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

Às vinte  horas  do  dia  vinte  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.  59,  do  Livro  nº  IX  de  Registro  de  Presença  dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para as 
deliberações, face ao comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a 
ausência do Vereador Wellington Medeiros de Assunção que estava em outro município 
tratando de assuntos de interesse da municipalidade. 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 13/03/2006. 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  Especial  nº.  008/2006 – Vereador Wellington Medeiros  de  Assunção 
comunica  a  sua  ausência  nesta  data;  3. Leitura  do  Telegrama  10064374/MS/SE/FNS 
Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama 10083535/MS/SE/FNS Ministério da Saúde; 
5. Leitura  do  Telegrama  10069816/MS/SE/FNS  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do 
Comunicado nº. CM026201/2006, do Ministério da Educação; O senhor Presidente solicita 
ao senhor Vice-Presidente da Mesa Diretora, Vereador Marcelo, que assuma os trabalhos 
para que ele se ausente por alguns minutos. Assumiu os trabalhos, o senhor Vice-Presidente, 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni. 7. Leitura do Ofício nº. 040/06 do Conselho Tutelar de 
Biritiba Mirim. Encaminha Relatórios;  8. Leitura do Ofício – Associação Beneficente de 
Saúde  Dr.  Arthur  Alberto  Nardy.  Encaminha  Documentos;  9. Leitura  do  Ofício 
RC10.4/EXT  –  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem.  Resposta  a  Exp. 
001470/17/DR.10/2006  –  referência  lombada  na  SP-88;  10. Leitura  do  Ofício  nº. 
0011939/2006/ASPAR/GAB/MCIDADES –Resposta ao Ofício Especial de 20/02/2006; 11. 
Leitura do Ofício nº. 072/2006-DAGP – Resposta ao Requerimento nº. 063/06 – Vereadora 
Érica de Queiroz;  12. Leitura do Oficio nº. 077/2006-DAGP – Resposta ao Requerimento 
nº. 088/06 – Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 13. Leitura do Ofício nº. 075/2006-DAGP 
– Resposta ao Requerimento nº. 086/06 - Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 14. 
Leitura do    Ofício nº. 076/2006-DAGP – Resposta ao Requerimento nº. 087/06 – Vereador 



Wellington Medeiros de Assunção; 15. Leitura do Ofício nº. 074/2006-DAGP – Resposta ao 
Requerimento nº. 075/06 – Vereador Marcelo, Wellington, Fernando, Jarbas e Reinaldo; 16. 
Leitura do Ofício nº. 071/06-DAGP – Resposta ao Requerimento nº. 093/05 – Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso; 17. Leitura do Ofício nº. 004/06 Conselho Municipal de Saúde 
– Encaminha Atas. INDICAÇÕES:- Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de  
Assunção:  Indicação nº.  456/2006  solicitando do senhor Prefeito  Municipal,  para que 
determine passar máquina motoniveladora e cascalhar   todas    as    ruas   do   Bairro do 
Itaguaçu; Indicação  nº.  457/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que 
determine que seja efetuada a capinação aos arredores da Escola Estadual Jardim Yoneda; 
Indicação nº.  458/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal,  para que determine a 
construção de  abrigos  com assentos  nos  pontos  de  ônibus  da  Estrada de  Casa  Grande; 
Indicação nº.  459/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal,  para que determine a 
construção de abrigos nos pontos de ônibus do Bairro Chácaras Vertentes;  Indicação nº. 
460/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  a  capinação  e 
limpeza  das  margens  do  córrego  Itaim; Indicação  nº.  461/2006 solicitando  do  senhor 
Prefeito Municipal,  para que determine a manutenção geral  na Sede da Associação dos 
Moradores Bairro Jardim dos  Eucaliptos; Indicação nº.  462/2006 solicitando do senhor 
Prefeito  Municipal,  que  determine  a  construir  novos  banheiros  públicos  (masculino  e 
feminino) na Praça São Benedito; Indicação nº. 464/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal,  para  que  determine  os  estudos  para  implantação  de  luminárias  em  pontos 
estratégicos do Bairro Parque Residencial Castellano;  Indicação nº. 465/2006 solicitando 
do senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários para colocação de 
luminárias no Bairro Cinturão Verde; Indicação nº. 466/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal,  para que determine serviços no Bairro Carcará e Vale Verde; Indicação nº. 
