
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 03 de abril de 2006. 

Às vinte horas do dia três de abril 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. 61, 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 
27/03/2006. 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. BP 35/06 Biritiba-Prev. Encaminha documentos; 3. Leitura do 
Oficio nº. BP 37/06 Biritiba-Prev. Solicita documentos; 4. Leitura do Oficio nº. 082/2006 – DAGP. 
Resposta ao requerimento nº. 090/06, Proc. 1414/06 Vereador Fernando Henrique Bolanho; 5. Leitura 
do  Oficio  nº.  087/2006  –  DAGP.  Resposta  ao  requerimento  nº.  041/06  Proc.  831/06  Vereador 
Fernando Henrique Bolanho; 6. Leitura do Oficio nº. 084/2006 – DAGP. Resposta ao requerimento 
nº. 082/06 Proc. 121/2006, Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 7. Leitura do Oficio nº. 085/2006 – 
DAGP. Resposta ao requerimento nº. 079/06 Proc. 1209/2006 Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 8. 
Leitura do Oficio nº.  083/2006 – DAGP. Resposta ao requerimento nº.  065/06 Proc.  1068/2006, 
Vereadores  Wellington  Medeiros  de  Assunção,  Marcelo  Silveira  Mistroni,  Fernando  Henrique 
Bolanho, Reinaldo Pereira e Jarbas Ezequiel de Aguiar; 9. Leitura do Oficio nº. 092/2006 – DAGP. 
Resposta  ao  requerimento  nº.  094/2006  Proc.  1420/06  Vereadores  Marcelo,  Jarbas,  Fernando, 
Wellington e Reinaldo; 10. Leitura do Oficio nº. 086/2006 – DAGP.  Resposta ao requerimento nº. 
050/06 Proc  906/06 Vereadores  Fernando e  Jarbas; 11. Leitura  do Oficio nº  089/2006 – DAGP 
Resposta ao requerimento nº 085/06 Proc. 1215/06 Vereadores Fernando e Marcelo; 12. Leitura do 
Oficio nº. 091/2006 – DAGP – Atos do Executivo – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim;  13. 
Leitura do Oficio nº. 101/2006 - DF/GP. Balanço Geral de 2005 Prefeitura Municipal de Biritiba 
Mirim. INDICAÇÕES:-  Autoria do Nobre Vereador    Fernando Henrique Bolanho:   Indicação nº. 
492/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  a  poda  das  árvores 
localizadas na extensão da Rua João Rodrigues de Morais, Bairro Jardim Nova Biritiba; Indicação 
nº. 493/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine estudos necessários para 
colocação de uma lixeira na Rua Maria Auxiliadora, Bairro do Castellano;  Indicação nº. 494/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal que interceda junto a Empresa Bandeirante de Energia, para 
colocar  um ponto de luminária  na Rua Maria  Auxiliadora,  Bairro do Castellano;  Indicação nº. 
495/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine limpeza e roçada de mato na 
Rua Maria Auxiliadora, Bairro Castellano;  Indicação nº. 480/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal, para que determine a limpeza e a roçada do mato existente no acostamento da Estrada do 
Sertãozinho  no  entroncamento  da  estrada  dos  Barbosa.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Wellington 
Medeiros de Assunção: Indicação nº. 496/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que 



determine serviços de pintura das lombadas existentes em nosso município;  Indicação nº. 497/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine o estudo da possibilidade de asfalto nas 
Ruas Venceslau Brás e Cinco de Maio no Jardim Yoneda e Vista Alegre;  Indicação nº. 498/2006 
solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  passar  máquina  motoniveladora  e 
cascalhar todas as ruas do Bairro Sertãozinho;  Indicação nº. 499/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal, para que determine passar a máquina motoniveladora e cascalhar as ruas do bairros Rio 
Acima e Santa Catarina.   Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Indicação nº. 
