos, no caso, o Rafael de Salesópolis e o Roberto de Biritiba, eles não vão voltar  
atrás, acho que palavra dada é palavra cumprida, eles não vão tomar uma decisão somente porque  
a Câmara de Vereadores rejeitou o Projeto que é proibido morrer, e vão voltar atrás e deixar o 
povo continuando sem morrer. Acho que é realmente descabido nós segurarmos esse Projeto em  
pauta. Gostaria de requerer também, uma prorrogação do prazo determinado de meia hora, devido  
ao artigo 173, ‘que as Sessões da Câmara de Vereadores terão a duração máxima de três horas’ e  



esse horário já está se expirando, são vinte  e duas horas e cinqüenta e  cinco minutos,  então,  
requeiro que seja prorrogada por mais trinta minutos para que nós tenhamos tempo de fechar essa  
nossa Sessão.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Marcelo, onde 
solicita a prorrogação. Aprovado o requerimento do Vereador Marcelo, estendendo-se o horário da 
Sessão por mais trinta minutos. 3. Segunda e última discussão e votação do Projeto de Emenda à  
Lei Orgânica n. º 020/2006,   que    dá    nova   redação ao § 2. º, do Artigo 29 da Lei Orgânica do 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Leitura da Mensagem nº 004/2006. Leitura 
do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 020/2006. Leitura do Parecer em Conjunto Favorável ao 
Projeto com o texto na íntegra, das Comissões Permanentes de  Justiça e Redação – Presidente 
Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Relator  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni/  Membro 
Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos     – 
Presidente  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar/  Membro  Vereadora  Érica  de  Queiroz;  Comissão  de  Ordem  Econômica:   Presidente 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro 
Vereadora Érica de Queiroz. O senhor Presidente  coloca em segunda e última votação  o Projeto de 
Emenda   à Lei   Orgânica nº   020/2006.   Aprovado   por   unanimidade o Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica.  Fim do material  dado a Ordem do Dia, o senhor 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 Fernando Henrique Bolanho: 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: Agradeceu e  dispensou o  uso  da  palavra.  4.  Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. E não havendo mais 
nada a ser tratado, o senhor 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 fevereiro de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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