475/2006  solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine o nivelamento e 
cascalhamento  da  Rua  dos  Professores,  Bairro  Sertãozinho.   Autoria  dos  Nobres 
Vereadores Wellington Medeiros de Assunção e Marcelo Silveira Mistroni:     Indicação nº. 
463/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal,  para que determine a construção de 
abrigos com assentos nos pontos de ônibus no Bairro Pomar do Carmo. Autoria do Nobre 
Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni: Indicação  nº.  467/2006 solicitando  do  senhor 
Prefeito  Municipal,  para  que  determine  sinalização  vertical  e  horizontal  de  todos  os 
redutores de velocidade existente na cidade; Indicação nº. 468/2006 solicitando do senhor 
Prefeito Municipal, para que determine a roçada dos matos nos acostamentos da estrada do 
Pomar do Carmo;  Indicação nº. 469/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para 
que determine cascalhar a Estrada de Santa Catarina; Indicação nº. 470/2006 solicitando do 
senhor Prefeito  Municipal,  para que determine estudos para  colocação de  luminária  em 
alguns pontos do Pomar do Carmo e Cinturão Verde; Indicação nº. 471/2006 solicitando do 
senhor Prefeito Municipal, para que determine a colocação de redutores de velocidade na 
Rua  João  José  Guimarães  próximo  a  EMEI  Ferdinando  Jungers.  Autoria  do  Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho: Indicação nº.  472/2006 solicitando do senhor 
Prefeito  Municipal,  para  que  determine  a  limpeza,  passar  máquina  motoniveladora  e 
colocação   de   cascalho   na   Rua   Rio   Turvo,   Bairro Vertentes; Indicação nº. 473/2006 



solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine a recolocação ou asfaltamento 
das Ruas General Osório e Marquês de Olinda, Bairro Vila Márcia; Indicação nº. 474/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine a poda das árvores localizadas 
ao  lado  do  Hospital  Municipal.   PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: 1)  Leitura  da 
Mensagem  006/2006.  Veto  Parcial  ao  Autógrafo  nº.  007/2006  Projeto  de  Lei  
Complementar nº.  001/2006.-  Autoria do Poder Executivo - O Nobre  Vereador José 
Maria de Siqueira Junior solicita a ordem e diz: “Só a título de correção, eu entendo que 
o  Veto  teria  que  ter  sido  lido  no  expediente,  no  Regimento  fala  que  é  para  dar 
conhecimento ao Plenário, mas como já foi colocado em Deliberação, eu acredito que em 
termos de votação não vai dar problema, só para que os próximos Vetos venham a ser  
feitos da forma correta.” O senhor Vice-Presidente diz:  “Peço a Secretaria que fique 
mais  atenta quanto a isso.”  2)  Leitura da Mensagem nº.  011/2006 e  Projeto  de  Lei  
Complementar nº. 013/2006 – Autoria do Poder Executivo -  (Desafeta a área, estabelece 
as autorizações de desmembramento e de doação a Fazenda Púbica do Estado de São Paulo, 
conforme especifica visando, sua destinação a construção de prédio   escolar, e    dá outras 
providências). O Nobre Vereador Carlos Alberto solicita a ordem e requer que o Projeto de 
Lei Complementar nº. 013/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da 
presente Sessão, tendo em vista a sua importância ao município. O senhor Vice-Presidente 
coloca em votação o requerimento do Vereador Carlos Alberto, ficando o mesmo aprovado. 
