
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 13 de fevereiro de 2006. 

Às vinte horas do dia treze 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. 54, 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:   1.  Leitura, discussão e votação das 
Ata da Sessão Ordinária  do dia  06/02/2006.  O Vereador Carlos Alberto Taino Junior  requer  a 
dispensa da leitura da Ata, uma vez que esta se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de 
todos os senhores Vereadores. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador 
Carlos  Alberto,  fincando aprovado por  unanimidade.   2. Leitura  do  ofício  061/2006/AARI-GP 
Indica o Líder  do Governo,  do Prefeito  Municipal;  3. Leitura  do Ofício S/N GAB do Juizado 
Especial  Federal  de Mogi  das  Cruzes;  4. Leitura  do  Ofício nº  027/06  do  Conselho Tutelar  de 
Biritiba Mirim, encaminhando relatório; 5. Leitura do ofício CM. Nº 32/2006 da Câmara Municipal 
de Guararema, congratulações e aplausos; 6. Leitura do ofício nº 007/06 da Associação Beneficente 
de Saúde Dr. Arthur Alberto Nardy, agendamento de reunião sobre os convênios para administração 
do Hospital Municipal “Dr. Arthur Alberto Nardy” e do PSF – Programa Saúde da Família;  7. 
Leitura  do  ofício  nº  063/2006/AARI-GP,  Solicita  indicação  de  dois  Nobres  Vereadores  para 
participarem  da  Reunião  do  Secretário  do  Transportes  do  Estado  de  São  Paulo,  do  Prefeito 
Municipal; 8. Leitura do oficio nº 065/2006/AARI-GP do Senhor  Prefeito Municipal, que informa 
e da conhecimento da reunião do CONAMA em 21 e 22 de Fevereiro de 2006. INDICAÇÕES:- 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar  :   * Indicação nº 371/2006 - Solicita a colocação de canaleta, 
junto ao muro do lado de dentro da Creche Lucídio Leme da Cunha – Jardim Alvorada – Gleba 
“A”; * Indicação nº 372/2006 - Solicita uma mesa de computador para a Creche Lucídio Leme da 
Cunha  –  Jardim Alvorada  –  Gleba  “A”.  Vereadores  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar  e  Fernando  
Henrique Bolanho: Indicação   nº 373/2006 -   Solicitam acessórios para os funcionários da Frente 
de  Trabalho,  a  fim  de  que  possam  efetuar  a  limpeza  do  Parque  e  lago  do  Bairro  Nirvana. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  1. Leitura do Veto Parcial ao Projeto de Lei  n.º 002/06,  
Autógrafo nº 02/06, de autoria do Prefeito Municipal. Findando o material dado ao Expediente, 
passou-se  de  pronto  ao  material  dado a  ORDEM DO DIA:-  1.Única  discussão e  votação,  o  
Projeto de Resolução n. º 006/2006, “Dispõe sobre a criação de Comissão Especial Processante a  
Teor da Resolução 013/2005.  Antes da discussão e votação, o senhor Presidente da Câmara diz: 
“Quero justificar o seguinte: na Sessão anterior foi dada a oportunidade a todos os Vereadores  
que  quisessem participar  da  Comissão  Processante,  não  havendo  voluntários,  foi  escolhido  o  
Vereador Wellington, o Vereador Fernando Bolanho e a Vereadora Érica, entretanto, a Vereadora  
Érica  entrou  pedindo  a  sua  saída  e  o  Vereador  Wellington  também.  O  pedido  da  Érica  foi  
indeferido, já conversei com a Vereadora, em decorrência que não há como nomear um outro  
Vereador    para    poder    fazer    parte   dos trabalhos da Processante e, acatei o requerimento do 



Vereador Wellington, haja vista que ele afastou o Ex-presidente da Câmara Vereador Marcio, e  
por  sua  vez  o  Vereador  Marcio,  na  qualidade  de   Presidente,   também  afastou  o  Vereador  
Wellington, portanto, seria prejudicial a permanência dos trabalhos caso ficasse o Wellington na 
Comissão  Processante.  Eu  parabenizo  o  Vereador  Wellington  pela  sua  postura  e,  diante  das  
circunstâncias, eu substitui o Vereador Wellington pelo Vereador Jarbas que de pronto aceitou a  
incumbência de fazer parte também da Comissão Processante.”  O senhor Presidente solicita ao 
Segundo Secretário que faça a Leitura do Projeto de Resolução nº 006/2006. Feita  a leitura,  o 
senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Projeto de Resolução nº 006/2006, que 
“Dispõe  sobre  a  criação  de  Comissão  Especial  Processante  a  Teor  da  Resolução  013/2005. 
