
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 02 de maio de 2006. 

Às vinte horas do dia dois de maio 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 à chamada nominal dos Senhores Vereadores 
para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 
apostas às fls. 65, 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 ao material 
dado ao EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 24/04/2006. 
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 Ofício CM nº. 86/2006 – Requerimento nº. 16/06 da Câmara Municipal de Guararema; 3. 
Leitura da Carta Convite – Protocolo nº. 369/2006 do Conselho Nacional do Laicato do Brasil CNLB 
Regional Sul 1 (São Paulo); 4. Leitura do Oficio nº. BP 047/2006 – Encaminha Balancete do Biritiba 
Prev;  5. Leitura do Ofício nº. 097/2006 – DAGP. Resposta ao Ofício Especial – Curso Sebrae – 
Vereador Jarbas;  6. Leitura do Ofício nº. 098/2006 – DAGP. Resposta ao Ofício Especial – Centro 
Empresarial  –  Vereador  Fernando;  7. Leitura  do  Ofício  nº.  099/2006  –  DAGP.  Resposta  ao 
Requerimento nº. 104/06 – Vereador Marcelo; 8. Leitura do Ofício nº. 100/2006 – DAGP. Resposta 
ao Requerimento nº. 125/2006 – Vereador Fernando;  9. Leitura do Ofício nº. 101/2006 – DAGP. 
Resposta  ao  Ofício  Especial  –  Vereador  Marcio;  10. Leitura  do  Ofício  nº.  102/2006  –  DAGP. 
Resposta  ao  Ofício  Especial  –  Vereador  Marcio;  11. Leitura  do  Ofício  nº.  104/2006  –  DAGP. 
Resposta ao Requerimento nº. 109/06 – Vereador Fernando;  12. Leitura do Ofício nº. 038/2006 – 
APC/GP – Resposta ao Requerimento nº. 113/06 – Vereadores Wellington e Marcelo; 13. Leitura do 
Ofício nº. 021/2006 – SME. Envia cópia de Ata do Conselho de Alimentação Escolar; 14. Leitura do 
Requerimento de Informação nº. 147/2006 – Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 
15. Leitura do Ato da Mesa nº. 007/2006, de autoria da Mesa Diretiva.  INDICAÇÕES:- Autoria do 
Nobre Vereador    Carlos Alberto Taino Junior  :  1.  Indicação nº.  552/2006 solicitando do senhor 
Prefeito Municipal,  para que determine a instalação de luminárias na Rua Bélgica, Bairro Jardim 
Real; 2.  Indicação  nº.  553/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine 
promover a roçada, remoção de todo o mato e o lixo da Rua Bélgica Bairro Jardim Real. Autoria do 
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:             3. Indicação nº.  554/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine o nivelamento e cascalhamento de todas 
as ruas dos seguintes Bairros: Vale Verde, Jardim dos Eucaliptos, Parque Residencial Castellano, 
Santa Catarina, Carcará, Sertãozinho, Nirvana, Jardim Nova Biritiba e  Vila Santo Antonio I e II; 4. 
Indicação nº. 555/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine o nivelamento 
e cascalhamento da Estrada de Santa Catarina – Serra Verde. 5. Indicação nº. 556/2006 solicitando 
do senhor Prefeito Municipal,  para que determine passar máquina e cascalhar a Rua Seis, via de 
acesso Estrada Municipal de Santa Catarina e Avenida Três. 6. Indicação nº. 557/2006 solicitando 



do senhor Prefeito Municipal, para que determine a manutenção geral da sede da Associação dos 
Moradores do Bairro Jardim dos Eucaliptos; 7. Indicação nº. 558/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal, para que determine a colocação de luminárias no Bairro Cinturão Verde; 8. Indicação nº. 
559/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine a construção de abrigo com 
assento, no ponto de ônibus no final da Avenida Jair Leme; 9. Indicação nº. 560/2006 solicitando do 
senhor Prefeito Municipal, para que determine os estudos necessários para vários serviços nos Bairros 
Carcará e Vale Verde; 10. Indicação nº. 561/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que 
determine  o  nivelamento  e  cascalhamento  da  Rua  dos  Professores,  no  Bairro  Sertãozinho; 11. 
Indicação nº. 562/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine a instalação de 
telefones públicos, tipo orelhão, no Jardim Nova Biritiba e Jardim dos Eucaliptos; 12. Indicação nº. 