O senhor Vice-Presidente declara que o Projeto de Lei Complementar nº. 013/2006 será 
objeto  de  discussão  e  votação  na  Ordem  do  Dia  da  presente  Sessão.  3.  Leitura  da 
Justificativa  e  do  Projeto  de  Lei  nº.  014/2006  –  Autoria  do  Vereador  Fernando 
Henrique  Bolanho –  Dispõe  sobre  a  denominação  de  via  pública  no  Bairro  Jardim 
Alvorada B, no município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 4.   Leitura do     Projeto   
de  Resolução  nº.  012/2006 -  Autoria  Mesa  Diretiva –  Dispõe  sobre  a  alteração  do 
Parágrafo Único do Artigo 88, do Regimento Interno, e dá outras providências. 5.   Leitura   
do     Projeto  de  Resolução nº.  013/2006   -  Autoria  da Mesa Diretiva –  Dispõe  sobre  a 
alteração do Artigo 68, e dá outras providências. 6.    Leitura do     Projeto de Resolução  nº.   
014/06   -  Autoria  da  Mesa  Diretiva –  Dispõe  sobre  a  alteração  do  Artigo  70,  do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. O 
senhor Vice-Presidente, Vereador Marcelo, solicita um recesso de alguns minutos para que 
as Comissões Permanentes possam analisar o Projeto de Lei Complementar nº. 013/2006 – 
Autoria  do  Poder  Executivo  -  (Desafeta  a  área,  estabelece  as  autorizações  de 
desmembramento  e  de  doação  a  Fazenda  Púbica  do  Estado  de  São  Paulo,  conforme 
especifica visando, sua destinação a construção de prédio escolar, e dá outras providências). 
Findo o recesso, o senhor Vice-Presidente solicita ao Primeiro Secretário que fosse feita a 
chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, 
cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apurou-se que havia “quorum” legal 
para a continuidade da Sessão Ordinária, face ao comparecimento da maioria dos membros 
da  Câmara.  Constatou-se  a  ausência  do  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção, 
justificada  no  Expediente.  O  Vereador  Jarbas solicita  a  ordem e  diz:  “Gostaria  que 
também   fosse   apreciado   na   Ordem   do  Dia, o Veto Parcial, de autoria do Prefeito, ao 



Autógrafo nº. 007/2006.” O senhor Vice-Presidente coloca em votação o requerimento do 
Vereador Jarbas, ficando o mesmo  aprovado. O senhor Vice-Presidente dá continuidade 
aos  trabalhos,  passando-se  de  pronto  ao material  dado a  ORDEM DO DIA: 1.  Única 
discussão  e  Votação  o  Requerimento  nº.  097/2006  –  Autoria  do  Nobre  Vereador 
Wellington  Medeiros  de  Assunção  -  Ao  Excelentíssimo  Prefeito  Municipal  para  que 
determine ao departamento competente que realize estudos no que tange a ampliação dos 
horários  de  atendimento  nos  postos  de  saúde  de  nossa  cidade.  APROVADO.  2.  Única 
discussão  e  votação  o    Requerimento  nº.  098/2006   -  Autoria  do  Nobre  Vereador 
Fernando Henrique Bolanho -  Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que interceda 
junto ao departamento competente que determine a colocação de iluminação pública na Rua 
das  Amoreiras,  Bairro  do  Carmo.  APROVADO.  3.  Única   discussão  e  votação  o   
Requerimento nº. 099/2006 -  Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar - 
Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que interceda junto a Empresa Bandeirante de 
Energia no sentido de colocação de iluminação pública nas Ruas A e B no Bairro Fumiko 
Nothi. APROVADO.  4. Única discussão e votação o    Requerimento de Informação nº.   
100/2006 -  Ao  Excelentíssimo Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  departamento 
competente para providenciar as informações sobre a folha de pagamento. APROVADO. 5.  
