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

Às vinte horas do dia seis de março 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. 57, 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 da Ata 
da Sessão Ordinária do dia 01/03/2006. O Vereador Marcelo Silveira Mistroni 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 Marcelo, 
ficando aprovado por unanimidade.  2. Leitura do Oficio nº. 050/2006-DAGP Resposta ao Oficio 
Especial  –  Vereadora Érica de Queiroz;  3. Leitura  do Oficio nº.  020/2006-DAGP Resposta  ao 
Requerimento nº. 55/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 4. Leitura do Oficio nº. 040/2006-
DAGP Resposta ao Requerimento nº. 52/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar;  5. Leitura do 
Oficio nº. 047/2006-DAGP Resposta ao Oficio Especial Alimentação – Vereador Jarbas Ezequiel 
de Aguiar; 6. Leitura do Oficio nº. 048/2006-DAGP. Resposta ao Requerimento 030/06 – Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar;  7. Leitura do Oficio nº. 055/2006-DAGP Resposta ao Requerimento 
053/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 8. Leitura do Ofício nº. 056/2006-DAGP. Resposta 
ao Requerimento 056/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 9. Leitura do Oficio nº. 057/2006-
DAGP. Resposta ao Requerimento nº. 057/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 10. Leitura do 
Oficio nº. 058/2006-DAGP. Resposta ao Requerimento nº. 031/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar;  11. Leitura  do  Oficio  nº.  059/2006-DAGP.  Resposta  ao  Requerimento  nº.  029/06  – 
Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar;  12. Leitura  do  Ofício  nº.  023/2006-DAGP.  Resposta  ao 
Requerimento  nº.  43/06  –  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho;  13. Leitura  do  Ofício  nº. 
023A/2006-DAGP. Resposta ao Requerimento 28/06 – Vereador Fernando Henrique Bolanho;  14. 
Leitura  do  Oficio  nº  024/2006-DAGP  Resposta  ao  Requerimento  27/06  –  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho;  15. Leitura do Ofício nº. 019/2006-DAGP. Resposta ao Requerimento 10/06 – 
Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni;  16. Leitura  do  Ofício  nº.  025/2006-DAGP.  Resposta  ao 
Requerimento nº. 36/06 – Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 17. Leitura do Ofício nº. 026/2006-
DAGP. Resposta ao Requerimento nº. 35/06 – Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 18. Leitura do 
Oficio  nº.  044/2006-DAGP.  Resposta  ao  Requerimento  nº.  11/06  –  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni;  19. Leitura  do  Oficio  nº.  045/2006-DAGP.  Resposta  ao  Requerimento   nº.  33/06  – 
Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni;  20. Leitura  do  Oficio  nº.  060/2006-DAGP.  Resposta  ao 
Requerimento nº. 60/06 – Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 21. Leitura do Oficio nº. 021/2006-
DAGP.  Resposta ao Requerimento nº. 03/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção;  22. 
Leitura do Oficio nº. 027/2006-DAGP.  Resposta ao Requerimento nº. 25/06 – Vereador Wellington 
Medeiros   de   Assunção; 23.   Leitura   do  Oficio nº. 028/2006-DAGP. Resposta do Requerimento 