563/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  passar  a  máquina 
motoniveladora  e  cascalhar  a  Estrada  de  Santa  Catarina,  próximo  do  Cardã; 13. Indicação nº. 
564/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que determine a construção de abrigos com 
assentos nos pontos de ônibus da Estrada Casa Grande; 14. Indicação nº. 565/2006 solicitando do 
senhor Prefeito Municipal, para que determine a desobstrução da galeria na Rua 23 de Março, Bairro 
Jardim Lorena. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria da Mesa Diretora: 1)   Leitura   
do Projeto de Resolução nº. 017/2006  – “Concede abono aos servidores e funcionários públicos 
municipais da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O  Vereador 
Marcelo solicita a Ordem e diz: “Tendo em vista que esta matéria é de grande importância aos  
funcionários desta Casa, requeiro que seja colocado o Projeto na Ordem do Dia.” O senhor 
Presidente  coloca  em votação  o  requerimento  do  Vereador  Marcelo,  ficando  aprovado  por 
unanimidade. Autoria do Poder Executivo: 2)   Leitura da Mensagem nº. 020/2006 – Projeto de   
Lei nº. 027/2006 –  “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 20074, e dá 
outras providências.”  3) Leitura da Mensagem nº. 021/2006 – Projeto de Lei nº. 028/2006 – 
“Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a conceder abono aos profissionais do Magistério da 
rede municipal de Ensino Fundamental, e dá outras providências.”. O Vereador Marcio requer 
que o Projeto de Lei nº. 028/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O 
Vereador Jarbas diz:  “Acho que este Projeto precisa de análise,  eu vou pedir  vistas.” O 
Vereador  Marcio diz:  “Sim,  mas  coloca  em  votação  o  meu  requerimento.” O  senhor 
Presidente diz: “Tendo em vista que o Regimento Interno prevê que o Presidente da Comissão 
tem a prerrogativa de analisar, então eu vou deferir o pedido do Vereador Jarbas.” Vereador 
Marcio: “Com certeza que o Presidente das Comissões tem o direito de analisar, mas primeiro  
se vota o requerimento do Vereador.” Senhor Presidente: “Não, tudo bem, vai acontecer isso  
mesmo.”  O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Marcio, onde 
houve empate na votação e o senhor Presidente desempata votando contrário ao requerimento. O 
Vereador Marcio solicita que sejam registrados os votos dos senhores Vereadores, os favoráveis e 
os contrários. Vereador Marcelo: “Meu voto é contrário ao requerimento do Vereador Marcio  
por entender que nós temos até o dia 31 de maio, que é a data limite que o Prefeito nos mandou,  
então, amanhã as Comissões estarão se reunindo e o Nobre Vereador, Presidente da Comissão,  
vai analisar e vai dar tempo o suficiente.”  O senhor Presidente diz que os Vereadores que 
votaram contrários a discussão e votação do Projeto de Lei nº. 028/2006 na data de hoje são: 
Wellington, Marcelo, Jarbas, Fernando e o voto de ‘minerva’ do Presidente da Câmara, Vereador 
Reinaldo Pereira e diz:  “Tendo em vista que o requerimento foi protocolado no dia 28/04/2006 e  
que as Comissões existem para poder analisar com calma o Projeto de Lei, senão, vamos votar  
tudo à ‘toque de caixa’ sem nenhuma análise. As comissões têm uma data para se reunirem e  



vão estar lá na data marcada.” Vereador Marcio: “Creio eu que estamos numa democracia e 
isso é uma democracia, todos têm o direito de se manifestar.” Findo o Expediente, passou-se de 
pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA:  Autoria dos Vereadores Reinaldo Pereira, 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  Fernando Henrique  Bolanho,  Marcelo  Silveira  Mistroni  e 
Wellington Medeiros de Assunção:  1.   Segunda discussão e votação o   Projeto de Emenda à   
Lei Orgânica nº. 022/2006 – “Dispõe sobre a inclusão IV e §1º ao §3º do artigo 48 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  Wellington  Medeiros  de  Assunção; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos  :   Presidente Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: Presidente Vereador 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Membro  Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar. O senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 
022/2006. O Vereador José Maria solicita a ordem para a discussão: “Com relação ao parágrafo 