Única  discussão  e  votação  a     Moção  de  Apelo  nº.  018/2006  -     Autoria  dos  Nobres 
Vereadores  Wellington  Medeiros  de  Assunção,  Marcelo  Silveira  Mistroni,  Jarbas 
Ezequiel  de  Aguiar,  Fernando  Henrique  Bolanho  e  Reinaldo  Pereira  -  Ao 
Excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin Filho, Governador do Estado de São Paulo, a fim 
de equiparar  os  salários  dos  Delegados  de  Policia  do Estado de  São Paulo  com outros 
Estados do País.  APROVADA. 6. Única discussão e votação o Veto Parcial ao Autógrafo 
nº. 007/2006 - Projeto de Lei Complementar nº. 001/2006, que “Dispõe sobre a alteração 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº. 12, de 27 de abril de 2005, que dispõe sobre a 
concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais, 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;  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos  :   Presidente  Vereador  Wellington Medeiros  de  Assunção/  Relator  Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro Vereadora Érica de Queiroz; e  de Obras, Serviços e 
Bens  Municipais  :   Presidente  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador 
Fernando Henrique Bolanho/ Membro Vereador Marcio Aparecido Cardoso. O  Vereador 
Marcio solicita a Ordem e diz: “Gostaria que fosse lido também o Parecer do Procurador 
Jurídico.” O  senhor  Vice-Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do  Vereador 
Marcio...  O  Vereador  Carlos  Alberto interrompe  solicitando  a  Ordem e  diz:  “Vossa 
Excelência, o Vereador Marcio só pediu para ser lido o Parecer do Procurador Jurídico.” 
Vereador Marcio: “Que na realidade não há necessidade de ser votado.” O senhor Vice-
Presidente retifica-se e solicita que o senhor Segundo Secretário faça a leitura do Parecer da 
Procuradoria Jurídica com referência ao Veto Parcial ao Autógrafo nº. 007/2006. O senhor 
Vice-Presidente  coloca  em  discussão  o  Parecer  favorável  em  Conjunto  das  Comissões 
Permanentes. O   Vereador   José Maria solicita a Ordem e diz: “O Parecer é favorável ao 



Veto?” Senhor Vice-Presidente: “Sim, favorável  ao Veto Parcial.”  Vereador Carlos 
Alberto: “Só  uma  pergunta:  tendo  em  vista  que  o  Parecer  é  favorável  ao  Veto,  o  
Procurador Jurídico também é favorável ao Veto?” Senhor Vice-Presidente: “Os dois 
Pareceres são favoráveis  ao Veto Parcial.” Vereador Carlos Alberto: “Então vai  ser 
aprovado na íntegra,  sem emendas?” Senhor  Vice-Presidente: “Sim,  na  íntegra,  sem 
emendas.” Vereador Carlos Alberto: “Gostaria só de fazer um comentário. Acho que foi  
o  Nobre  Vereador  Jarbas  que  fez  a  Emenda,  Vereador,  só  um  comentário  que,  na 
Legislatura passada eu fiz um Projeto de Lei, e na referência do Veto diz que o Vereador 
não pode criar despesa, quer dizer, nós aqui, trabalhamos de mãos atadas e realmente não  
podemos fazer nada.  Na oportunidade,  eu fiz  o Projeto de Lei  com referência ao pró-
labore, onde eu mencionava que o Poder Executivo estava autorizado a pagar o pró-labore 
e mesmo assim foi vetado, nós quebramos o Veto porque no meu Projeto de Lei tinha a  
palavra ‘autoriza’, quer dizer, ele pode tanto dar continuidade ao Projeto do Pró-labore  
como também engavetar. Então, entrou-se na justiça e quebrou-se esse meu Projeto. Só  
para esclarecer, professor, que nós trabalhamos aqui meio que de mãos atadas.” Vereador 
Jarbas: “A alteração que eu fiz foi no sentido de que ninguém fosse injustiçado, porque se  
uma pessoa fosse receber, vamos supor que ela era de uma referência acima da citada e,  
ganhasse menos do que alguém de uma referência baixa, ela teria direito também. E outra 
coisa também: no Projeto inicial estava excluindo o Professor de EMEF e uma pessoa que 
já  ganha um auxílio  vai  passar a não ganhá-lo mais,  é  que o professor  de EMEF foi  
compensado na lei  que a gente votou na semana passada,  dos cinqüenta por cento do  
bônus, então por isso que nós vamos também, acho que todos vão concordar com o Veto,  
tendo  em  vista  que  já  foi  corrigida  essa  parte  do  professor  de  EMEF  que  ia  ser  o  
prejudicado aqui neste Projeto, quando uma pessoa ganha um valor e ela passa a não  
ganhar mais, é diferente de quando ela nunca ganhou e deixa de ganhar. Então teve uma  