500/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine passar máquina, cascalhar e roçar 
a Rua Dezessete, no Bairro Castellano.   Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 
Indicação nº. 501/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine passar rolo 
compressor e jogar cascalho na estrada municipal José Leite da Silva, Bairro Castellano. 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. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 1)   Leitura da   
Justificativa e do Projeto de Lei nº. 017/2006 – Dispõe sobre o impedimento de exercício dos cargos de 
provimento em comissão e das funções de confiança, de cônjuge ou companheiro estável do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores, bem como seus parentes em linha reta ou colateral,  consangüíneos, por 
afinidade ou civis, até o terceiro grau, inclusive, no Âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras 
providências; 2.   Leitura da Mensagem nº. 012/2006 e do Projeto de Lei Complementar nº. 018/2006   
– Concede abono aos servidores e funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e 
dá outras providências;  3.    Leitura da Mensagem nº. 013/2006 e do Projeto de Lei nº. 019/2006   – 
Dispõe  sobre  autorizo  ao  Poder  Executivo  a  abrir  crédito  Adicional  Suplementar,  e  dá  outras 
providências;  4.    Leitura  da  Mensagem  nº.  014/2006  e  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.   
020/2006 – Acrescenta o inciso VI e parágrafo único ao art. 116, da Lei Complementar nº. 03, de 23 
de novembro de 2004, e dá outras providências;  5.   Leitura da Mensagem nº. 015/2006 e do Projeto   
de  Lei  nº.  021/2006 –  Dispõe  sobre  autorizo  ao  Poder  Executivo  contratar  02(dois)  médicos 
oftalmologistas e 01(um) médico psiquiatra para a rede municipal de saúde, e dá outras providências; 
6.   Leitura do Projeto de Resolução nº. 015/2006   – Dispõe sobre o preenchimento de cargos vagos 
em Comissões  Permanentes  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências. 
Retornando ao Plenário, o senhor Presidente da Câmara, Vereador Reinaldo Pereira, reassume os 
trabalhos da presente Sessão Ordinária. O Vereador Fernando Henrique Bolanho solicita a Ordem 
e  diz:  “Requeiro  que  seja  colocado  em  discussão  e  votação  na  Ordem  do  Dia,  o  Projeto  de  
Resolução  nº.  015/2006.” O  senhor  Presidente  coloca  em votação  o  requerimento  do  Vereador 
Fernando,  ficando  este  aprovado.  Findo  o  Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a 
ORDEM DO DIA:  1.  Única discussão e  votação o    Projeto de Lei  nº.  060/2005   –  autoria do 
Vereador Marcio Aparecido Cardoso –  Dispõe sobre a denominação de vias públicas no Bairro 
Vale Verde no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Leitura do Projeto de Lei e do 
Parecer favorável, de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto das 
Comissões  Permanentes  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 senhor 
Presidente coloca em discussão e após, em votação o Projeto de Lei nº. 060/2005, ficando o mesmo 
APROVADO. O Vereador Marcio solicita a Ordem e diz:  “Só gostaria de agradecer aos Nobres  
Vereadores  que  colaboraram  com  a  aprovação  desse  Projeto,  tanto  o  Nobre  Presidente  da 
Comissão,  ao  Nobre  Vereador  Wellington,  e  esse  não  é  um  pedido  deste  Vereador  e  sim  dos  



moradores do bairro. Então, muito obrigado pelo apoio.” 2.   Única discussão e votação o   Projeto de   
Lei nº. 008/2006 – Autoria da Vereadora Érica de Queiroz - Dispõe sobre a denominação de via 
pública no Bairro Jardim Yoneda, e dá outras providências. Leitura do Projeto de Lei e do Parecer 
favorável, de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto, das Comissões 
Permanentes 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 senhor Presidente coloca em 
discussão e após, em votação o Projeto de Lei nº. 008/2006, ficando o mesmo APROVADO.  3.  
Única discussão e votação o   Projeto de Lei nº. 009/2006   – Autoria do Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior - Dispõe sobre a denominação de via publica no município, e dá outras providências. 