Aprovado por maioria de votos. Fica consignado o voto contrário do Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso.  2.Única  discussão e  votação do  Projeto  de  Resolução  n.º  007/2006,  “Dispõe  sobre 
alteração do Artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal.”  O senhor Presidente coloca 
em única discussão e votação o Projeto de Resolução nº 007/2006. Aprovado por unanimidade. DE 
AUTORIA  DO  NOBRE  VEREADOR  FERNANDO  HENRIQUE  BOLANHO: 3.Única 
discussão e votação   o requerimento de prorrogação de Prazo para conclusão do trabalho da  
Comissão Especial para verificar a atual situação do Cemitério Municipal. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação o requerimento de autoria do Vereador Fernando Henrique 
Bolanho. Aprovado por unanimidade. 4.Única discussão e votação  o requerimento para liberação 
de recurso com fim especial da Comissão Especial ir a 46ª Reunião Extraordinária do CONAMA 
nos  dias  21  e  22  de  fevereiro  de  2006,  no  Distrito  Federal  –  Brasília,  sobre  a  situação do  
Cemitério Municipal. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o requerimento de 
autoria do Vereador Fernando Henrique Bolanho. Aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 
diz:  “Para  todos  que  estão  acompanhando  a  Câmara  eu  vou  explicar  o  seguinte:  já  foram  
designados  os  Vereadores,  em  reunião  interna,  que  o  Vereador  Fernando  Bolanho  por  ser  
Presidente da Comissão que trata do assunto do Cemitério, juntamente com o Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior, que foi escolhido por sorteio para que não houvesse injustiça, os Vereadores 
irão até Brasília para representar a Câmara Municipal, com o objetivo de sanar o problema do 
Cemitério Municipal. Isto só para esclarecimento.” AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 
CARLOS  ALBERTO  TAINO  JUNIOR  E  JOSÉ  MARIA  DE  SIQUEIRA  JUNIOR  E 
VEREADORA ÉRICA DE QUEIROZ,: 5.   Única discussão e votação     a Moção de Aplausos nº   
003/2006 aos atletas da Equipe de Tênis de mesa que representaram Biritiba Mirim, no 1º Jogos  
Intermunicipais a/b 20 Salesópolis  2006.  Aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº 
003/2006. 6.   Única discussão e votação   a Moção de Aplausos nº 004/2006   aos atletas da Equipe  
de  luta  de  braço que representaram Biritiba Mirim na,  no  1º  Jogos Intermunicipais  a/b 20  
Salesópolis  2006.  Aprovada  por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº  004/2006. 7.    Única   
discussão e votação     a Moção de Aplausos nº 005/2006   ao atleta Caio Raya Garcia Santos que 
representou  Biritiba  Mirim  na  modalidade  atletismo,  no  1º  Jogos  Intermunicipais  a/b  20  
Salesópolis  2006.  Aprovada  por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº  005/2006.  8.    Única   
discussão e  votação    a  Moção  de  Aplausos  nº  006/2006   aos  atletas  da  Equipe  de  truco que 
representaram Biritiba Mirim, no 1º Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis 2006.  Aprovada 
por unanimidade a Moção de Aplausos nº 006/2006. 9.    Única discussão e votação    a Moção de   
Aplausos nº 007/2006 aos atletas da Equipe de Sinuca que representaram Biritiba Mirim, no 1º  
Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis 2006. Aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos 
nº 007/2006. 10.    Única discussão e votação   a Moção de Aplausos nº 008/2006   a atleta Priscila  
Aparecida  Batista  que  representou  Biritiba  Mirim  na  modalidade  Judô,  no  1º  Jogos  
Intermunicipais a/b 20 Salesópolis  2006. Aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº 
008/2006.   11.   Única discussão    e votação   a Moção de Aplausos nº 009/2006   ao Time de futebol 