compensação, no caso, o bônus que a gente aprovou na semana passada, senão estaríamos  
sendo injustos com eles, então é por isso que eu também concordo com o Veto.” Vereador 
Carlos Alberto: “Só para justificar, Nobre Vereador, nós não podemos nem beneficiar. É  
o  nosso  cargo de  Vereador.” O  senhor  Vice-Presidente  coloca  em  votação  o  Parecer 
favorável,  em conjunto,  proposto  pelas  Comissões  Permanentes  com referência  ao 
Veto Parcial ao Autógrafo nº. 007/2006 - Projeto de Lei Complementar nº. 001/2006, 
que “Dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº. 12, de 27 de abril 
de 2005, que dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação aos Servidores Municipais, e 
dá outras providências.” APROVADO.  7.    Única discussão e votação o Projeto de Lei   
Complementar   nº.  013/2006  -     Autoria  do  Poder  Executivo,  que  “Desafeta  a  área 
designada  “Praça  B”,  no  Bairro  Jardim  Vista  Alegre,  estabelece  as  autorizações  de 
desmembramento  e  de  doação  a  Fazenda  Pública  do  Estado  de  São  Paulo  conforme 
especifica visando sua destinação a construção de prédio escolar, e dá outras providências.” 
Leitura do Parecer Favorável ao Projeto de Lei na íntegra, em conjunto, das Comissões de 
Justiça e Redação – Presidente Vereador   Fernando    Henrique Bolanho/ Relator Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni/ Membro Vereador Carlos Alberto Taino Junior; de Tributação, 
Finanças e Orçamentos  :     Presidente  Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Relator 



Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro Vereadora  Érica  de  Queiroz;  de Ordem 
Econômica  :   Presidente Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Relator Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção/ Membro Vereadora Érica de Queiroz; e de Obras, Serviços e Bens 
Municipais  :   Presidente Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Relator Vereador Fernando 
Henrique Bolanho/ Membro Vereador Marcio Aparecido Cardoso.  O  Vereador Marcio 
Aparecido  Cardoso solicita  a  Ordem  e  diz:  “Foi  lido  nos  dois  Projetos  e  nos  dois 
Pareceres o nome deste Vereador como membro, mas este Vereador já requereu a esta  
Casa  de  Leis  para  não  fazer  parte  mais  de  Comissão.  Então,  gostaria  que  ficasse  
consignado em Ata que este Vereador não faz parte das Comissões e por isso, eu não  
assino  os  pareceres.” O  senhor  Vice-Presidente diz:  “Fica  consignada  então,  a 
declaração do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso.”  O senhor Vice-Presidente 
coloca  em  discussão  o  Parecer  favorável  em  conjunto  proposto  pelas  Comissões 
Permanentes, com referência ao Projeto de Lei Complementar nº. 013/2006. Após, coloca-o 
em votação, ficando APROVADO. Fim do material dado a Ordem do Dia,  senhor Vice- 
Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretario que   faça   a    chamada   dos   oradores 
inscritos  para  fazerem  uso  da  tribuna  no  tempo  regimental  destinados  às  explicações 
pessoais:  1. Vereador Carlos Alberto Taino Junior: “Gostaria de pedir permissão ao 
senhor Vice-Presidente, Vereador Marcelo, para que eu possa falar em meu lugar.”  O 
senhor  Vice-Presidente  concede  a  permissão  ao  Vereador  Carlos  Alberto.  “Senhor 
Presidente, Mesa, senhores Vereadores, Vereadora Érica de Queiroz e  senhores munícipes  
desejo-lhes o meu boa noite. Gostaria de fazer uma solicitação ao líder do Prefeito para 
que nós pudéssemos marcar uma reunião com o senhor Prefeito,  para conversarmos o  
assunto relacionado à praça pública, à praça municipal, tendo em vista as reclamações dos  
munícipes ao redor da praça. Hoje estive na praça,  no centro do município e em todos os 
comércios que fui,  os munícipes pararam para conversar comigo referente ao banheiro  
público e a segurança pública. Estive conversando no gabinete do Vereador José Maria 
com referência a segurança para podermos conversar com a Polícia Militar, fazendo um  
ofício para que venha a Força Tática e até mesmo a viatura do GARRA, não querendo 
passar por cima da autoridade local, Delegado Doutor Del Poente, para que nós possamos  
marcar  uma reunião com ele  até  para  nos  aconselhar  no  que podemos estar  fazendo.  