primeiro  do  Projeto,  eu  só  gostaria  de  fazer  uma  observação  com  relação  ao  critério  de  
prorrogação. Hoje o critério adotado é o requerimento nas Sessões Ordinárias de acordo com o  
nosso Regimento e Lei Orgânica, com base nisso e também com base no parágrafo terceiro que diz  
que  as  demais  formalidades  para  a  realização  das  Sessões  Itinerantes  obedecerão  ao  quanto 
aplicado às Sessões Ordinárias. Então, eu só gostaria de fazer uma Emenda Substitutiva Plenária,  
em que essa prorrogação fosse por meio de requerimento dos demais Vereadores e não a critério da  
Presidência com relação ao parágrafo primeiro e o mesmo ocorrendo com relação ao parágrafo  
segundo, que diz: mediante convocação do Presidente; eu gostaria que fosse também por meio de  
requerimento dos Vereadores e não a critério somente da Presidência. É uma Emenda Substitutiva  
que eu proponho para ser votada em Plenário.” O senhor Presidente coloca em discussão e votação a 
Emenda Substitutiva Plenária proposta pelo Vereador José Maria de Siqueira Junior, ficando esta 
APROVADA  por  unanimidade.  O  senhor  Presidente  diz:  “Nobre  Vereador  José  Maria,  Vossa 
Excelência entende que se faz necessário juntar o Parecer da Comissão ou é suficiente a votação do  
Plenário? Se Vossa Excelência concordar, já fica o projeto aprovado com a emenda substitutiva 
proposta por Vossa Excelência.” Vereador José Maria: “Concordo.” Senhor Presidente: “Então, 
fica  APROVADO o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 022/2006, constando a Emenda feita  
pelo Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior.” 2.   Segunda  discussão e votação o   Projeto   
de Emenda à Lei Orgânica nº. 023/2006 –  “Dispõe sobre a modificação dos artigos 13 e 60 
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 Wellington Medeiros de Assunção; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos  :   Presidente Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: Presidente Vereador 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Membro  Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar. O Vereador Marcio solicita a ordem e diz: “Com relação ao Projeto anterior, foi votada a  



proposta de Emenda do Nobre Vereador José Maria, não haveria a necessidade de também votar o  
Projeto, porque só foi votada a emenda?” Senhor Presidente: “Foi votado o parecer e ele teve uma 
emenda com relação à lei.” Vereador Marcio: “Sim, mas foi  colocada em votação a proposta  
Plenária dele, também temos que votar o Parecer.” Senhor Presidente: “Se quiser nós voltamos 
novamente, não tem problema.” Vereador Marcio: “Foi votada a Emenda, então temos que votar o  
parecer com a emenda.” Senhor Presidente: “Eu coloquei em discussão e em votação.” Vereador 
Marcio: “Não,  a  emenda,  a  proposta  da  emenda.  Então,  temos  que  votar  o  projeto  também.” 
Senhor Presidente: “Se eu votei com a emenda do Nobre Vereador, eu já votei o Projeto, senão não  
tem como votar o projeto.” Vereador Marcio: “O projeto, o conteúdo, o contexto dele é maior, não  
era  só  em  relação  à  emenda.” Senhor  Presidente: “Está  bem,  então  antes  de  votarmos  este  
projeto... Vereador Marcio, eu até perguntei ao Vereador José Maria se haveria a necessidade de  
reunirmos as Comissões novamente para dar o parecer, e ele me disse que não, que bastaria constar  
a emenda dele. Eu fiz a pergunta em Plenário e disse que aceitava, então temos que simplificar o  
procedimento.” Vereador  Marcio: “Correto,  mas nós  votamos  a  emenda,  se  Vossa  Excelência  
entende  de  outra  forma.”  Senhor Presidente: “Eu entendo desnecessário,  é  só  para  tumultuar 
porque na verdade se alguém me falar que há um conflito, que discorda da emenda ou do projeto,  
então  tudo  bem,  mas  não  há  discordância,  o  próprio  Vereador  que  fez  a  emenda,  entrou  em 
discussão, ninguém discordou, o único que fez a emenda plenária foi o Vereador José Maria e eu 
acatei,  então não há conflitos.  Se Vossa Excelência concordar com a Presidência,  eu não farei  
novamente a votação. Para Vossa Excelência está bom assim?” Vereador Marcio: “Está tranqüilo,  
mas eu entendo que votamos só a emenda.” Senhor Presidente: “Não, eu estou falando que nós  
votamos  o  Projeto  todo  com  a  emenda  do  Nobre  Vereador.  Pode  ser  assim?  Eu  agradeço.”  