Leitura do Projeto de Lei e do Parecer favorável, de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica 
Legislativa, em conjunto, das Comissões Permanentes 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 senhor Presidente coloca em discussão e após, em votação o Projeto de Lei nº. 009/2006, 
ficando o mesmo APROVADO.  4.    Única discussão e votação o    Projeto de Lei nº.  015/2006   – 
Autoria  do  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho -  Dispõe  sobre  premiação  aos  servidores 
públicos ocupantes do cargo de motorista e operadores de máquinas que preservarem o patrimônio 
público, e dá outras providências. Leitura do Projeto de Lei e do Parecer favorável, de acordo com o 
Parecer da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto das Comissões Permanentes de Justiça e 
Redação – Presidente Vereador   Fernando    Henrique Bolanho/ Relator Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni; e de Tributação, Finanças e Orçamentos:   Presidente  Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/ Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em discussão e 
após, em votação o Projeto de Lei nº. 015/2006, ficando o mesmo APROVADO.  5. Única discussão 
e votação o    Projeto de Lei nº. 016/2006   –  Autoria dos Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, 
Jarbas Ezequiel de Aguiar, Wellington Medeiros de Assunção e Reinaldo Pereira - Dispõe sobre 
a denominação do Centro Empresarial  do município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 
Leitura do Projeto de Lei e do Parecer favorável, de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica 
Legislativa, em conjunto, das Comissões Permanentes 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 
senhor Presidente coloca em discussão e após, em votação o Projeto de Lei nº. 016/2006, ficando o 
mesmo APROVADO. O senhor  Presidente  solicita  ao senhor  Vice-Presidente  da  Mesa  Diretora, 
Vereador Marcelo, que assuma os trabalhos para que ele se ausente novamente por alguns minutos. 
Assumiu  os  trabalhos,  o  senhor  Vice-Presidente,  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni.  Dando 
continuidade aos trabalhos da Ordem do Dia. 6. Única   discussão e votação o Requerimento nº.   
109/2006 –  de  autoria  do  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  Ao  Excelentíssimo  Prefeito 
Municipal, refere-se ao leilão de nº. 001/2006 – Cópia completa do laudo efetuado nos veículos que 
irão para leilão. O senhor Vice-Presidente coloca em discussão e, após, em votação o Requerimento 



nº. 109/2006, ficando o mesmo APROVADO.  7. Úni  ca discussão e votação   o Requerimento nº.   
110/2006 – de autoria do Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal que faça estudos visando à implantação da Instituição do Poupa tempo nesta cidade.  O 
senhor  Vice-Presidente  coloca  em discussão  e,  após,  em votação  o  Requerimento  nº.  110/2006, 
ficando o mesmo APROVADO.  8. Única discussão e votação o   Requerimento nº. 111/2006   – de 
autoria do Vereador Wellington Medeiros de Assunção: ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para 
que faça estudos no sentido de ceder em comodato terrenos para construção de sedes de Igrejas, 
Entidades sociais, Associação e outros em nosso município. O senhor Vice-Presidente coloca em 
discussão e,  após,  em votação o Requerimento nº.  111/2006, ficando o mesmo APROVADO.  9.  