Feminino que representou o nosso Município, no 1º Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis  
2006.  Aprovada  por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº  009/2006. 12.    Única  discussão  e   
votação   a Moção de Aplausos nº 010/2006   ao Time de futebol Feminino que representou o nosso  
Município, no 1º Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis 2006. Aprovada por unanimidade a 
Moção de Aplausos nº 010/2006. 13.   Única discussão e votação   a Moção de Aplausos nº 011/2006   
ao Time de futebol  que representou o nosso Município,  no 1º  Jogos Intermunicipais a/b 20  
Salesópolis  2006.  Aprovada  por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº  011/2006.  14.    Única   
discussão e votação    a Moção de Aplausos nº 012/2006   ao Atleta  Evandro Francisco de Paula 
representou o nosso Município, na modalidade de arremesso de peso, no 1º Jogos Intermunicipais 
a/b 20 Salesópolis 2006. Aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº 012/2006. 15.   Única   
discussão e  votação    a  Moção de Aplausos  nº  013/2006   a Equipe  de Malha que representou 
Biritiba Mirim, no 1º Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis 2006. Aprovada por unanimidade 
a  Moção de  Aplausos  nº  013/2006. 16.    Única  discussão e  votação    a  Moção de  Aplausos  nº   
014/2006 a  Atleta  Hellen  Lindsay  Rodrigues  Cardoso  que  representou  Biritiba  Mirim,  nas  
modalidades atletismo e natação, no 1º Jogos Intermunicipais a/b 20 Salesópolis 2006. Aprovada 
por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº  014/2006.    17.    Única  discussão  e  votação   
Requerimentos nºs  050 a 062 :  DE AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO 
HENRIQUE BOLANHO E JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: * 050 – Solicitam informações do 
senhor Prefeito Municipal sobre prazo de resposta de Requerimentos de Informação e informações 
sobre a reforma do espaço onde era utilizado como banheiro público localizado atrás do palco da 
Praça São Benedito. Aprovado por unanimidade. * 051 – Solicitam informações sobre a construção 
da 334ª Ciretran, do Senhor Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR:  * 052  – Solicita do senhor Prefeito 
Municipal a instalação de uma unidade de PSF no Bairro Castellano. Aprovado por unanimidade. * 
053 –  Solicita  a  construção de  uma Quadra de  Esportes  para a  EMEF Jardim dos  Eucaliptos. 
Aprovado por unanimidade.  * 054 – Solicita do senhor Prefeito Municipal a construção de uma 
calçada na Av. Heitor da Cunha Braga, entrada da Rua Domingos Ramalho dos Santos, até a Rua 
João Pinto dos Santos. Aprovado por unanimidade. * 055 –  Solicita do senhor Prefeito Municipal a 
abertura de uma rua inicial no Jardim dos Eucaliptos até Cruz das Almas e uma rua inicial Rua 
Marinalva Silva dos Santos, até a Rua Coelho Neto. Aprovado por unanimidade. * 056 – Solicita do 
senhor Prefeito Municipal a pintura da creche Lucídio Leme da Cunha, Bairro Jardim Alvorada – 
Gleba “A”. Aprovado por unanimidade. * 057 – Solicita do senhor Prefeito Municipal a construção 
de um muro em volta do parque da antiga Escola Fukiko Kobayashi. Aprovado por unanimidade. 
DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO HENRIQUE BOLANHO E OUTROS: * 
058 –  Solicita  do  senhor  Prefeito  informações  sobre  a  construção  e  implantação  do  Parque 
Municipal  do  Bairro  Nirvana.  Aprovado  por  unanimidade.  DE  AUTORIA  DO  NOBRE 
VEREADOR JARBAS EZEQUIEL E OUTROS: * 059 – Solicita do senhor Prefeito Municipal que 
providencie alambrado na parte de trás da Escola Helena Ricci, na estrada Mogi-Salesópolis Km. 
18. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO SILVEIRA 
MISTRONI:  *  060 –   Solicita  do  senhor  Prefeito  que  notifique  os  proprietários  dos  lotes, 
localizados  na  Rua Marquês  de  Olinda,  no Bairro Vila  Márcia,  para  que procedam a  limpeza. 
Retirado de pauta.  DE AUTORIA DOS VEREADORES FERNANDO HENRIQUE BOLANHO 
E MARCELO SILVEIRA MISTRONI: * 061 – Solicita do senhor Prefeito Municipal a colocação 
de  redutores  de  velocidade  tipo  “lombada”  na  Rua  João  Suharo  Makiyama.  Aprovado  por 
unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO SILVEIRA MISTRONI:  * 
062 – Solicita do senhor Prefeito que notifique o proprietário do lote, localizados na Rua Campos 



Salles, Bairro Jardim Vista Alegre.  Retirado de pauta.  O senhor  Presidente da Câmara diz: 
“Gostaria de fazer 

um comentário ao líder do Prefeito,  Vereador José Maria de Siqueira Junior,  que nesta Casa 
encontra-se o senhor Fermino que fez uma reivindicação, e esta reivindicação é a seguinte: existe  
uma bifurcação na Av.  Maria José de Siqueira Melo com a Av.  Heitor da Cunha Braga,  nas  
proximidades do Posto de Saúde, ali o movimento de carros é muito intenso e não tem nenhuma 
sinalização, então, o senhor Fermino veio participar desta Sessão Ordinária e solicitar a todos os  
Vereadores que façam um requerimento ao Prefeito para que providencie uma lombada naquele  
local para poder diminuir a velocidade dos carros. Então, eu faço esse pedido ao líder do Prefeito  
para  que  ele  possa,  junto  com os  Vereadores,  fazer  essa  solicitação  ao  Prefeito  Municipal.”  
Vereador Jarbas solicita a ordem e diz: “Vereador José Maria, também gostaria, já que vai se  
falar da mesma rua, as outras lombadas da Av. Heitor da Cunha Braga, já houve vários pedidos  
dos  moradores  para  aumentar  as  lombadas,  pois  as  que  lá  estão  não  adianta,  os  moradores  
pediram  para  colocar  aquelas  que  são  mais  extensas,  é  mais  fácil  para  os  carros  estarem 
passando, mas tem que reduzir a velocidade, porque do jeito que está hoje, o motorista passa 
direto  sem  se  preocupar  se  vai  atropelar  alguém.  Esse  problema  é  direto,  os  moradores  já 
reclamaram, já foi feito requerimento, já foram feitas Indicações de outros vereadores, inclusive  
minha também. Peço que Vossa Excelência reforce o pedido, que refizessem as lombadas da Av.  
Heitor da Cunha Braga.” Vereador José Maria: “Só para tirar uma dúvida:  o  local  é  onde  
existem os ‘tachões’?”  Vereador Jarbas: “Isso mesmo, trocar por lombada que seja maior, mais  
alta e maior também, pois para o carro passar não vai ser tão ruim, mas o motorista vai ter que  
diminuir a velocidade, porque do jeito que está hoje os motoristas passam rápido e aproveitam os  
lugares que já estão falhos e passam direto.” Vereador José Maria: “Acredito inclusive que pode  
até haver uma redução, porque existe um espaço muito curto, no caso, colocaria a lombada e  
estenderia o espaço entre uma e outra.” Vereador Jarbas: “Mas aí teria que fazer uma lombada  
para os carros pararem mesmo.” Vereador José Maria: “Exato. Eu tenho que conversar com o 
Prefeito e ele teria que adquirir o asfalto frio para fazer esse tipo de serviço.”  Findada a discussão 
e   o  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 Carlos Alberto Taino Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. 
Vereador Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador 
José Maria de Siqueira Junior: “Requeiro ao senhor Presidente que me autorize a fazer o uso da  
palavra sentado em meu lugar.” Senhor Presidente: “Pode fazer o uso da palavra em seu lugar 
mesmo.” Vereador José Maria: “Só gostaria de comentar a respeito dessa indicação feita pelo  
Nobre Prefeito, ele me convidou para que eu fosse o líder do Prefeito e eu aceitei. Sei que é uma  
tarefa difícil, o Vereador Marcelo já encarou e sabe que não é fácil, e eu me coloco a disposição  
dos Nobres Colegas para que a gente possa estar discutindo os Projetos que venham do Executivo.  
Vou  continuar  Legislando  como  Vereador,  com  independência,  quero  dizer  que  isso  não  vai  
prejudicar os trabalhos deste Vereador no Legislativo, mas procurarei fazer o melhor para uma  
composição entre  o  Legislativo  e  o  Executivo,  tanto  nas  reivindicações  do  Prefeito  como nas  
reivindicações  dos  Vereadores.   Como  eu  já  comentei  com  alguns  Vereadores:  a  gente  vai  
procurar fazer esse elo, apesar de serem Poder independentes, devem ser harmônicos, então, eu  
procurarei  fazer  esse trabalho e  se  o  Prefeito  agir  de forma que não atenda,  que não seja a 
contento dos Nobres Vereadores, a gente vai estar dando um ‘puxão de orelha’ nele para que a  
coisa ande bem, para que a coisa flua bem,  que somente assim o município vai ganhar e que esse,  
eu sei  que é o desejo de todos nós Vereadores.  As diferenças e as brigas que nós temos são,  



logicamente, defendendo os interesses daqueles que confiaram em nós, na eleição. Então, estou  
disposto a honrar  isso,  se  eu não tiver  condições  de trabalhar dessa forma,  serei  humilde o  
suficiente para pedir ao Prefeito que 

retire o meu nome como líder dele, porque a gente procura estar desempenhando um trabalho à  
altura, e se eu não fizer isso, se eu achar que não estou fazendo isso, eu serei humilde o suficiente  
para dizer a ele que convide outro para fazer esse papel. De antemão, digo a todos os Nobres  
Pares, Colegas, que não teremos condições, logicamente, de estarmos fazendo tudo, mas como eu  
disse, a gente vai estar procurando fazer essa ligação para que a Câmara possa trabalhar e a  
Prefeitura  também,  e  com  isso  o  município  progrida  dentro  daquilo  que  é  possível  estar  se  
fazendo.” Presidente da Câmara: “Aproveitando a palavra do líder do Prefeito, em nome dessa  
harmonia, eu peço que os pedidos que nós viermos a fazer aqui no Plenário, se prossigam para 
poderem  realmente  prestigiar  a  todos  os  Vereadores,  que  esses  pedidos  quando  forem 
encaminhados ao Prefeito, que sejam feitos por todos os Vereadores, juntamente com o líder para  
poder realmente prestigiar essa harmonia que nós pretendemos trabalhar daqui  por adiante.” 
Vereador  José  Maria:  “Fico  honrado  pelas  palavras  de  Vossa  Excelência,  e  espero  estar 
podendo ajudar, o meu interesse, é lógico, é ajudar. Assim como todos aqui, eu tenho os meus  
interesses  diante  da  Prefeitura,  que  são  os  interesses  dos  meus  eleitores  e  daqueles  que  me  
procuram, assim como todos nós temos aqui. Eu sei que isso pode até atrapalhar um pouco no meu  
mandato de Vereador, mas eu não sou egoísta, acho que tem espaço para todos nós e é isso que a  
gente tem que fazer: trabalhar em conjunto e deixar para disputar a eleição naqueles três meses  
que são próprios para a eleição. Temos que trabalhar e mostrar serviço, pois é isso que o povo  
espera da gente.” 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  “Só gostaria de parabenizar o José  
Maria  pela  indicação do  Prefeito  Municipal  e  espero  que  ele  possa  desenvolver  um trabalho 
melhor do que eu, porque realmente eu não consegui desenvolver esse trabalho. Espero que desta  
vez o Prefeito realmente tenha um líder na Câmara, porque não foi por falta de vontade minha,  
isso  vocês  podem  ter  certeza,  mas  infelizmente,  não  consegui  desenvolver  acho,  um  melhor 
trabalho para ele. Obrigado.” 5. Vereador Marcio Aparecido Cardoso:   Agradeceu e dispensou 
o uso da palavra. 6. 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 20 de fevereiro de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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