09/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção;  24. Leitura do Oficio nº. 033/2006-DAGP. 
Resposta do Requerimento 01/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção;  25. Leitura do 
Oficio nº. 034/2006-DAGP Resposta do Requerimento nº. 02/06 – Vereador Wellington Medeiros 
de  Assunção;  26. Leitura  do  Oficio  nº.  035/2006-DAGP  Resposta  do  Requerimento  07/06  – 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 27. Leitura do Oficio nº. 036/2006-DAGP. Resposta 
do Requerimento nº. 16/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 28. Leitura do Oficio nº. 
037/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  19/06  –  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção;  29. Leitura  do  Oficio  nº.  038/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  22/06 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 30. Leitura do Oficio nº. 041/2006-DAGP. Resposta 
do Requerimento nº. 08/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 31. Leitura do Oficio nº. 
049/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  05/06  –  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção; 32. Leitura do Oficio nº. 051/2006-DAGP Resposta do Requerimento 26/06 – Vereador 
Wellington  Medeiros  de  Assunção;  33. Leitura  do  Oficio  nº.  052/2006-DAGP.  Resposta  do 
Requerimento nº. 45/06 – Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 34.  Leitura do Oficio nº. 
053/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  20/06  –  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção;  35. Leitura  do  Oficio  nº.  054/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  14/06  – 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 36. Leitura do Ofício nº. 029/2006-DAGP. Resposta 
do Requerimento nº. 51/06 – Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Jarbas Ezequiel de Aguiar; 
37. Leitura  do  Oficio  nº.  030/2006-DAGP.  Resposta  do  Requerimento  nº.  44/06  –  Vereadores 
Fernando Henrique  Bolanho e  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar;  38. Leitura  do  Oficio nº.  043/2006-
DAGP. Resposta do Requerimento nº. 42/06 – Vereadores Jarbas Ezequiel de Aguiar e Fernando 
Henrique Bolanho. 39. Leitura do Oficio nº. 022/2006-DAGP Resposta do Requerimento 59/06 – 
Vereadores  Wellington  Medeiros  de  Assunção,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  Marcelo  Silveira 
Mistroni,  Fernando Henrique  Bolanho e  Reinaldo Pereira;  40. Leitura  do Oficio nº.  046/2006-
DAGP.  Resposta do Requerimento nº. 47/06 – Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Wellington 
Medeiros de Assunção, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Fernando Henrique Bolanho e Reinaldo Pereira; 
41. Leitura  do  Oficio  nº.  046A/2006-DAGP  Resposta  do  Requerimento  58/06  –  Vereadores 
Fernando  Henrique  Bolanho,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar  Wellington  Medeiros  de  Assunção, 
Marcelo Silveira Mistroni e Reinaldo Pereira; 42. Leitura do Oficio nº. 042/2006-DAGP Resposta 
do Oficio Especial – Vereadores Jarbas Ezequiel e Fernando Henrique Bolanho;  43. Leitura do 
Oficio nº 031/2006-DAGP – Atos do Executivo.  INDICAÇÕES:-  Autoria  do Nobre Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Indicação nº. 417/2006 solicita passar a máquina para melhorias da 
Rua Antonia Rosa de Melo Bolanho, Bairro Nova Biritiba; Indicação nº. 418/2006 solicita colocar 
tubulação para passagem das águas das chuvas no início da Rua Aparecida Melo de Morais, altura 
da Avenida São Judas; Indicação nº. 419/2006 solicita colocar tubulação para passagem de águas 
das chuvas no início da Rua João Rodrigues de Moraes, na altura da Avenida São Judas; Indicação 
nº.  420/2006 solicita  passar  a  máquina  para  melhorias  da  Rua  02,  que  dá  acesso  à  Rua João 
Rodrigues de Morais;  Indicação nº. 421/2006 solicita desentupir a tubulação que passa na parte 
lateral  da  Creche  ”Prefeito  Lucídio  Leme da  Cunha”.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho: Indicação nº. 422/2006 solicita passar máquina motoniveladora e colocação de 
cascalho na Rua Peru no Bairro Castellano;  Indicação nº. 423/2006 solicita no sentido de passar 
máquina  motoniveladora  e  colocação  de  cascalho na Rua Alameda das  Primaveras,  próximo a 
Estrada  Antenor  Lugubone.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção: 
Indicação nº. 424/2006 solicita que o senhor Prefeito Municipal interceda junto ao Destacamento 
da Policia Militar, para que realize ronda intensiva na zona rural de nosso município; Indicação nº. 
425/2006 solicita que seja feito o nivelamento e cascalhamento da Rua 10 do Bairro Nova Biritiba; 
Indicação nº. 426/2006   solicita   a   limpeza da via pública entorno da Escola Estadual José Carlos 