Única  discussão e  votação o    Requerimento  nº.  112/2006   –  de  autoria  do  Vereador  Wellington 
Medeiros de Assunção: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que faça estudos para instituir uma 
unidade da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em nosso município. O senhor 
Vice-Presidente coloca em discussão e, após, em votação o Requerimento nº. 112/2006, ficando o 
mesmo APROVADO.   10.   Única   discussão e votação o   Requerimento nº. 113/2006   - Autoria dos 
Nobres  Vereadores  Wellington  Medeiros  de  Assunção  e  Marcelo  Silveira  Mistroni:  Ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que faça estudos para implantação do Restaurante Popular 
Bom Prato em nosso município. O senhor Vice-Presidente coloca em discussão e, após, em votação o 
Requerimento nº. 113/2006, ficando o mesmo APROVADO.   11. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 114/2006 – Autoria do Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Ao Excelentíssimo 
Prefeito  Municipal  para que  faça estudos  de  atendimento médico  para  os  munícipes  dos  bairros 
Pomar do Carmo e  Cinturão  Verde.  O senhor  Vice-Presidente  coloca em discussão  e,  após,  em 
votação o Requerimento nº.  114/2006, ficando o mesmo APROVADO.   12. Única discussão e  
votação  o    Requerimento  nº.  115/2006   –  Autoria  do  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar:  Ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal para que determine passar rolo compressor e jogar cascalho nos 
pontos  mais  críticos  da  estrada  Nossa  Senhora  Aparecida,  Bairro  Casqueiro.  O  senhor  Vice-
Presidente coloca em discussão e, após, em votação o Requerimento nº. 115/2006, ficando o mesmo 
APROVADO.   13.   Única discussão e votação o   Requerimento nº. 116/2006   – Autoria do Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que determine recolocar os 
paralelepípedos efetuando reparos na Rua José Pereira, Bairro Vila Márcia. O senhor Vice-Presidente 
coloca  em  discussão  e,  após,  em  votação  o  Requerimento  nº.  116/2006,  ficando  o  mesmo 
APROVADO. 14.   Única discussão e votação   o Requerimento nº. 117/2006   – Autoria do Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que determine recolocar os 
paralelepípedos efetuando reparos na Rua Marquês de Olinda, Bairro Vila Márcia. O senhor Vice-
Presidente coloca em discussão e, após, em votação o Requerimento nº. 117/2006, ficando o mesmo 
APROVADO. 15.   Única discussão e votação o   Requerimento nº. 118/2006    - Autoria do Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal para que determine recolocar os 
paralelepípedos  efetuando reparos  na  Rua Antonio  Etelvino  de  Andrade,  Bairro  Vila  Márcia.  O 
senhor  Vice-Presidente  coloca  em discussão  e,  após,  em votação  o  Requerimento  nº.  118/2006, 
ficando o mesmo APROVADO.  16.    Única discussão e votação o    Requerimento nº.  119/2006   – 
Autoria do Vereador  Jarbas  Ezequiel  de Aguiar:  Ao Excelentíssimo Prefeito  Municipal  para que 
interceda  junto  a  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  luminária  na  estrada 
municipal Vicente Castellano,  Bairro Castellano. O senhor Vice-Presidente coloca em discussão e, 
após,  em  votação  o  Requerimento  nº.  119/2006,  ficando  o  mesmo  APROVADO.  17.    Única   
discussão e votação o    Requerimento de Informação nº. 120/2006   – Autoria do Vereador Jarbas 
Ezequiel  de  Aguiar:  Ao  Excelentíssimo Prefeito  Municipal  sobre  a  verba  repassada  à  Seção  de 
Esportes – operação e manutenção de educação física,  Projeto de Lei nº. 068/2005. O senhor Vice-
Presidente coloca em discussão e, após, em votação o Requerimento de Informação nº. 120/2006, 
ficando o mesmo APROVADO.  O senhor Vice-Presidente suspende a Sessão por alguns minutos 



para  que  as  Comissões  Permanentes  analisem  e  dêem  o  Parecer  ao  Projeto  de  Resolução  nº. 
015/2006, requerido pelo Vereador Fernando e aprovado para ser objeto de discussão e votação na 
Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária.  Retomando os trabalhos, o senhor Presidente, Vereador 
Reinaldo Pereira, solicitou 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 totalidade dos membros desta Casa. 18. Única discussão e votação   o Projeto de   
Resolução nº. 015/2006 –  Autoria da Mesa Diretora - Dispõe sobre o preenchimento de cargos 
vagos em Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 
Leitura do Projeto de Resolução e do Parecer favorável, de acordo com o Parecer da Procuradoria 
Jurídica Legislativa, em conjunto das Comissões Permanentes 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. O senhor Presidente coloca em discussão e após, em votação o Projeto 
de Resolução nº. 015/2006, ficando o mesmo APROVADO.  O  Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior solicita a Ordem e diz: “Não sei se aqui está errado, mas foi um Projeto de Resolução que foi  
votado nas Comissões, certo? Na Ordem do Dia, qual é o número?” Senhor Presidente: “Estava 
em Deliberação  o  Projeto  de  Resolução  nº.  015/2006  e  eu  li  aqui  o  Projeto  de  Resolução  nº.  