Sabemos das dificuldades que a Polícia Militar e Civil local tem com relação a carros e  
pessoal,  mas para que possamos amenizar  as  constantes brigas e  desordens que estão 
ocorrendo na praça. Para vocês terem uma idéia, não é a primeira vez que eu falo aqui  
com referência a banheiro, à segurança, enfim, as ruas ao lado da praça estão servido de  
banheiro, tem um pessoal que usam drogas, ali no salão de cabeleireira da Inês até no  
toldo do prédio tacaram fogo, é lastimável, o que fica no outro dia, o pessoal chega a fazer  
suas necessidades lá e até outras coisas mais. Então, eu gostaria de marcar com o líder do  
Prefeito, até porque ele está mais perto do nosso Delegado, não passar por cima dele, mas  
ver no que ele pode nos orientar. Obrigado.” O senhor Vice-Presidente, Vereador Marcelo 
diz:  “Só para complementar, alguns moradores da rua do salão da Inês me procuraram  
também, para se ter uma idéia, na quarta-feira de Cinzas tiveram que pedir o caminhão  
pipa da Prefeitura para que fosse   lavada   a rua porque ninguém mais agüentava o cheiro. 



Quanto ao pedido da questão da segurança, vocês que já vem anterior a este Vereador, a  
gente já conhece dos  pedidos que tem, para que seja construída uma base na própria  
praça, acho que é muito válida essa reunião para que nós possamos dar um jeito realmente  
na nossa Praça, pois chega num determinado horário, as nossas famílias não podem mais  
freqüentá-la, como Vossa Excelência mesmo colocou: é briga, droga, um pessoal que não  
respeita, então acho que é muito válida se o Vereador   José   Maria   conseguir   essa  
reunião   para    nós, com a segurança pública do nosso município e o Prefeito, para que  
nós possamos tentar achar uma solução. Até também a questão do banheiro público que foi  
fechado, a gente sabe que ele causa muitos problemas também, mas agora o problema é  
maior ainda porque não existe nenhum local para que seja utilizado, como você falou: é na  
porta da casa das pessoas, portas de comércio e que fica prejudicado é aquele que no dia  
seguinte  tem que  lavar  a  porta  ou  a  frente  da  casa  para  poder  sair  porque  não  tem 
condições  de  se  utilizar.  Então,  acho que é louvável  o  seu pedido.”  2.  Vereador José 
Maria de Siqueira Junior: “Peço permissão para falar em meu lugar.”  O senhor Vice-
Presidente concede. “Esse problema de segurança não é de hoje, na Legislatura passada 
outros Vereadores já fizeram solicitações para a colocação de uma base da Polícia Militar.  