Terminando a discussão, o senhor Presidente coloca em Segunda Discussão e Votação o Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica nº. 023/2006. O  Vereador José Maria solicita a ordem e diz:  “Antes de 
votarmos em Segunda votação, eu fiz um requerimento no dia 11 de abril, documento protocolizado  
sob nº. 325, eu gostaria de saber de Vossa Excelência se já existe um parecer da Procuradoria  
Jurídica da Casa?” Senhor Presidente: “Esse parecer não faz parte da pauta, faz?” Vereador José 
Maria: “Na verdade, diz respeito ao artigo 60 do Projeto de Emenda à Lei Orgânica.” Senhor 
Presidente:  “Veja bem senhor Vereador, eu não tenho no momento a resposta para lhe dar, se  
Vossa Excelência puder aguardar, na data de amanhã eu providenciarei a resposta  para Vossa  
Excelência.” Vereador José Maria: “Eu justifico esse meu questionamento para que eu pudesse dar  
o meu voto. É só com relação a isso.” Senhor Presidente: “Eu havia dito em relação a essa matéria 
que o parecer da Assessoria Jurídica é o parecer da Presidência. Eu já estou dando a resposta para 
Vossa Excelência que o Parecer da Presidência é feito pelo Jurídico, na verdade todos os pedidos  
que são feitos à Presidência,  eu encaminho ao Jurídico e o posicionamento que o Jurídico vem  
tomando, eu venho mantendo para que não haja ilegalidade.” Vereador José Maria: “Eu entendo, 
com relação a isso eu entendo. Acredito até que com relação a isso, Vossa Excelência deve dar o  
despacho acatando o parecer da Procuradoria, mas não é com relação a esse fato. Na verdade esse  
parecer, ele ainda não veio para mim como resposta, é isso que eu estou questionando. É só isso.” 
Senhor Presidente: “Eu providenciarei essa resposta na data de amanhã, independente da matéria  
ser conflitante com o requerimento de Vossa Excelência, amanhã, com toda a certeza, eu lhe darei  
essa resposta por escrito.” Após, o senhor Presidente coloca em Segunda Discussão e Votação o 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº. 023/2006, que  “Dispõe sobre a modificação dos artigos 
13 e 60 da Lei Orgânica do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O senhor 
Presidente comunica que, por haver necessidade da maioria qualificada para a aprovação, fica 
REJEITADO o Projeto  de Emenda à Lei  Orgânica nº.  023/2006.  O  Vereador José 
Maria solicita a ordem e diz: “Eu só quero justificar o meu voto, o artigo 13 da nossa Lei  



Orgânica,  infelizmente  vai  continuar  inconstitucional,  mas  eu  voto  contrário  justamente  
porque eu não tinha em mãos o parecer do meu requerimento, se eu o tivesse em mãos eu 
poderia estar votando hoje. Só quero justificar o meu voto porque eu sei que o artigo 13 
precisa ser alterado realmente, ele vai continuar inconstitucional e a gente precisa alterá-
lo.” Senhor Presidente: “Eu acredito que a ilegalidade não é só do artigo 13, a ilegalidade  
é do artigo 60 também, porque a reeleição tanto é do Executivo quanto do Legislativo, mas a 
próxima Comissão de revisão da Lei Orgânica terá tempo suficiente para poder corrigir  
esses erros.” Vereador José Maria: “Com certeza, Excelência. Eu sou a favor da reeleição,  
mas não questiono com relação à reeleição, realmente não questiono, é só com relação à  
recondução para  o  mesmo cargo,  isso  é  matéria  exclusiva  de  cada ente,  tanto  Federal,  
Estadual, como Municipal, é só com relação a isso aí. Só quero justificar o meu voto dessa 
forma.” Vereador Jarbas: “Senhor Presidente, peço que registre os nomes de quem votou 
contra.” Senhor Presidente: “Os nomes de quem votou contra a Emenda à Lei Orgânica nº.  