015/2006. Está correto, pode verificar na pauta.”  O senhor Presidente solicita ao senhor Primeiro 
Secretário  que  faça  a  chamada  dos  oradores  inscritos  para  fazerem  uso  da  tribuna  no  tempo 
regimental destinados às explicações pessoais:  1. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa 
noite a todos, senhor Presidente, Mesa Diretora e Nobres Vereadores. Estou usando esta Tribuna na  
noite de hoje para agradecer aos Vereadores Jarbas, Marcelo, Wellington e Reinaldo pela idéia de  
homenagear o ex-Prefeito Miguel Bolanho colocando o seu nome no Centro Empresarial do Bairro  
do Sogo. Agradeço também aos Vereadores que votaram favoráveis ao Projeto, José Maria, Marcio,  
Érica e  Carlos  Alberto.  É com muita emoção que  faço uso desta Tribuna,  por  um Projeto que  
homenageia  uma  pessoa  que  muito  fez  pela  nossa  cidade.  Como  filho  do  homenageado,  sinto 
orgulho  de  seu  nome  estar  em  uma  obra  de  suma  importância  para  o  crescimento  de  nosso 
município. Gostaria também de agradecer a todos os Vereadores que aprovaram o Projeto de minha 
autoria, autorizando ao Poder Executivo a premiar os motoristas e operadores de máquinas que  
zelarem  pelo  patrimônio  público.  Acredito  ainda  que  com  esse  Projeto,  vamos  incentivar  os  
motoristas e operadores a zelarem pelo patrimônio público. Era só o que eu queria dizer. Muito 
obrigado  a  todos.” 2.  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior:  “Excelentíssimo  senhor 
Presidente  da  Câmara  Municipal,  Nobres  Vereadores  membros  da  Mesa  Diretora,  senhoras  e  
senhores aqui presentes e Nobres Pares. Eu venho aqui hoje para tratar do assunto que começou a  
ser discutido na Sessão passada, a respeito da água e do IPTU do Cinturão Verde. Gostaria de  
deixar registrado que no dia seguinte, na terça-feira, estive conversando com o senhor Diretor de  
Obras, André Chelucci, e fui informado por ele que o senhor Prefeito Municipal solicitou ao Renato,  
que é a pessoa incumbida de realizar projetos ambientais no município de Biritiba Mirim, para que  
realizasse um projeto junto ao DTRN solicitando a extensão da rede de água do Bairro do Cinturão 
Verde. Infelizmente, ele não me forneceu a cópia desse documento, desse projeto até então, e eu já  
cobrei duas vezes e vou tentar ver se consigo nesta semana. Com relação ao IPTU do Cinturão  
Verde,  também no mesmo dia,  pude  conversar  com o  encarregado,  com o  Diretor  do  setor  de  
Tributação, e o mesmo me passou para a Procuradora Geral do Município e, conversando com ela,  
fui informado que esses carnês do IPTU foram suspensos em razão de um Parecer dado pelo antigo 
Procurador Jurídico da Prefeitura, Doutor Luiz Antonio, em que ele determinou, ou melhor, ele  
opinou pela suspensão desses carnês em razão de um parecer exarado pelo Meio Ambiente que 



pedia  à  Prefeitura,  ou,  indicava  à  Prefeitura,  que  suspendesse  a  cobrança  do  IPTU nas  áreas  
alagadiças, porém, esse parecer foi um pouco extensivo e acabou prejudicando diversas pessoas que  
não estão dentro dessa área. A nossa atual Procuradora Jurídica prometeu que estará revendo esse 
parecer o mais rápido possível, até porque essa reivindicação já chegou à Prefeitura, e esses carnês  
serão entregues e será descontado dos munícipes o valor da primeira parcela, uma vez que não dará  
tempo de estar emitindo esses carnês até a data do vencimento, então, para que eles não sejam 
prejudicados, a Prefeitura estará isentando esse valor. Estarei verificando isso de perto, cobrando,  
pois foi uma promessa que ela fez e ela disse que depende desse parecer, ela estará reanalisando o  