Eu acredito que a única forma de estar coibindo esses problemas de drogas e badernas é  
realmente o policiamento ostensivo e isso não tem solução, onde a polícia está não ocorre  
crime. Então, a polícia vai ter que estar presente e essa reunião tem que ser marcada,  
realmente.  Com  relação  ao  banheiro,  o  Vereador  Fernando  deu  uma  boa  idéia  que  
podemos tentar colocá-la em prática, de estar passando esse banheiro e ser cobrada uma  
pequena taxa de manutenção e conservação, a gente sabe infelizmente que o pessoal quer  
coisa boa, a minoria, graças a Deus a minoria, quer coisa boa, mas não conservam. Os  
banheiros estavam todos quebrados, todos destruídos, então é uma coisa de uso comum do 
povo e  que o próprio usuário destrói,  então temos que colocar  pessoas para tomarem 
conta, vai ter que dar um jeito de fazer isso. Eu estarei marcando essa reunião com o 
senhor Prefeito. Com relação à reunião que foi solicitada na Sessão passada, eu já falei  
com o Prefeito e  com o Diretor de Cultura, ele  me pediu para oficializar e  eu estarei  
oficializando amanhã e ele estará me mandando à resposta com o dia e horário da reunião.  
Apenas para dar conhecimento a todos, e vou aproveitar também e oficializar essa reunião  
com o Prefeito, com o policiamento militar e o Delegado de Biritiba Mirim para estarmos  
conversando exatamente sobre  o que o Vereador ‘Inho’ disse,  trazendo um reforço do  
policiamento para cá porque o nosso policiamento a noite, salvo engano, possui uma única  
viatura para rodar Biritiba inteiro, então, ou eles cobrem o bairro ou eles cobrem o centro 
da cidade, não tem como eles estarem nos dois lugares, e se eles ficam aqui durante a  
baderna, fica desguarnecida a zona rural da cidade. Então, temos que criar um mecanismo 
através da polícia, que a única forma de coerção é a polícia, não tem jeito, para tentarmos  
resolver esse problema que realmente é sério. Como o Vereador Marcelo disse: hoje a  
praça não é mais para a família, infelizmente é isso que está acontecendo. Nós tivemos no  
Carnaval, flagrante de entorpecentes, flagrante de porte de arma, graças a Deus nada mais 
grave aconteceu, mas Biritiba está precisando dar uma ‘chacoalhada’ mesmo  nessa parte  
de segurança, principalmente ali na praça. O trabalho está sendo feito, não tem como eu 
criticar   porque  eu  trabalho na polícia e é difícil principalmente na parte de investigação,  



pois nós não temos bola de cristal para adivinhar tudo o que acontece, mas o policiamento  
ostensivo tem que estar mais presente, vamos conversar com o pessoal da Polícia Militar 
para  arrumarmos  uma  solução,  temos  que  arrumar  uma  solução  para  isso.  Muito  
obrigado.”  3. Vereador Marcio Aparecido Cardoso: “Peço permissão para fazer o uso 
da palavra em meu lugar.” O senhor Vice-Presidente o concede.  “Apenas um aparte ao 
Vereador Fernando que é Presidente da Comissão de Justiça e Redação. No ano passado  
este Vereador fez um Projeto de Lei de denominação de ruas, mais precisamente do bairro  
Vale Verde, no entanto, foi deliberado e está nas Comissões e, me parece que está com a  
Comissão de Justiça e Redação, que está pedindo parecer se a área é irregular ou não. O 
que  eu  pude  reparar  aqui  nos  Projetos  em  Deliberação,  também  há  um  Projeto  de  
denominação de rua e  eu peço ao Presidente da Comissão que veja com carinho esse  
Projeto,  porque  se  formos  analisar  todos  os  Projetos  irregulares  e  embargados,  não  
daremos nome em Biritiba inteira.” O Vereador Fernando solicita um aparte e diz: “Na 
ocasião eu não participava dessa Comissão, o Projeto foi no ano passado, não sei como  
está esse Projeto, acho que algum Vereador fez esse pedido e não sei se veio a resposta 
ainda.”  Vereador Marcio: “Foi a Comissão de Justiça e Redação da época, como teve  
essa  mudança  de  Comissão,  é  por  isso  que  peço  ao  Nobre  Vereador.”   Vereador 
Fernando: “Vou  solicitar  ao  Presidente  verificar  onde  está  esse  Projeto.”  Vereador 
Marcio: “O Projeto está em análise, acho que temos que ver todos os projetos iguais,  
como os da Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, como o Nobre Vereador Jarbas no ano 
passado denominou várias vias do jardim, e eu acho que os loteamentos, todos são iguais,  
estão embargados uns, irregulares outros e, as vias públicas, desde que já tenham rede  
oficial  da  Bandeirante,  acho  que  é  uma  rua  oficial,  então,  nada  impede  para  a  sua  
denominação. Peço ao Presidente da Comissão que esteja verificando onde está parado  
esse  Projeto  para  que  possa  dar  o  andamento.”  Vereador  Fernando: “Só  para 
esclarecimento: como já disse,  não chegou em minhas mãos para dar parecer nenhum 
nesse Projeto, foi no ano passado e, assim que chegar e o mesmo estiver emperrado em 
algumas das Comissões, estaremos analisando-o e com certeza, colocando-o em votação.”  