Prestes;  Indicação nº. 427/2006 solicita que seja feita a limpeza no Terminal Rodoviário deste 
município;  Indicação nº. 428/2006 solicita a construção de “Bocas de Lobo” ao redor do Parque 
Municipal do Bairro da Nirvana; Indicação nº. 429/2006 solicita que Prefeito Municipal interceda 
junto  a  SABESP,  solicitando a  complementação  da  rede  de  água  e  esgoto  da  Rua  Estrada  do 
Sertãozinho próximo ao nº. 270 Bairro Jardim dos Eucaliptos; Indicação nº 430/2006 solicita que 
seja implantado um PSF- Programa de Saúde da Família no Bairro de Santa Catarina. PROJETOS 
EM DELIBERAÇÃO: 1. Leitura da Mensagem nº 010/2006 - Projeto de Lei nº 011/2006, de 
autoria do Poder Executivo – Autoriza a celebração de convênio com as Associações de Pais e 
Mestres das Escolas e Creches do Município de Biritiba Mirim, para concessão de subvenção social 
mensal, e dá outras providências. O senhor Presidente consigna a presença do Vereador Marcio 
Aparecido Cardoso. 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 nº 006/2006   Autoria do Poder 
Executivo – Dispõe sobre ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras 
providências. Leitura do Parecer de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, 
elaborado em conjunto pelas 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  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais: Presidente 
Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Membro 
Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso;  Comissão de  Ordem Econômica:   Presidente  Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni/  Relator  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Membro 
Vereadora Érica de Queiroz.  O  Vereador Marcio Aparecido Cardoso solicita a ordem e diz: 
“Gostaria que fosse consignado em ata que este Vereador não assinou o Parecer e é contra o 
mesmo. Estou esclarecendo porque o Primeiro Secretário leu o meu nome na Comissão e este  
Vereador não assinou o Parecer.” Presidente da Câmara: “Vossa Excelência está dizendo que  
apenas não concorda e por esse motivo que não assinou, é isso?” Vereador Marcio: “Porque este  
Vereador não participou da reunião e não concorda com o Parecer.” Ainda com a palavra,  o 
Presidente  da  Câmara: “O  Parecer  em  conjunto,  vou  retificá-lo  porque  houve  um  erro  de  
digitação, dizendo da aprovação com as emendas necessárias, e na verdade, não há emendas. O 
Parecer em conjunto é sem emendas, o Projeto de Lei está sendo votado da forma que o senhor  
Prefeito encaminhou a esta Casa Legislativa.” Após, o senhor Presidente coloca o Projeto de Lei 
nº.  006/2006 em única discussão e votação,  ficando este  APROVADO.  Vereador José Maria 
solicita a ordem e diz: “Eu percebi que Vossa Excelência também notou no item dois da Ordem do  
Dia, eu acredito que por equívoco da Secretaria, foi mencionado ‘única discussão e votação’, mas  
por tratar-se de um Projeto de Emenda à Lei Orgânica, o critério de discussão e votação deve ser  
idêntico ao da criação da Lei Orgânica, portanto, deve ser em ‘primeira discussão e votação’.” 
Presidente  da  Câmara: “Eu já  havia  visto  esse  erro.  Está  consignada  a  correção.”  2.  Em 
Primeira discussão e votação    Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 021/2006    de autoria dos 
Vereadores José Maria de Siqueira Junior, Érica de Queiroz, Carlos Alberto Taino Junior e 
Marcio Aparecido Cardoso – Dispõe sobre alteração do Artigo 47 da Lei Orgânica do Município 
de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.  Leitura  do  Parecer  de  acordo  com o  Parecer  da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, elaborado em conjunto pelas 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.  O  Vereador José Maria solicita  a 
ordem e diz:  “Eu acredito que pela ocasião, o Projeto foi assinado não só por mim, mas pelos  
demais  Vereadores  aí  constantes,  mas  eu  acredito  que  seja  também  um  anseio  dos  demais  
Vereadores desta Casa,  por  isso peço autorização aos  demais  Vereadores  que assinaram este  
Projeto para convidar os Nobres Pares que não assinaram, e que forem concordantes e também  
aceitarem essa emenda, para que assinem juntamente com os quatro Vereadores este Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica.” Presidente da Câmara: “Aproveitando a oportunidade, eu também faço 
o mesmo convite ao Carlos Alberto Taino Junior e a Érica de Queiroz, para que assinem o Projeto  
das  Comissões  Permanentes,  tendo  em  vista  que  vocês  são  interessados.” Vereador  Carlos 
Alberto: “Só para  me manifestar  em relação às  Comissões,  referente  ao requerimento  que  o  
Vereador José Maria fez referente às Comissões, este não foi acatado por Vossa Excelência?” 
Presidente da Câmara:  “A resposta já foi dada, foi lida em Plenário, foi votada e foi rejeitada 
pelo Plenário sem o voto de minerva do Presidente, portanto, o Presidente não votou nessa matéria  
na  Sessão  anterior.” Vereador  Carlos  Alberto: “Tendo  em  vista  que  eu  sou  favorável  ao 
requerimento, e acredito eu fazer parte da outra Comissão e não dessa, quero que retire o meu  
nome da Comissão de Justiça e Redação para que não haja mais esse problema.” Presidente da 
Câmara:  “Vou reiterar  o  pedido,  só  que  é  o  seguinte:  da  mesma forma que  eu  falei  com o  
Vereador José Maria de Siqueira Junior, esse pedido deve ser formulado por escrito, certo? É um 
direito dos Vereadores, é lógico que esta Presidência se sente na obrigação de tomar uma decisão  
nesse sentido, e já ficam de antemão convocados todos os Vereadores, de acordo com o Regimento  
Interno  desta  Casa  de  Leis,  para  a  reunião  da  terça-feira  às  oito  horas  da  manhã.  E  nessa  
oportunidade, os Vereadores que entenderem que é injusto ou que não queiram participar, eles  
deverão  aproveitar  a  oportunidade  para  fazer  o  requerimento  por  escrito  e  colocarem  suas  
posições. Acho que a coisa é por aí. Apesar de respeitar, acho que é uma desconsideração, pois  
nós  recebemos  um salário  de  R$ 2.400,00  (Dois  Mil  e  Quatrocentos  Reais),  trabalhando tão  
somente quatro dias e são apenas quatro dias de Comissões, certo? Então, eu acho que é um  
desrespeito  total  e  acho  que  nós  deveríamos  ter  um  pouco  mais  de  responsabilidade  com  a 
população. Vejam bem, vocês fazem um Projeto de Lei de interesse de vocês,  de interesse da  
Câmara Municipal e não assinam. Vejam bem, se vocês não assinam o próprio Projeto de vocês,  
como querem que nós venhamos a assinar com vocês? Então, da mesma forma que nós respeitamos  
a posição dos Nobres Vereadores, gostaria que fossem respeitados os Vereadores que não pensam 
da mesma maneira, e o Jurídico da Câmara que deverá tomar a decisão cabível e não o Presidente  
da Câmara, está bem?” Vereador Carlos Alberto: “Senhor Presidente, já que o senhor tocou a 
respeito em termos consideração de que nós ganhamos R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos  
Reais) e, apesar de na outra Legislatura nós ganharmos em torno de mil, seiscentos e poucos reais,  
Vossa Excelência não participava das  Comissões,  só que eu participo das  Comissões desde o  
primeiro ano desta Legislatura. Nessa Comissão eu estarei aqui no dia em que for marcada, mas  
essa outra não a reconheço. Então, é meu direito de Vereador e eu estarei aqui e sempre estou  
aqui. Eu assinei o Projeto de Lei, não assinei foi as Comissões, o senhor está enganado e eu estou  
aqui para votar. Só estou lembrando que o senhor ficou dois anos sem participar de Comissões.” 
Presidente da Câmara: “Veja bem, eu fiz um requerimento ao Presidente, ele defere ou indefere,  
e ele é responsável pelos atos dele. Eu não era o Presidente na oportunidade, portanto, não cabia a  
mim o poder discricionário de decidir, concorda comigo? Hoje eu tenho o poder discricionário de  
decidir e eu não vou me omitir em decidir da forma que for justa à população. Se eu errei na forma  
da Legislatura anterior, a Mesa deveria ter tomado a posição correta e como hoje eu faço parte da  



Mesa, eu vou tomar a decisão correta: vou encaminhar ao Jurídico e o que o Jurídico disser eu  
vou 

fazer.” Vereador  Carlos  Alberto: “Não,  tudo  bem.  Só  foi  para  lembrar  Vossa  Excelência.” 
Vereador José Maria: “Infelizmente acho que esse assunto, é um assunto ‘interna corporis’, tinha  
que ser tratado de outra forma, até porque trata-se de uma posição técnica e não política dos  
Vereadores. Como Vossa Excelência bem disse na Sessão anterior, eu fiz um pedido verbal e por  
solicitação de Vossa Excelência, eu fiz o pedido formal de renúncia da Presidência da Comissão de  
Ordem Social, porque eu tenho um entendimento técnico semelhante ao do Vereador ‘Inho’, é por  
esse  motivo.  Então,  como ele  bem disse,  essa  é  a  minha posição e  para  mim o  assunto  está  
encerrado. Eu entendo que Vossa Excelência deve acatar o meu requerimento porque não cabe a 
Vossa  Excelência  decidir  se  eu  devo  ou  não participar  de  uma Comissão,  mas  é  um assunto  
interno,  é  um assunto  técnico,  como eu  disse,  e  não  político  que  deve  ser  tratado  entre  nós  
Vereadores aqui para que nós resolvamos da melhor maneira possível. Como eu disse: da minha  
parte, eu entendo que já está resolvido e fica ainda aí o meu pedido para que Vossas Excelências,  
independente dessa diferença de opiniões, assinem junto com a gente esse Projeto de Emenda.” O 
senhor Presidente coloca em Primeira discussão e votação  Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº. 
021/2006, havendo um EMPATE na votação. O senhor Presidente diz: “Tendo em vista que houve 
um empate,  sendo quatro votos favoráveis e  quatro votos contrários,  o desempate cabe a esta 
Presidência, desta maneira, eu também voto contrário, ficando REJEITADO em primeira votação 
o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 021/2006.” O Vereador Marcio solicita a ordem e diz: 
“Gostaria que fosse consignado nominalmente os votos favoráveis  e os contrários.” O  senhor 
Presidente diz:  “Relativo  ao  Projeto  de  Emenda à  Lei  Orgânica  nº.  021/2006,  os  que  foram 
favoráveis ao Projeto de Emenda foram os Vereadores Marcio, Carlos Alberto e José Maria e  
Vereadora  Érica.  Os  Vereadores  que  foram  contrários  são:  Wellington,  Marcelo,  Fernando,  
Jarbas e  o  desempate com o voto de minerva do Vereador e Presidente da Câmara Reinaldo  
Pereira.” Vereador  Wellington solicita  a  ordem  e  diz:  “Quero  só  consignar  que  eu  votei  
contrário,  no  caso,  até  por  estar  havendo  essas  divergências  na  questão  da  formação  das  
Comissões, e que eu entendo que se há prejuízo para algum membro desta Casa, tem o Jurídico  
que pode orientar ou mesmo a pessoa ingressar na Justiça conforme seu livre arbítrio. Agora, a  
questão é a seguinte: eu entendo que são quatro Vereadores que entraram com o Projeto e eles  
teriam que,  no mínimo,  estarem conversando antes  do Projeto entrar para que nós tentarmos 
viabilizar isso aqui.  Até  respeito a  opinião do Vereador José Maria que tem que ser  ‘interna 
corporis’, mas já que extrapolou dessa forma, eu acho que está mexendo também com a opinião  
popular essa questão. Então, temos que dar um ponto final nisso e eu entendo, assim como eles que  
são  Vereadores  e  membros  desta  Casa,  que  eles  têm  o  Poder  Judiciário  para  procurar  caso 
estejam se sentido prejudicados, agora, esse tipo de discussão, eu acredito que não avança e não 
melhora em nada o andamento dos trabalhos desta Casa. Quero deixar consignado isso: acho que  
a questão tem meios legais para tomarmos essas decisões, agora, não tem nexo a pessoa entrar  
com um Projeto e não aceitar a Comissão e querer que essa Comissão faça esse Projeto. Não tem  
sentido.” Presidente da Câmara: “Completando a palavra do Vereador, quero justificar para que  
a população que assiste entenda a situação. Veja bem, o Vereador Marcio Aparecido Cardoso no  
ano anterior ele era Presidente, portanto, não fazia parte de Comissão, então, não é justo que o  
Vereador que aqui nesta Mesa sentou-se não tenha o direito de participar de Comissão, da mesma 
forma que ele requereu eu apenas atendi ao pedido dos Vereadores, não é verdade? Em nenhum  
momento o Vereador Marcio Aparecido Cardoso disse que não queria fazer parte de Comissão e  
por esse motivo que foi nomeado o nome desse Vereador.” Vereador Marcio: “Este Vereador 
protocolou nesta Casa de Leis o pedido para fazer parte de uma Comissão, a de Justiça e Redação,  