Parecer da Procuradoria anterior para que esses carnês possam ser lançados.  Com relação ao 
mapa, quero informar ao Nobre Presidente que o mapa já se encontra em minhas mãos para que se  
faça dele o que foi proposto. Então,  o mapa já está comigo, não sei se será marcada uma reunião  
com o  pessoal  do  Cinturão  Verde,  e  assim que  for  marcada,  faço  questão  de  estar  presente  e  
entregar esse mapa para que seja feito o que for necessário.” O senhor Presidente  solicita um 
aparte:  “Você tem o original ou é uma cópia que vai ficar com a Câmara Municipal?” Vereador 
José  Maria: “Eu pedi  uma cópia  que  está  comigo,  pode  ficar  na  Câmara,  não tem problema 
nenhum.   Eu  só  gostaria  de  estar  participando  dos  trabalhos.” Senhor  Presidente: 
“Tranquilamente. Eu estou dizendo o seguinte: tendo em vista que a Câmara estará fazendo esse 
trabalho, de todos os Vereadores com a senhora que veio reivindicar na “Tribuna do Povo”, nós 
ficamos de fazer uma separação dessas áreas, então, nós poderíamos marcar uma reunião e nessa 
reunião nós faríamos essa divisão: da área que é alagadiça e da área que não está alagada, para  
justificarmos. Marcamos uma reunião, chamamos a Presidente da Associação e demais membros e  
apresentamos já um trabalho efetivo.” Vereador José Maria: “Encerrando a minha palavra aqui  
na Tribuna, quero parabenizar o Vereador Wellington pelo requerimento, e dizer a ele que eu tive o  
atrevimento  de  ir  lá  conversar  com o Prefeito,  até  mesmo porque o Vereador  Jarbas  já  esteve  
conversando com ele sobre o mesmo assunto, e o Prefeito sinalizou de forma positiva a extensão do  
horário  de  funcionamento  do  Posto  de  Saúde  do  Jardim  Takebe  e,  quero   convidar  os  dois  
Vereadores  para  que  acompanhem esse  trabalho,  até  porque  existem funcionários  do  Posto  de  
Saúde,  inclusive  médicos  e  enfermeiros,  que  estão dispostos  a  trabalharem para  aumentar  essa 
carga horária.  Uma pessoa ficou encarregada de  me passar  o nome dos  profissionais  que vão  
trabalhar no período da tarde, que hoje o problema é nesse período que não têm profissionais, mas o  
Prefeito  deu  esse  aval  e  disse  que  existe  essa  possibilidade.  É  uma  questão  de  sentarmos  e 
discutirmos. Ele só não pode contratar mais profissionais, mas se der para adequar os que estão lá  
trabalhando, vai ser possível sim estarmos ampliando esse horário. Boa noite a todos.”  3. Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni:  “Senhor  Presidente,  Mesa  Diretora,  munícipes  presentes  e  Nobres  
Pares,  muito  boa noite.  O que  me traz  a  essa  Tribuna hoje  é  que,  primeiramente,  gostaria  de  
perguntar ao Vereador José Maria, quanto à reunião com o Diretor de Cultura, Fernando, pois fui  
cobrado nesta semana pelo munícipe Luiz que esteve aqui utilizando essa Tribuna, e eu não soube  
precisar a ele a data. Passei a ele que tinha ficado na incumbência do senhor Vereador e que eu 
estaria hoje perguntando se já tem uma data precisa.” Vereador José Maria: “Na verdade, eu até  
peço desculpas a você, Vereador Marcelo, eu conversei com o Fernando, inclusive duas vezes, e ele  
me  pediu  para  que  seja  feito  um  ofício  ao  Prefeito  Municipal  e  ele  faça  oficiosamente  essa  
comunicação. Então, eu pediria ao Presidente da Câmara para que faça esse ofício ao Prefeito,  
convidando o Diretor de Cultura para essa reunião.”  Presidente da Câmara:  “Tendo em vista o  
pedido do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior, que é o líder o Prefeito, e do Nobre  
Vereador Marcelo, amanhã,  lá pelas nove ou nove e meia estará pronto o ofício e lá pelas dez horas  
estará sendo protocolado na Prefeitura para que essa reunião possa ocorrer.” Vereador Marcelo: 
“Agradeço ao  Vereador José  Maria e  ao  nosso Presidente  pela disposição de  marcarmos essa  
reunião. Quanto ao problema da água, que o Vereador José Maria colocou, eu fiquei encarregado  



em estar conversando com o Geraldo, que é o responsável pelo Posto da Sabesp aqui, e ele me 
colocou que está aguardando o projeto que está sendo feito junto ao Meio Ambiente para que a  
Sabesp possa se manifestar no sentido de estar realizando o projeto ou não. Ele falou que não pode 
se manifestar enquanto não tiver um parecer do Meio Ambiente. Gostaria de parabenizar a família  
do nosso amigo e Vereador Fernando Bolanho, por essa homenagem que nós realizamos a essa  
pessoa que foi tão importante e que fez tantos trabalhos pelo nosso município. Acho que esse nosso  
projeto, não tem mais do que a nossa obrigação pelo reconhecimento da pessoa que foi o seu pai.  
Acho que  o nosso sentido de trabalho é estar parabenizando realmente aqueles que merecem e tenho 
certeza que não faltará outras oportunidades para que possamos estar  fazendo isso com outras  
autoridades de nosso município, outras pessoas que são importantes pelo nosso município. E por  
último, para finalizar, eu gostaria de parabenizar, inclusive estarei encaminhando uma Moção de  
Aplausos nesta Casa, ao Colégio PEQ, na pessoa da proprietária Maria Luiza, que esteve neste final  
de semana representando o nosso município em Mogi das Cruzes, no projeto da TV Diário ‘Rumo ao 
PAN 2007’.  Se alguém teve oportunidade de assistir a performance do nosso município, nós ficamos 
em segundo colocado concorrendo com trinta e cinco escolas de todo o Alto Tietê, foram cinqüenta e  
cinco alunos, dezesseis foram classificados para a semi-final e nove para a final. Desses nove, todos  
obtiveram  posição entre  o  primeiro,  segundo e  terceiro colocado,  trouxeram um bonito  troféu,  
honraram o nosso município e quem teve oportunidade de assistir o ‘Esporte D’ foi ao vivo, o filho 
da Dona Maria Inês, o Tiago Miranda, foi campeão da prova infantil. Acho que esse é o trabalho  
que temos de mostrar em nosso município. Convido a todos que queiram assinar essa Moção de  
Aplausos,  estarei deixando pronta esta semana, quem quiser pode estar me procurando em meu  
gabinete,  estarei disposto a todos que queiram assinar comigo. Muito obrigado e boa noite.”  4. 
Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso:  Agradeceu  e  dispensou o  uso  da  palavra.  5.  Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção:  “Quero agradecer ao Vereador José Maria e ao Prefeito de  
Biritiba pelo trabalho que está fazendo junto a esse Vereador, atendendo alguns pedidos, como é o  
caso da reforma da sede do Bairro Nova Biritiba que deu andamento agora, depois de longo tempo 
foi atendido e o pessoal de lá está muito contente, quero levar os agradecimentos à população que eu 
estive lá neste final de semana. Agradecer ao líder do Prefeito que se empenhou também em ajudar a  
gente nessa tarefa de estreitar relações com o próprio Prefeito e, é isso que eu acho que é construir  
com parceria. A nossa idéia é essa, nós temos que trabalhar em prol da população e, por que não em  
conjunto e estarmos dialogando para que possamos estar melhorando a cada vez mais o dia a dia  
dos  munícipes.  Muito  obrigado e  boa noite.”  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 10 de abril de 2006.
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Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