Vereador Marcio: “Acho que houve alguma falha, não sei se na administração, porque 
está na Comissão de Justiça e Redação e já deveriam ter passado ao Presidente desta 
Comissão, sei que não chegou até então.”  Vereador Fernando:  “Chegando, nós vamos 
analisá-lo e, se for o caso, só colocá-lo em votação.” Vereador Jarbas: “A respeito da Lei  
da  CIP,  Iluminação  Pública,  e  pedir  ao  líder  do  Prefeito  que  peça  a  ele  que  faça  o 
seguinte: em vez de ele estar pagando a conta do município com o Custeio de Iluminação  
Pública,  que ele  colocasse mais pontos de iluminação e que ele bancasse a conta por  
enquanto, porque a gente tem vários bairros, podem ver que pedidos de iluminação tem  
toda  a  semana  e  de  todos  os  Vereadores  aqui,  e  é  relacionado  com  a  segurança,  
principalmente  dos  bairros,  do  Jardim,  da  Vila  Santo  Antonio.  É  crítica  a  falta  de 
iluminação que está relacionada com a falta de segurança. Então, que a Prefeitura pague a  
conta e uma parte use para colocar iluminação, que ela usasse um valor maior para a 
colocação de iluminação, e depois que tivessem pelo menos os pontos críticos do município 



sanados, aí usasse o valor para pagar a conta,  pois acho que a lei não prevê isso, só fala  
que é custeio, 

então serve tanto para pagar a conta como para colocar pontos de iluminação. Todos os  
Vereadores estão sempre pedindo iluminação pública em vários pontos da cidade, então, 
estarmos  vendo  se  é  possível  uma mudança  na  lei  ou  se  ele  mesmo pode  tomar  essa  
providência de estar fazendo esse uso do dinheiro da iluminação pública, e a Prefeitura 
arcasse com a conta por um período,  pelo menos até sanar os pontos mais graves da  
cidade.”  Vereador  Marcio: “Também  devemos  esclarecer  à  população  que,  
automaticamente  com  o  crescimento  da  iluminação  pública  em  nosso  município,  será  
aumentada  a  despesa  para  estarmos  pagando,  então,  eu  acho  louvável  iluminar  o  
município todo, mas que o Prefeito ilumine um pouco em cada bairro e por vez, para outros  
bairros não ficarem ‘bravos’ por  estar aumentando essa despesa na conta.”  Vereador 
Marcelo:  “Até  nós  já  discutimos  sobre  isso,  se  não  vai  chegar  um  ponto  que  vai  
estrangular, todo o custo de iluminação pública vai acabar revertendo em pagamento das  
contas da iluminação pública e não vai ter mais dinheiro para o investimento. A gente sabe  
que  hoje,  o  Prefeito  até  nos  passou  que  cinqüenta  por  cento  ele  investe  em  novas 
luminárias  e  cinqüenta por  cento ele  paga a  conta,  mas cada vez  que ele  coloca três  
luminárias a conta dele aumenta. Então, acho que precisamos sentar, ver uma forma que 
possa colocar um pouco em cada bairro,  pelo menos nos  pontos mais críticos,  onde é  
descida de ônibus, algo nesse sentido, para que toda a população possa utilizar isso.”  E 
não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Vice-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 27 de março de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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