023/2006 são os Vereadores José Maria de Siqueira Junior, Carlos Alberto Taino Junior e  
Marcio Aparecido Cardoso e Vereadora Érica de Queiroz.” Autoria do Nobre Vereador 
José Maria de Siqueira Junior: 3.   Única discussão e votação o   Requerimento nº. 144/2006   
–  Ao  Excelentíssimo  senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim, 
complemento de resposta do Requerimento nº. 129/2006. O Vereador José Maria solicita a 
ordem e diz:  “Diante da declaração de Vossa Excelência com relação às decisões desta  
Casa, da Presidência desta Casa ser favorável ou contrário de acordo com o parecer da 
Procuradoria Jurídica, eu requeiro a RETIRADA deste requerimento. Já está esclarecida  
para mim essa situação.” O senhor Presidente retira de pauta o Requerimento nº. 144/2006, a 
pedido de seu autor, Vereador José Maria.  Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar:  4.    Única discussão e votação o   Requerimento nº. 145/2006   – Ao Excelentíssimo 
senhor Prefeito Municipal – para que determine reparos na Avenida Maria José de Siqueira 
Melo, centro. APROVADO. Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz e do Nobre 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 5.   Única discussão e votação o   Requerimento nº.   
146/2006 – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal – instalação de brinquedoteca no 
Bairro Jardim dos Eucaliptos. Houve um empate na votação e o senhor Presidente desempata 
votando contrário ao requerimento nº. 146/2006, ficando REJEITADO.  Autoria do Nobre 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 6.    Única Discussão e votação o    Requerimento nº.   
148/2006 – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal -  determine rigorosa vistoria e a 
devida restauração na Rua Nilo Peçanha,  altura do número 240, Bairro Vista Alegre.   O 
Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Estive lá no local e como faço parte da Comissão 
de Obras, peço também ao Presidente dessa Comissão que vá até o local e junto com ele e  
todos os Vereadores, vissem as condições. Está muito perigoso, está afundando mesmo, está  
desnivelando, começou a rachar alguns muros e alguns portões não estão fechando mais. Já  
teve essa erosão e a Prefeitura fez o conserto, mas está retornando e os moradores estão com  
medo que seja uma galeria de esgoto da Sabesp que passa ali e está com algum tipo de  
rompimento carregando a terra por baixo, eles estão preocupados nesse sentido. Então, eu  
gostaria  que  o  Presidente  da  Comissão  de  Obras  também  fosse  ao  local  para  que  
pudéssemos  junto  com  o  Departamento  de  Obras,  estarmos  analisando  se  for  mesmo 
responsabilidade da Sabesp que ela  faça  a  manutenção necessária  no  local.” Vereador 
Jarbas: “Vereador Marcelo: eu vou ficar à disposição para irmos lá e registrar e se for  



necessário,  vermos  de  quem  é  a  responsabilidade,  se  é  da  Prefeitura  ou  da  Sabesp,  e  
notificarmos a  imprensa  para que sejam tomadas as  providências  sem ficarmos fazendo 
requerimentos  que  não  são  atendidos.” Vereador  Fernando: “Só  para  concluir  o  
requerimento do Nobre Vereador, não somente nessa rua, mas a Arthur Bernardes que dá  
nessa rua também, está com uma erosão muito grande, onde foram feitas as guias e sarjetas,  
na verdade está até sendo perdido o serviço feito entre a Marechal Floriano Peixoto, que é o  
início do Jardim Vista Alegre, e na Arthur Bernardes que desce e dá nessa rua que Vossa 
Excelência está solicitando o conserto. Na verdade, eu acredito que tem que ser notificada a  
Prefeitura para que refaça o serviço que foi perdido e eu entendo que deva arrumar as guias 
e sarjetas que estão causando transtornos aos moradores que, nem carros estão passando 
por essa avenida.”  Vereador Marcelo: “O declive da rua é muito acentuado, então ali  
realmente é muito difícil.” Vereador Fernando:  “Na qualidade de relator da Comissão de  
Obras, fico à disposição do Nobre Vereador para fazermos uma vistoria em conjunto para  
podermos  verificar  a  situação.”  Vereador  Marcelo:  “Eu agradeço  o  apoio.” O senhor 
Presidente  coloca  em  única  votação  o  Requerimento  nº.  148/2006,  ficando  o  mesmo 
APROVADO. O Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Diante da situação que se  
formou, eu peço a Vossa Excelência a retirada da minha Moção de Apelo nº. 027/2006 para 
que ela não seja rejeitada também.” O senhor Presidente retira de pauta a Moção de Apelo nº. 
