
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, realizada 
no dia 20 de fevereiro de 2006. 

Às vinte horas do dia vinte 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. 55, do 
Livro nº IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que 
havia  “quorum”  legal  para  as  deliberações,  face  ao  comparecimento  da  maioria  dos  membros  da 
Câmara.  Constatou-se  a  ausência  dos  Nobres  Vereadores  Carlos  Alberto  Taino  Junior  e  Fernando 
Henrique Bolanho que foram à Brasília representar a Câmara Municipal de Biritiba Mirim na reunião do 
CONAMA, para a instalação de um novo cemitério no município. Havendo “quorum” legal, o senhor 
Presidente,  invocando  a  proteção  de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos, 
solicitando ao senhor Vice-Presidente que assuma os trabalhos, substituindo o Segundo Secretário que 
está em viagem à Brasília. Após, passou-se de pronto ao material dado ao EXPEDIENTE:  1. Leitura, 
discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 13/02/2006. O Vereador José Maria de Siqueira 
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  José  Maria,  fincando  aprovado  por  unanimidade.  2. Leitura  do  Comunicado  nº  CM 
11192/2006 do Ministério da Educação – Fundo Nacional  de Desenvolvimento de Educação,  sobre 
liberação de recursos financeiros.  3. Leitura do Telegrama nº 10026012/MS/SE/FNS do Ministério da 
Saúde  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros.  4. Leitura  da  Carta  denúncia  protocolo  nº 
152/2006 sobre irregularidade de funcionário da Prefeitura Municipal. 5. Leitura do Ofício nº 079/2006 
– APC/GP do Prefeito Municipal em resposta do requerimento do Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção.  6. Leitura do Mandado de Notificação Processo 2683/05.  7. Leitura do Ofício Especial do 
Vereador Fernando Henrique Bolanho,  informando sobre sua ida a Brasília  acompanhar reunião do 
CONAMA – sobre novo cemitério.  8. Leitura do Ofício Especial do Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior, informando sobre sua ida a Brasília acompanhar reunião do CONAMA – sobre novo cemitério. 
9. Leitura do Requerimento de informação nº 065/2006. INDICAÇÕES:- Autoria do Nobre Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso - Indicação nº 374/2006 solicita que Senhor Prefeito Municipal Interceda 
junto a Empresa Telefônica S.A. - colocação de telefone público na Rua B, frente  ao nº 53 no Bairro 
Castelano. Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz -  Indicação nº 375/2006 solicita para que 
passem a máquina e joguem cascalho na Estrada da Fazenda Paraíso da Serra, no Bairro sertãozinho. 
Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: Indicação nº 376/2006 solicita a reforma 
da praça existente no inicio da Estrada de Casa Grande; Indicação nº 377/2006 solicita a construção de 
coberturas para os bancos no ponto de taxi da Avenida Ferdinando Jungers; Indicação nº 378/2006 
solicita a limpeza de toda extensão da Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária; Indicação n  ڊ

379/2006  solicita passar máquina motoniveladora e colocação de cascalho na Rua Alberto de Oliveira, 
no Bairro Jardim Rosicler; Indicação 380/2006 solicita estudos necessários para que seja colocado uma 
lixeira na Fazenda Piloto, no Bairro da Terceira; Indicação nº 381/2006 solicita efetuar   operação 
tapa-buraco    na    Rua    Benedito  Rodrigues Gomes, no Centro; Indicação nº 382/2006 solicita 
colocação de um redutor de velocidade na Avenida Ferdinando Jungers, em frente a Padaria Artes Pães 
no Bairro Vila Operária; Indicação nº 383/2006 solicita que o Prefeito Municipal interceda junto a 