portanto, meu ofício está pronto, não foi protocolado por falha de meu Assessor, da minha retirada 
das Comissões. Se este Vereador fez parte da Presidência e Vossa   Excelência  não concorda que  
este Vereador hoje, não faça parte de 

alguma Comissão, pois acha que é obrigado a fazer, eu entendo que não. Nosso Regimento Interno  
está aí para ser utilizado e aplicado e o Regimento não diz que o Vereador, nenhum dos Nobres  
Vereadores aqui, são obrigados a fazerem parte de alguma Comissão, portanto, como o Nobre 
Colega comentou, requereu no ano passado para não fazer parte de nenhuma Comissão, e este  
Vereador,  que  na  época  era  Presidente,  acatou.  Então,  eu  gostaria  que  o  Nobre  Vereador  e  
Presidente acatasse o requerimento dos demais porque eu acho que o nosso Regimento Interno não 
obriga  a  nenhum  Vereador  fazer  parte  das  Comissões.”   Presidente  da  Câmara: “Nobre 
Vereador, tendo em vista que não foi feito de maneira formal, fazendo o requerimento da saída por  
escrito,  com certeza  eu  vou deferir.  Entretanto,  veja  bem,  Vossa  Excelência  também,  como o  
Vereador José Maria, como o Vereador “Inho”, participaram da Legislatura anterior, nós éramos  
treze Vereadores e então na verdade nós tínhamos uma disponibilidade muito maior de Vereadores  
e hoje nós temos apenas nove. Veja bem, nós temos o Vereador José Maria de Siqueira Junior que  
pediu  a  saída,  o  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso  que  pediu  a  saída,  a  Érica  não  se  
manifestou, mas me parece que o Vereador “Inho” também solicitou e deverá fazer por escrito  
também. Veja bem, nós não temos, o Regimento Interno ele não nos possibilita colocar mais de  
dois Vereadores em cada Comissão, então vou ter que fazer, vou ter que modificar o Regimento  
Interno e os Vereadores estão cientes que vou ter que colocar a quantidade limitada para que mais  
tarde  não  falem  que  eu  estou  sendo  arbitrário.  Não  estou  sendo  arbitrário,  estou  dando  a  
possibilidade de todos os Vereadores participarem das Comissões, para que mais tarde não venha  
jogar pedra dizendo que este Vereador foi arbitrário e autoritário.”  Vereador José Maria: “É 
um assunto de ordem técnica. Nós estamos aqui digladiando sobre uma situação que cabe a nós  
Vereadores decidirmos. Nenhum dos quatro Vereadores aqui deixam de participar de Comissão  
porque querem simplesmente deixar de participar. Eu estou disposto a participar de Comissão,  
assim como a Érica, o Marcio e o ‘Inho’, agora, como eu vou repetir: o problema é de ordem 
técnica, não adianta ficarmos discutindo aqui, um tentando puxar ‘sardinha’ para o seu lado, que 
não vamos chegar a um denominador comum. Amanhã tem reunião das Comissões, eu acredito que  
os  Vereadores  que  estiverem interessados  em resolver  essa  situação,  amanhã  é  um dia  para  
estarmos resolvendo isso. Se todos os Vereadores estiverem presentes aqui, acredito que possamos 
dar um ponto final nisso tudo e resolver a situação das Comissões. É um assunto de ordem técnica,  
não é um assunto de ordem política. Nós temos que resolver? Sim, temos que resolver. Eu não 
estou me negando a participar de Comissão, só que eu não concordo da forma como foi feita a  
coisa, é a minha posição, assim como existe a posição dos demais Vereadores. Então, a gente tem 
que resolver isso, mas como Vossa Excelência mesmo disse não se trata de irresponsabilidade e  
ninguém está evitando trabalhar, só que a gente tem que resolver da melhor maneira possível e  
não  está  havendo  um  diálogo.  Eu  cheguei  a  conversar  com  Vossa  Excelência  na  sala  da  
Presidência, na presença do Wellington e demais Vereadores, com relação a esse assunto e como  
eu disse a Vossa Excelência na ocasião, eu mantenho o que eu falei naquela ocasião, agora, é  
sentarmos e conversarmos para resolvermos esse assunto. Não adianta ficar um querendo puxar  
‘sardinha’ para o seu lado porque a população na verdade não está entendendo nada do que está  
acontecendo. É um assunto de ordem técnica, que se fosse para ser explicado, ia levar um bom 
tempo e precisaríamos estar passando item por item para que as pessoas entendessem. Por quê?  
Porque a maioria das pessoas que vêm aqui na Câmara é leiga juridicamente, então não adianta 
ficarmos aqui martelando esse assunto, enquanto que a pauta da Sessão está parada.” O senhor 
Presidente dá continuidade aos trabalhos da Sessão.   3. Única discussão e votação    Projeto de   



Resolução 005/06 de autoria da Mesa Diretiva – Dispõe sobre a alteração do Artigo 3º e 6º da 
Resolução  nº.  11/2003,  que  cria  a  Tribuna  do  Povo,  e  dá  outras   providências.  Leitura  da 
Justificativa e   do Projeto de Resolução nº. 005/2006. Leitura do Parecer favorável em conjunto das 

Comissões  de  Justiça  e  Redação –  Presidente  Vereador  Fernando Henrique  Bolanho/  Relator 
Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni/  Membro  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior;   e  de 
Tributação,  Finanças e  Orçamentos  :   Presidente  Vereador  Wellington Medeiros  de Assunção/ 
Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro  Vereadora  Érica  de  Queiroz.  O  senhor 
Presidente  coloca  em  votação  o  Projeto  de  Resolução  nº.  005/2006,  ficando  o  mesmo 
APROVADO. 4.    Única discussão e votação   Projeto de Lei nº. 007/2006   de autoria do vereador 
Marcelo Silveira Mistroni – Dispõe sobre a transformação de via pública em “Rua de Lazer” no 
Bairro  Vila  Operária,  e  dá  outras  providências.  Leitura  do  Parecer  favorável  em conjunto  das 
Comissões  de  Justiça  e  Redação –  Presidente  Vereador  Fernando Henrique  Bolanho/  Relator 
Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni/  Membro  Vereador  Carlos  Alberto  Taino  Junior;   e  de 
Tributação,  Finanças e  Orçamentos  :   Presidente  Vereador  Wellington Medeiros  de Assunção/ 
Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro Vereadora  Érica  de  Queiroz.  O  senhor 
Presidente diz:  “Estou neste momento, retificando o Parecer em conjunto para que fique bem 
claro que este Projeto está sendo votado sem emendas, houve mais um erro de digitação, portanto,  
estamos constando para que vocês votem o Projeto consciente da forma como ele se encontra.”  O 
senhor Presidente coloca em única discussão o Projeto de Lei nº. 007/2006. O Vereador Marcelo 
solicita a Ordem e diz: “Só gostaria de colocar em caráter de discussão, que esse Projeto foi feito  
um abaixo-assinado dos moradores da Vila Operária que me procuraram para que fosse realizado  
esse Projeto, então, eu gostaria que os Nobres Pares pudessem olhar com carinho esse Projeto  
para que possamos ter uma rua de lazer para a prática de exercícios físicos e caminhadas mais  
próximo do centro da cidade, pois nós só temos o Ginásio Municipal, e onde as pessoas utilizam a  
beira da Estrada SP-88 e nós sabemos do risco que as pessoas correm, e esse Projeto visa o  
fechamento da rua para que possam ser realizadas as caminhadas e os exercícios físicos. É por  
esse motivo que estou pedindo esse Projeto.” Presidente da Câmara: “Aproveitando a discussão e  
para poder completar o raciocínio, Vossa Excelência tomou a decisão certa, entretanto, além desse  
Projeto,  acho que seria de bom tom, no caso,  tendo em vista que é  ao lado da SP-88, que o  
Vereador com a participação dos demais Vereadores tentassem colocar uma lombada na SP-88,  
pois vejam bem: as pessoas vão usar essa área para praticar as caminhadas, que realmente o  
município é carente de área de lazer, está de parabéns Vossa Excelência, mas para que venhamos  
a  ter  essa  área  sem  risco  para  as  pessoas  que  vão  utilizá-la,  se  Vossa  Excelência  entender  
necessário e achar que esse raciocínio está correto, que providenciasse um requerimento ou um 
ofício e nós estaremos a sua disposição para que nós possamos também diminuir a velocidade  
naquele ponto, que desce ônibus, a movimentação de carros é muito grande, o idoso que vem fazer  
caminhada então naquele ponto ele corre um risco muito grande, então, se faz necessária essa  
medida preventiva.” Vereador Marcelo: “Eu agradeço pelo apoio e o que precisar das minhas...”  
Vereador Wellington: “Quero antes de tudo parabenizar o Vereador Marcelo pela iniciativa,  
haja vista, que é um anseio muito grande dos populares, dos munícipes desta cidade. É uma área  
de  lazer para a prática do cooper  que hoje  é  uma coisa quase que necessária devido muitas  
doenças cardíacas e outras coisas mais. Quero também parabenizar pelo bairro escolhido, pois a  
Vila Operária é realmente um bairro central da cidade, um bairro antigo que tem tudo para dar  
certo porque o pessoal já é antigo na cidade, é um pessoal que quer apenas praticar um pouco de  
lazer e o local escolhido foi muito bom. Então, só parabenizando o Vereador, parabenizando os  
munícipes e conte com a gente com relação a esse Projeto.” Vereador Carlos Alberto: “Em 



discussão, Vereador Marcelo que é autor do Projeto, eu fiquei meio confuso, no meu entendimento  
é a última rua da Vila Operária?” Vereador Marcelo: “É a paralela a SP-88.” Vereador Carlos 
Alberto: “É porque o Presidente  falou de uma lombada na SP-88 e eu fiquei meio confuso, mas  
de antemão, 

eu não sei se já tem uma Indicação ou alguma coisa parecida, pedir iluminação pública no local  
porque se o pessoal quiser fazer caminhada a noite,  seria uma boa.” Vereador Marcelo: “O 
Vereador José Maria, se eu não me engano, fez esse pedido no ano passado, e até no meu Projeto  
se coloca de fazer o fechamento das ruas das seis da manhã às nove e depois das dezoito às vinte e  
uma horas, devido as pessoas que vão trabalhar então para ter esse espaço de lazer na parte da  
noite, mas nós sabemos que não existe iluminação pública, então, até com isso vai estar ajudando  
a gente a colocar iluminação pública e, em conversa com o Vereador José Maria, ele também deu  
uma idéia, se por um acaso ficar inviável o fechamento da rua, fazer um calçadão, recuar um 
metro mais ou menos um metro e meio de rua e fazer um calçadão na beirada, em baixo das  
árvores, acho que também seria uma idéia bem viável. Então agora, sendo aprovado, a gente vai  
sentar com o Prefeito e vendo a possibilidade que a gente pode estar fazendo nessa rua de lazer.  
Desde já agradeço o apoio dos Nobres Vereadores.” O senhor Presidente coloca em votação o 
Projeto de Lei nº  007/2006 de autoria do vereador Marcelo Silveira Mistroni – Dispõe sobre a 
transformação de via pública em “Rua de Lazer” no Bairro Vila Operária, e dá outras providências. 
APROVADO.  O senhor Presidente solicita ao Vice-Presidente que assuma o seu lugar para 
dar continuidade aos  trabalhos. Assumindo os  trabalhos,  o  senhor  Vice-Presidente,  Vereador 
Marcelo  dá  continuidade  à  Sessão.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni: 
5.  Única discussão e votação Requerimento nº. 079/2006  , ao Excelentíssimo Prefeito Municipal 
Roberto  Pereira  da  Silva,  que  o  mesmo  interceda  junto  ao  departamento  competente  para 
providencie a limpeza completa e a construção de um abrigo no ponto de ônibus localizado na 
bifurcação da Estrada Santa Catarina e Estrada do Rio Acima. Aprovado. 6.    Única discussão e   
votação   Requerimento nº. 080/2006  , ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que interceda junto 
ao departamento competente para que passem maquina motoniveladora e cascalhamento e limpeza 
das Ruas do Bairro Vertentes. Aprovado. 7.   Única discussão e votação   Requerimento nº 081/2006   
ao  Excelentíssimo Prefeito  Municipal  para  que  solicite  ao  setor  competente  que  providencie  a 
limpeza do terreno localizado na Avenida Reinaldo Benedito de Melo esquina com a rua Rio Claro. 
Aprovado. 8.    Única discussão e votação    Requerimento nº. 082/2006   ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal para que solicite ao setor competente que providencie a construção de  um abrigo de 
ônibus localizado na Avenida Jair Leme, Jardim Yoneda. Aprovado. 9.   Única discussão e votação   
Requerimento  nº.  083/2006 ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal  para  que  solicite  ao 
departamento competente que tome providencias quanto ao Casarão das Artes localizado próximo a 
Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura. Aprovado. 10.   Única discussão e votação   Requerimento   
nº. 084/2006 ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que solicite ao setor competente para que 
proceda  a  limpeza  do  acostamento  da  Rua  Kirombu  Awazu. Aprovado.  Autoria  dos  Nobres 
Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo Silveira Mistroni:  11.    Única discussão e   
votação    Requerimento de Informação nº. 085/2006   ao Excelentíssimo Prefeito Municipal sobre 
acordo comercial com o Banco Banespa/Santander e a Prefeitura Municipal. Aprovado. Autoria do 
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 12.   Única discussão e votação Requerimento   
nº 086/2006, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que o mesmo interceda junto ao departamento 
competente, sobre a construção de uma creche no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Aprovado. 13.  
Única  discussão  e  votação  Requerimento  nº.  087/2006,  ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito 
Municipal, que interceda junto ao departamento competente para que seja alargada a rua da Estrada 



Municipal de Santa Catarina, na altura da fábrica de adubo. Aprovado.   14.    Única discussão e   
votação    Requerimento nº 088/2006  , ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que interceda 
junto a  Empresa Bandeirante  de Energia  para  colocar  luminárias nos  dois  postes  na Rua Ruth 
Pereira Leite da Cunha.   Aprovado.    O senhor Vice-Presidente lembra aos senhores Vereadores da 

reunião do dia seguinte, terça-feira, dia sete de março, às oito horas da manhã. Fim do material dado 
a  Ordem do Dia,  o  senhor  Vice-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 senhores Vereadores inscritos no Livro de Oradores:  1. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, Nobres 
Vereadores Membros da Mesa da Câmara, senhora e senhores Vereadores. Eu serei breve. Subo a  
esta Tribuna hoje  somente  para fazer  um comentário a respeito  do Projeto de Emenda à Lei  
Orgânica e pedir encarecidamente aos Nobres Colegas que revejam a posição adotada uma vez  
que, para as pessoas que hoje assistem a Sessão e talvez não tenham entendido a natureza desse  
Projeto de Emenda à Lei Orgânica, trata-se do fim do recesso parlamentar do mês de julho, ou  
seja, a Câmara irá trabalhar mais trinta dias no ano. Hoje nós temos um recesso de setenta e cinco  
dias, são trinta dias no mês de julho e quarenta e cinco dias sendo quinze dias em dezembro e  
trinta dias em janeiro. Então, esse Projeto de Emenda é exatamente para acabar com o recesso do  
mês de julho, peço encarecidamente aos Nobres Pares que relevem essa situação toda que está  
ocorrendo com as Comissões, porque eu tenho certeza que nós vamos resolver isso da melhor  
maneira possível, e revejam o posicionamento de Vossas Excelências para que na segunda votação  
possamos aprová-lo. Muito obrigado e uma boa noite a todos.”  2. Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni: Pede ao senhor Presidente da Câmara, Vereador Reinaldo, que reassuma a Mesa, para 
que possa utilizar o seu tempo como Orador inscrito. Com a palavra, o Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni:  “Senhor  Presidente,  Mesa  Diretora,  Nobres  Pares.  Hoje  o  que  me  trás  aqui,  
primeiramente gostaria de agradecer a confiança dos Nobres Vereadores em meu Projeto e tenho 
certeza que durante o desenvolvimento desse, esperarei contar com vocês, com a ajuda de vocês,  
aprimorando cada vez mais esse projeto para que realmente ele decole e se transforme mesmo  
numa rua de lazer e que não seja o primeiro, que nós possamos fazer isso em outros bairros  
também e que possamos atender a todas as regiões dentro do nosso município. A segunda, eu  
gostaria de deixar aqui o meu protesto quanto ao nosso carnaval. Infelizmente acho que o Diretor 
de Cultura não foi muito feliz quanto as bailarinas ou dançarinas, não sei como se pode dizer,  
enfim,  as  meninas  que  vieram dançar.  O MC Baleia foi  legal,  só que  a  situação que  chegou  
naquele palco, para as famílias de Biritiba, para as pessoas que estavam ali, acho que não foi  
muito agradável, ao ponto que elas chegaram, às roupas que elas vestiam, acho que elas estavam  
apropriadas para um baile fechado, acima de dezoito anos, todos maior de idade, ‘vacinados’.  
Agora, crianças de oito, nove, dez, onze anos na beira do palco, e elas fazendo aqueles gestos  
obscenos, aquelas roupas que estavam ali, para o horário, e da forma que estavam. Então, deixo  
aqui  o  meu  protesto.  Acho  que  não  era  o  momento,  acho  que  ele  foi  infeliz  na  escolha  das  
dançarinas, não sei se foi ele ou se foi o MC Baleia que trouxe, eu não sei quem foi que trouxe as  
meninas, acho que até em dançar lá em cima o axé é legal, o funk, só que se tivessem um pouco  
mais vestidas acho que ficaria mais família. Tivemos algumas pessoas que nos procuraram, que  
conversaram com a gente sobre isso, então, deixo aqui o meu protesto e mais uma vez digo: eram 
meninas para estarem num baile fechado para pessoas acima de dezoito anos, não daquela forma 
como estavam na praça. Muito obrigado.” 3. Vereador Marcio Aparecido Cardoso: Agradeceu e 
dispensou  o  uso  da  palavra. 4.  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção:   Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra. O senhor Presidente da Câmara diz: “Gostaria apenas de fazer um 
comentário, na verdade é um comunicado ao Vereador José Maria de Siqueira Junior: tendo em  



vista que ele é  o  autor do Projeto de Lei  da ‘Lei  Seca’,  já  falei  na Sessão anterior que esta  
Presidência da Câmara ficou a disposição para fazermos uma audiência pública. Estou reiterando  
essa disponibilidade para que Vossa Excelência passe uma data para que possamos discutir esse  
assunto com mais intensidade   porque é uma matéria extremamente importante para o município.” 

Vereador José Maria: “Se não houver objeção, gostaria de agendar com Vossa Excelência para a  
semana  que  vem,  para  que  dê  tempo  de  estarmos  comunicando  os  interessados  que  são  os  
comerciantes. Para mim seria viável a partir, pode ser na verdade qualquer dia da semana, no  
entanto, segunda, quarta e sexta-feira eu tenho o meu compromisso de estudo em São Paulo à 
noite,  poderia ser  na terça ou na quinta-feira no período da tarde.” Presidente  da Câmara: 
“Então Vossa Excelência, tendo um dia ou dois no máximo para decidir a data exata e horário,  
acredito que o horário deveria ser melhor a noite por causa da população que trabalha, a data até  
quarta-feira  você  me  passando  está  bem.”  Vereador  José  Maria: “Nós  poderíamos  estar 
definindo para terça-feira da semana que vem, ás dezenove horas seria o ideal.” Presidente da 
Câmara: “Vou solicitar a Vossa Excelência que me faça um ofício, para que eu possa comunicar  
aos demais Vereadores e todos possam ter exatamente a data porque os afazeres dos Vereadores  
são tantos que acabam se esquecendo, então para formalizar fica melhor.”   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 março de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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