027/2006 aos Excelentíssimos senhores Cláudio Lembo, Governador do Estado e Dario Rais, 
Secretário  Estadual  de  Transportes,  requer  a  manutenção  da  Rodovia  Alfredo  Rolim  de 
Moura  (SP-88) no trecho do município de Biritiba Mirim, de autoria do Nobre Vereador José 
Maria de Siqueira Junior. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 
7.    Única discussão e votação o Requerimento   nº. 0149/2006    - ao Excelentíssimo senhor 
Prefeito  Municipal  –  possibilidade  de  colocar  mais  um  dentista  para  fazer  tratamento 
odontológico  em  pessoas  acima  de  14  anos,  nos  postos  de  saúde  de  nosso  município. 
APROVADO.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho: 8.    Única   
discussão e votação o Requerimento   nº.  0150/2006    -  ao Excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal  – determine o conserto  do telhado da 334ª  Ciretran de Biritiba  Mirim, que se 
encontra em situação precária. Antes da votação, o  Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: 
“Estive no local também na semana passada, no CIRETRAN, vi as condições da laje que está 
cedendo,  as  vigas  de  sustentação  do  telhado  estão  cedendo,  tendo  em vista  que  é  uma 
construção  de  um  ano,  foi  inaugurada  no  ano  passado,  me  coloco  à  disposição  como  
membro da Comissão de Obras, juntamente com os Vereadores Fernando e Jarbas para que 
nós façamos uma força junto ao departamento competente para que possa ser resolvido o 
mais rápido possível e que não haja nenhum problema àqueles que lá trabalham e àqueles  
que necessitam da CIRETRAN, antes que ocorra algum acidente mais grave.”  Vereador 
Fernando: “Só  para  concluir.  Apesar  de  ter  anexado  às  fotos,  gostaria  depois,  se  for 
possível,  se  esta  Presidência  entender  necessário,  encaminhar  cópia  das  fotos  aos 
Vereadores  que  não  foram  até  ao  CIRETRAN.  Agradeço  ao  Vereador  Marcelo  pela 
disponibilidade, mas se algum Vereador também quiser ver as condições de um prédio que  
foi  inaugurado  no  aniversário  do  município  no  ano  passado  e  estar  nessas  condições,  
realmente é uma situação calamitosa ao município. Solicito o apoio de Vossas Excelências 
para  que  aprovem  este  Requerimento  e  o  que  mais  breve  possível,  o  departamento 
competente  tenha  que  resolver  esse  problema.”   Vereador  Jarbas: “Peço  que  sejam 



encaminhadas  as  fotos  do  departamento  da  CIRETRAN ao  Prefeito,  para  que  ele  tome  
providências, pois uma obra tão nova não pode estar acontecendo isso. Se for o caso, a gente  
pode pedir um laudo técnico de um engenheiro fora da Prefeitura e ver o porquê que uma  
obra  tão  nova,  que  não  tem nem um ano  de  Prefeitura,  já  está  nessa  situação.  Como  
aconteceu também na escola do Jardim dos Eucaliptos, que pedimos providências e foram 
tomadas,  mas também é  uma vergonha porque uma obra  de  três  meses  como era  a  do  
Jardim, tivemos que tomar providências e falar que íamos interditar a escola. Têm outras  
obras  que  estamos  vistoriando  e  provavelmente  teremos  que  tomar  outras  providências  
porque são obras novas que não têm um ano de duração e já estão numa situação dessas.  