Empresa Bandeirantes de Energia colocação de 03(três) pontos de iluminação na Estrada do Kobayashi, 
em frente    a    ACDBM,    próximo   a  ponte; Indicação nº 384/2006 solicita que o Prefeito Municipal 

interceda junto a Empresa   Bandeirantes    de   Energia   colocação de iluminação em toda a extensão 
da Avenida Miguel Vicente Chelucci, no Bairro Vertentes. Autoria do Nobre vereador Jarbas Ezequiel  
de Aguiar:  Indicação nº 385/2006 solicita  que o Prefeito Municipal interceda junto ao DER, para 
efetuar a limpeza na estrada de Casa Grande; Indicação nº 386/2006 solicita serviços no sentido de 
tapar buracos na  Rua Henrique Peres, altura do  Biritiba Mirim Futebol Clube; Indicação nº 387/2006 
solicita serviços no sentido de tapar buracos na Rua Sebastião Silva, Centro;  Indicação nº 388/2006 
solicita a limpeza e capinação do mato entre os paralelepípedos da Rua dos expedicionários; Indicação 
nº 389/2006  solicita a limpeza e capinação do mato entre os paralelepípedos da Rua Joaquim Arias; 
Indicação nº 390/2006 solicita que o Prefeito Municipal interceda junto a Empresa Bandeirantes de 
Energia, no sentido de colocar iluminaria no poste na Rua Floriano Peixoto, altura  do número 261 em 
frente ao ponto de ônibus; Indicação nº 396/2006 solicita que o Prefeito Municipal interceda junto a 
Empresa Bandeirantes de Energia, no sentido de colocar luminária na Rua 18 de Novembro, altura do 
número 26 Jardim Yoneda; Indicação nº 397/2006 solicita limpeza na estrada de Casa  Grande e fazer 
abrigo de ponto de ônibus no km 77. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  
Indicação  nº  391/2006  solicita  roçar  em  torno  dos  Lagos,  no  Parque  do  Nirvana;  Indicação  nº 
392/2006 solicita passar a maquina W20 e cascalhar a Rua Vescelau Brás no Bairro do Vista Alegre. 
Indicação  nº  393/2006 solicita  a  poda  das  árvores  da  Estrada  Municipal  no  Bairro  do  Nirvana; 
Indicação nº 394/2006 solicita  cascalhar  a  Estrada do Rio Acima,  proximidades  do Bar  do Bagu. 
Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  Indicação nº 395/2006 solicita a retirada dos 
matos e a conseqüente limpeza das Ruas Marquês de Olinda, General Osório e Almirante Barroso. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 1. Leitura da Mensagem nº 008/2006 - Projeto de Lei nº 006/2006 
–  Dispõe  sobre  autorizo  ao  Poder  Executivo  a  abrir  Crédito  Adicional  Suplementar,  e  dá  outras 
providências.  2. Leitura do Projeto de Lei nº 007/2006 – Dispõe sobre a transformação em “Rua de 
Lazer” no Bairro da Vila Operária.  Findando o material dado ao Expediente, passou-se de pronto ao 
material dado a ORDEM DO DIA:- 1.   Única discussão e votação   Projeto de Lei Complementar nº   
001/2006 – que dispõe sobre alteração dos Artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 12 de 27 de Abril de 
2005, que dispõe sobre a concessão de auxilio alimentação aos servidores, e dá outras providências. 
Leitura do Parecer  da Procuradoria Jurídica Legislativa, com as emendas modificativas: “Art. 1º 
- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores da municipalidade, exceto os inativos, o  
Auxílio Alimentação, mensalmente no valor de R$ 70,00 (setenta reais), corrigidos anualmente, através  
de Lei específica, atribuindo o mesmo índice de aumento que for atribuído aos servidores municipais.” 
“Art. 2º - Somente terá direito ao Auxílio Alimentação de que trata o artigo primeiro, os servidores  
municipais  que  recebem  até  o  valor  de  11,25  (onze  virgula  vinte  e  cinco)  Unidades  Fiscais  do  
Município de Biritiba Mirim, excluindo-se as horas extras.” “Art. 3º - O Auxílio Alimentação de que 
trata o art. 1º, será repassado até o 5º dia útil de cada mês.”  O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação. O Vereador José Maria solicita a ordem e diz:  “Está sendo feita a votação do 
Projeto de Lei ou do Parecer?” Presidente da Câmara: “Está sendo votado o Parecer em Conjunto,  
que adotaram o parecer técnico legislativo da Câmara Municipal.” Vereador José Maria: “Então 
Vossa Excelência está colocando em votação o Parecer das Comissões que emenda o Projeto inicial do  
Executivo?” Presidente  da  Câmara: “Sim.  Vou  repetir  a  votação  para  que  não  haja  nenhuma 
dúvida.” O senhor    Presidente    coloca    em   votação o Parecer com as emendas, ficando o mesmo 
aprovado.  2. Única discussão e votação    Projeto de Resolução nº 008/2006   – Que dispõe sobre a 
criação de cargo de provimento em comissão e dá outras  providências.   Leitura da Justificativa ao 
Projeto de Resolução nº 008/2006. Leitura do Projeto de Resolução nº 008/2006. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação o Projeto de Resolução nº 008/2006, ficando o mesmo aprovado. O 
Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Eu requeiro a Vossa Excelência que inclua na pauta da  
Sessão de hoje,  o Projeto de Lei nº  005/2006, de autoria do Poder Executivo que Dispõe sobre a  