Então, como é que estão fazendo as obras? Temos que estar vistoriando mesmo e ver qual  
empresa que está fazendo e o que está acontecendo para que uma obra tão recente estar  
nessa situação.” Vereador Marcelo: “Só para completar o que o Vereador Jarbas falou, no  
caso, no Jardim dos Eucaliptos, nós estivemos no local e realmente o telhado entre as classes 
estava numa situação perigosíssima porque ele começou a dilatar só com o peso da chuva, e  
isso nós não estávamos nem em época de chuvas fortes. Graças a Deus, foi prontamente  
atendido o nosso pedido pela Prefeitura, foi refeito o nosso serviço e não aconteceu nada de 
mais grave. Então, acho que é válido o pedido do Nobre Vereador para que realmente seja  
feito,  se  necessário  até  um  laudo  técnico,  para  vermos  como  estão  sendo  feitas  as 
construções do nosso município. Já que a Prefeitura paga por esse serviço, acho que tem que 
ser bem feito, a Prefeitura tem por direito querer um negócio bem feito e a nossa obrigação é  
estar fiscalizando isso junto à Prefeitura para ver se realmente as obras estão sendo feitas de 
modo  correto.”  Senhor  Presidente: “Aproveitando  a  oportunidade,  peço  aos  senhores  
Vereadores  que  me  façam  um  requerimento  que  nós  possamos  passá-lo  em  Plenário,  
solicitando esse laudo técnico e, se for aprovado em Plenário, a Presidência providenciará a  
contratação de um profissional competente para que possamos tomar uma decisão embasada  
em laudos técnicos.” Vereador Marcelo: “É, porque muitas vezes o Prefeito não tem nem 
condições de estar acompanhando a obra ou mesmo ter um conhecimento que um engenheiro 
tem.  Ele confia nos cargos de confiança dele, se ele coloca a pessoa ali é para estar fazendo  
da melhor forma possível e, acredito que o Diretor de Obras é uma pessoa qualificada para 
isso e espero que ele esteja desenvolvendo o papel dele da melhor forma possível.” O senhor 
Presidente  coloca em única  discussão  e  após,  em votação  o  Requerimento  nº.  150/2006, 
ficando  o  mesmo  APROVADO.  O  senhor  Presidente  suspende  por  alguns  minutos  os 
trabalhos da presente Sessão, para que as Comissões Permanentes possam se reunir e emitir 
parecer  referente  ao  Projeto  de  Resolução nº.  017/2006.  Retomando  os  trabalhos,  o  senhor 
Presidente, Vereador Reinaldo Pereira, solicita ao senhor Primeiro Secretário faça a chamada dos 
senhores Vereadores presentes. O  Vereador Carlos Alberto solicita a ordem e diz:  “Gostaria de 
informar que o Vereador José Maria recebeu uma ligação da esposa dele e teve de ir até o município  
de  Mogi  das  Cruzes  levar  sua  filha  ao  médico.” Feita  esta,  cotejando-se  a  chamada  com  as 
assinaturas  presentes,  apostas  às  fls.  65,  do  Livro  nº.  IX de  Registro  de  Presença  dos  Senhores 
Vereadores  às  Sessões  da Câmara,  apurou-se que  havia  “quorum” legal  para a  continuidade dos 
trabalhos da Sessão.  Autoria da Mesa Diretora:  9.    Em única discussão e votação    o Projeto de   
Resolução  nº. 017/2006  que “Concede abono aos servidores e funcionários públicos municipais da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável, 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  Wellington  Medeiros  de  Assunção; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos  :   Presidente Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: Presidente Vereador 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Membro  Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar. O senhor Presidente coloca em discussão e após, em votação o Projeto de Resolução nº. 
017/2006  que  “Concede  abono  aos  servidores  e  funcionários  públicos  municipais  da  Câmara 
Municipal  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.”,  ficando  o  mesmo  APROVADO. 
Terminando os trabalhos da Ordem do Dia, 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: 
Pediu a permissão para fazer um breve comentário em seu lugar, a qual foi concedida pelo 
senhor Presidente. “Tendo em vista que o líder do Prefeito, Vereador José Maria de Siqueira  
Junior, teve que se ausentar, então eu quero solicitar a Presidência que, na reunião informal  
que tivemos com o Diretor de Cultura, ele ficou de nos enviar o cronograma da festa do 
município, e até o momento só veio o convite dizendo que no sábado será o desfile. Quero  
saber  se  vai  ter  show,  se  vai  ter  missa,  se  vai  ter  alguma  celebração  e  não  foi  nos  
comunicado,  então,  gostaria  que  o  senhor  Presidente  enviasse  um  ofício  à  Prefeitura  
solicitando esse cronograma. Isso se faz necessário, o Vereador Marcelo sabe muito bem 
disso,  porque  no  ano passado saiu  um comentário  de  uma pessoa próxima ao Prefeito,  
dizendo que os Vereadores não participavam das missas ou dos eventos que tivessem. O 
Marcelo sabe disso, teve uma missa e essa pessoa disse que ninguém participou, mas nós não 
estávamos nem sabendo do acontecido. Por isso, eu solicito ao Presidente da Câmara que  
faça esse ofício para que nós Vereadores fiquemos informados do cronograma da festa.” 