criação  de  vagas  para  Professor  de  Educação  Física  na  estrutura  administrativa  da  Prefeitura  
Municipal,  e  dá  outras  providências.” O  senhor  Presidente  coloca  em votação  o  requerimento  do 
Vereador José Maria, ficando   o   mesmo  aprovado, sendo colocado em discussão e votação no final da 

pauta. Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 3. Única discussão e votação Requerimento nº 
063/2006,   ao   Exmo   Prefeito   Municipal   Roberto Pereira da Silva, que o mesmo solicite junto a 
Empresa  de  transporte  dos  alunos  que  o  itinerário  passe  na  Fazenda  Paraíso  da  Serra.  Aprovado. 
Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 4. Única discussão e votação Requerimento 
nº 064/2006, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Roberto Pereira da Silva, mudança do ponto de ônibus da 
Rua  Engenheiro  Abílio   da  frente  do  número  274.  Aprovado.  5.  Única  discussão  e  votação 
Requerimento  nº  066/2006,  ao  Exmo Sr.  Prefeito  Municipal  Roberto  Pereira  da  Silva,  fazer  uma 
rotatória entre as Avenidas Reinaldo B. de Melo e a Avenida Ferdinando Jungers. Aprovado. Autoria 
dos Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Fernando Henrique Bolanho: 6. Única discussão 
e  votação  Requerimento  nº  067/2006,  ao  Exmo Sr.  Prefeito  Municipal  Roberto  Pereira  da  Silva, 
notificar proprietário de imóvel. Aprovado. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 7. 
Única  discussão  e  votação Requerimento  nº  068/2006,  ao  Exmo Sr.  Prefeito  Municipal  Roberto 
Pereira  da  Silva,  providencie  limpeza do  Córrego  Itaim.  Aprovado.  8.  Única  discussão e  votação 
Requerimento nº 069/2006, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Roberto Pereira da Silva, poda de árvores 
em toda a cidade. Aprovado. 9. Única discussão e votação Requerimento nº 070/2006, ao Exmo Sr. 
Prefeito  Municipal  Roberto Pereira  da Silva,  possibilidade de uso de luminárias  de outras  cidades. 
Aprovado.  10.  Única  discussão  e  votação  Requerimento  nº  071/2006,  ao  Presidente  da  Câmara 
Municipal  Senhor  Reinaldo  Pereira,  construção  de  acesso  para  deficiente.  Aprovado.  11.  Única 
discussão e votação   Projeto de Lei 005/2006   Dispõe sobre criação de vagas para o cargo de Professor 
de Educação Física na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências. Leitura 
do Parecer Favorável em Conjunto, das Comissões Permanentes ao texto do Projeto de Lei na íntegra. O 
Vereador Marcio solicita a ordem e diz: “Requeiro que seja consignado em ata que este Vereador não  
assinou o parecer.” O  senhor Presidente diz:  “Fica consignado que o Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso  não assinou o  parecer  em conjunto.” O senhor  Presidente  coloca  em votação  o  Parecer, 
ficando o mesmo aprovado. 12. Única discussão e votação    Moção de Aplausos nº 015/2006  ,  aos 
atletas  que  representaram  Biritiba  Mirim  nos  Jogos  Intermunicipais  no  município  de  Salesópolis. 
Aprovada.  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. Vereadora Érica de Queiroz: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso: Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra. 4.  Vereador  Reinaldo  Pereira:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra. 5. 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 1º de março de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara



JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