Senhor Presidente: “Está bem, será feito o ofício.”  2. Vereador José Maria de Siqueira 
Junior: ausente. 3. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Pediu a permissão para fazer um 
breve comentário em seu lugar, a qual foi concedida pelo senhor Presidente. “Quero só dar 
uma informação aos Nobres Pares, que a reunião com o Luiz, que esteve aqui no mês passado 
sobre o assunto do carnaval, eu consegui agendar com o Diretor de Cultura, o Fernando, ela 
está marcada para o dia quatorze, às onze horas, no Ginásio Municipal, então quem quiser 
participar  dessa  reunião,  o  assunto  todos  lembram  qual  é,  a  respeito  do  carnaval,  a 
insatisfação desse munícipe, e está agendada para o dia quatorze, às onze horas. Em virtude 
de alguns desencontros, o senhor Luiz também não trabalha no município, e às vezes quando 
dava para o Diretor não dava para ele, então, conseguimos chegar a um consenso na data. 
Obrigado.”  4. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e dispensou o uso 
da palavra. O senhor Presidente diz:  “Gostaria apenas de fazer um breve comentário dos 
fatos que ocorreram hoje, é lamentável que a base de sustentação do Prefeito, viesse a tomar 
uma atitude radical,  impensada, vendo tão somente os seus interesses pessoais e não da  
Câmara, onde deveriam zelar pelas legislações federal, estadual e municipal. Eu deixei em 
mãos do Vereador Carlos Alberto Taino Junior, onde a NDJ deu um parecer proibindo a 
cumulação de cargo da Presidência com a de cargo público, onde o Vereador José Maria de  
Siqueira Junior acumulou o cargo. O Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso que gosta  
muito de fazer requerimento dessa natureza, gostaria muito que tivesse a hombridade de  



tratar de forma igual os Nobres Pares e que também fizesse um requerimento para que o  
Vereador José Maria de Siqueira Junior devolvesse aos cofres do Estado de São Paulo, o 
valor que ele recebeu indevidamente. Que não fosse tomada essa atitude deprimente que foi  
tomada hoje, que na verdade, sirva de lição para todos nós, que não devemos tomar decisão 
de caráter pessoal e hoje, nesta Sessão, não vou eximir nenhum Vereador, nem eu mesmo.  
Essa atitude foi deprimente, foi a pior Sessão que eu participei até hoje, desde que eu assumi 
a vereança, onde um vereador tomou uma decisão em caráter pessoal e jamais pensou no 
interesse  da  população.  Estou  entregando  em suas  mãos  porque  eu  sabia  que  isso  iria  
acontecer, eu preparei esse parecer da NDJ, pode ver que a data é a de hoje, que o Vereador  
não poderia ter acumulado a Presidência também não poderia ser acumulada pelo Vereador  
Marcio Aparecido Cardoso e foi acumulada. Na verdade, estão tomando decisões de caráter  
pessoal, então, estou fazendo esse registro para que vocês lá na frente, venham a repensar  
essa atitude que está sendo tomada hoje.”  Vereador Marcio: “Eu não entendi, o senhor  
disse que foi  acumulada a Presidência por mim, Vereador Marcio.”  Senhor Presidente: 
“Não, o Vereador José Maria de Siqueira foi Presidente na nossa legislatura e ele acumulou 
o cargo e não poderia. Ele sabia disso e eu também, tanto é que na verdade eu não estou nem 
advogando em causas particulares porque a Presidência é a dedicação exclusiva. Então, o  
Vereador vem tomando essa decisão em caráter pessoal, visando só os interesses pessoais  
dele, então, gostaria que a bancada do Prefeito tomasse uma atitude também em relação ao  
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior, não tão somente a este Presidente, porque  
gostariam  de  estar  em  meu  lugar,  mas  sim  como  Vereador  que  deve  fazer  com 
imparcialidade.”  Vereador Marcio: “Com certeza, pois prevaricação é crime. Todos nós  
sabemos das prevaricações que estão sendo ocorridas. Se há o que Vossa Excelência acabou 
de comentar, não é só a bancada que apóia ao Prefeito tem que tomar atitude, acho que  
todos sabem o que tem que fazer. Eu tento fazer a minha parte como Vereador, se é pessoal  
ou não, eu estou tentando fazer a minha parte, aí cabe a cada um fazer a sua.” Senhor 
Presidente: “Esta Presidência estará tomando a sua decisão logo pela manhã da quarta-
feira, vou fazer um requerimento a este Plenário e vou mandar a todas as autoridades para  
que seja cobrado o valor do débito do qual o Nobre Vereador e Ex-presidente da Câmara 
recebeu indevidamente.” Não havendo mais oradores inscritos  e nada mais 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 08 de maio de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário


