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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 25 de setembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia vinte e cinco de setembro 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.  Assumiu a 
direção dos trabalhos o senhor Presidente Vereador REINALDO PEREIRA que convidou a 
mim, Vereador JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, Primeiro Secretário, para os trabalhos de 
secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Primeiro Secretário 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. 85, 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 
18/09/2006. O Vereador Fernando Henrique Bolanho 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 Fernando, 
ficando aprovado por unanimidade; 2. Leitura do Convite do Vereador ‘Boy’ do município de 
Salesópolis; 3. Leitura do Ofício nº. 188/2006-DAGP. Encaminha Atos do Executivo. 
Portarias nºs. 153 a 162/2006; Decretos nºs. 2.369 a 2.375/2006; Leis Ordinárias nºs. 1.329 a 
1.335/2006; e Contratos nº. 048/2006; 4. Leitura do Ofício nº. 530/2006/DMTT-GP. 
Responde ao Requerimento nº. 245/2006, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho; 5. Leitura do Ofício nº. 531/2006/DMTT-GP. Responde ao Requerimento nº. 
248/2006, de autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 6. Leitura do Ofício nº. 
188/2006 do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha o relatório dos atendimentos 
efetuados nos meses de julho e agosto/2006; 7. Leitura do Ofício Especial – Gabinete do 
Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  1. Indicação nº. 715/2006 solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que interceda junto ao departamento competente, para que passe a máquina 
motoniveladora na Rua Mogi-Guaçu, Bairro Vertentes. Autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: 2. Indicação nº. 716/2006 – solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras para que faça o 
nivelamento e cascalhe todas as ruas do Bairro da Terceira; 3. Indicação nº. 717/2006 – 
solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras 
para que faça o nivelamento e cascalhe a Estrada dos Barbosa, Bairro Sertãozinho; 4. 
Indicação nº. 718/2006 – solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe todas 
as ruas dos Bairros Rio Acima e Santa Catarina; 5.  Indicação nº. 719/2006 – solicita ao 
senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao departamento competente para que faça a 
manutenção geral das lixeiras localizadas no Bairro Parque Residencial Castellano; 6. 
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Indicação nº. 720/2006 – solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente para que viabilize a capinação e limpeza das margens do Córrego Itaim; 7. 
Indicação nº. 721/2006 – solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente para que realize serviços que especifica, no Bairro do Carcará; 8. Indicação nº. 
722/2006 – solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras para que seja feita a manutenção geral de todas as ruas do Bairro Jardim 
dos Eucaliptos. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) 
Leitura da Mensagem nº. 059/2006 – Projeto de Lei nº. 074/2006 – “Dispõe sobre a 
autorização para o Poder Executivo Municipal firmar contrato de confissão de dívida junto 
ao Biritiba Prev.”  Após a leitura do Projeto de Lei, o senhor Presidente diz: “Aproveitando 
a oportunidade, gostaria de falar ao líder do Prefeito, Vereador José Maria, que marque 
juntamente com o Marcelo Soares para comparecer na reunião das comissões na próxima 
quarta-feira, às duas horas da tarde, para poder nos dar esclarecimento quanto ao Projeto.” 
Não havendo mais projetos a serem deliberados e findo o Expediente, passou-se de pronto ao 
material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de 
Almeida: 1. Única discussão e votação o Requerimento nº. 292/2006, Requer ao Diretor do 
Departamento Municipal de Obras que dê continuidade no serviço da galeria de águas, 
localizada na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, nº. 248-C2, Jardim Yoneda. O senhor 
Presidente coloca em única discussão e o Vereador Wellington solicita a ordem e diz: “Só 
para contribuir com o Requerimento do Nobre Vereador, a gente andou conversando e o 
professor Jarbas estava até presente, com o Geraldo da Sabesp, onde ficou de marcar uma 
reunião para conversarmos sobre essa questão do Jardim Yoneda, até o Geraldo me cobrou 
na semana passada, tem algumas ruas lá que realmente precisamos discutir. Já que você fez 
esse requerimento, o Geraldo está a disposição da gente porque vai ter uma contrapartida da 
Sabesp nessa questão, questão das galerias.” Vereador Benedito Donizete: “Esse 
requerimento Vereador Wellington, trata-se de uma galeria que está quase pronta, está 
faltando apenas poucos metros para chegar no córrego.” Vereador Wellington: “Tudo 
bem, mas como Vossa Excelência citou o bairro também, a gente pode aproveitar fazer uma 
reunião e incluir também a questão das outras ruas do bairro Jardim Yoneda, naquele tempo 
acho que até o Vereador Marcelo foi até lá e a população estava cobrando antes que venha a 
época de chuva.” Vereador Benedito Donizete: “Essa água atravessa a pista, passa pelo 
tubo e cai no terreno do Roque, do senhor Mesquita.” Vereador Wellington: “Eu lembrei 
porque estamos chegando próximos a época de chuvas e temos que nos precaver antes de 
acontecer.” Vereador Benedito Donizete: “Eles fizeram menos da metade do serviço e a 
situação agora ficou pior porque a água que desce da tubulação dá em frente da porta da 
cozinha do terreno que citei, porque acaba a canaleta e a chuva vai com tudo para dentro da 
casa dele.” Terminada a discussão, o senhor Presidente coloca em votação, ficando 
APROVADO o Requerimento nº. 292/2006. 2. Única discussão e votação o Requerimento 
nº. 293/2006, requer à Empresa Telefônica S/A a instalação de 01 (uma) linha telefônica para 
a CIPAS – Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, localizado na Estrada de Santa 
Catarina, nº. 05. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação, ficando 
APROVADO o Requerimento nº. 293/2006.  Autoria do Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar: 3. Única discussão e votação o Requerimento nº. 294/2006, requer ao 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, junto ao Departamento Municipal de Obras, 
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efetuem a limpeza, que passem a máquina e joguem cascalho na Rua Tereza Cristina Alves 
Silva, antiga Rua A, Bairro Fumiko Nothe.  O senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação o Requerimento n°. 294/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho: 4. Única discussão e votação o Requerimento  nº. 
295/2006, requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que determine ao departamento 
competente a passar a máquina e cascalhar a Rua Lígia Maria Trovello, Bairro Kioske. 
Requer ainda, a viabilização de iluminação pública e que o caminhão que faz a coleta de lixo, 
passe no local referido.  O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 295/2006, ficando APROVADO. Autoria dos Nobres Vereadores 
Fernando Henrique Bolanho e Benedito Donizete de Almeida: 5. Única discussão e 
votação o Requerimento  nº. 296/2006, requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente a instalar torneiras próximas à Igreja e em pontos do Cemitério 
Municipal.   O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
296/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira 
Junior:  6. Única discussão e votação o Requerimento  nº. 297/2006, requer ao 
Excelentíssimo Prefeito Municipal que seja construída uma quadra de futebol de salação ao 
lado da Escola Municipal do Jardim dos Eucaliptos.  O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Requerimento n°. 297/2006, ficando APROVADO. Autoria do 
Nobre Vereador Reinaldo Pereira e da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 7. Única 
discussão e votação a Moção de Agradecimento  nº. 040/2006, ao senhor Antonio Aparecido 
Palanca, proprietário da Panificadora São Benedito.   O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação a Moção de Agradecimento n°. 040/2006, ficando APROVADA. 
Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros de Assunção e Marcelo Silveira 
Mistroni: 8. Única discussão e votação a Moção de Apelo  nº. 041/2006, ao Excelentíssimo 
senhor Prefeito Municipal para que intervenha juntamente a SERT – Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho, objetivando a implantação de um PAT – Posto de Atendimento ao 
Trabalhador, em Biritiba Mirim.  O senhor Presidente coloca em única discussão e votação a 
Moção de Apelo n°. 041/2006, ficando APROVADA. Terminado os trabalhos dado a 
Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chama dos 
vereadores inscritos no Livro de Oradores: 1. Vereador Benedito Donizete de Almeida: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. Vereador Fernando Henrique Bolanho: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: “Só quero 
agradecer a respeito da Moção,  a todos que votaram favoráveis a ela e convidar aos Nobres 
Pares que queiram assinar conosco a Moção, acredito que o Vereador Wellington também 
não vai se opor. É um trabalho muito interessante que o Governo do Estado faz capitando 
vagas para os desempregados da nossa região, hoje, nós já encaminhamos pessoas até Mogi 
das Cruzes e estamos trabalhando para que nós consigamos trazer esse PAT para cá. Então, 
quem quiser fazer parte dessa Moção, acredito que o Vereador Wellington não vá se 
importar também. Obrigado.” O Vereador Wellington solicita um aparte e diz: “Só quero 
fazer um convite a todos os Vereadores, que é de fundamental importância, que nós vamos 
recepcionar a diretora regional das APAE’s do Estado de São Paulo, na sexta-feira às 
quatorze horas. Ela virá até a Câmara Municipal para darmos seguimento aquele projeto de 
buscar e trazer a APAE aqui em Biritiba Mirim. Inclusive, eu quero falar depois com todos os 
Vereadores para que possam indicar pessoas para participarem dessa APAE aqui de 
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Biritiba, pois precisamos de nomes que queiram fazer parte do corpo da diretoria executiva 
da APAE aqui em Biritiba. Então, quem tiver nomes que indique para nós, pessoas que 
queiram participar desse projeto, acho que vamos contribuir bastante para o município. 
Obrigado.” O senhor Presidente diz: “Antes de encerrarmos a Sessão, eu quero solicitar 
que a Comissão que foi montada para verificar a questão das divisas dos municípios de 
Salesópolis e Biritiba Mirim, que ela marque uma data e precisando do carro, para ir até a 
Secretaria de Planejamento, lá na EMPLASA, para nós verificarmos quais são os mapas 
necessários para tirarmos a dúvida do território. Conforme for, é só verificar a despesa que 
a Câmara arcará com elas, se for xerox dos mapas. Outra coisa: como estamos tratando de 
assuntos de limpeza de bueiros e outras coisas mais e que a época de chuvas está se 
aproximando, nós temos o principal ribeirão que corta o município que é o Ribeirão do 
Itaim, então, faz-se necessário que os Vereadores se mobilizem no sentido de pressionar o 
Odair, o DUSM de Mogi das Cruzes para que se faça a limpeza com urgência do ribeirão, 
pois está totalmente assoreado e é uma situação que é uma desgraça anunciada porque se 
der um temporal forte, realmente vai alagar o bairro do Jardim Yoneda e principalmente os 
menos favorecidos que é a Vila Santo Antonio I e II. Então, gostaria que os vereadores das 
Comissões na quarta-feira, não esquecessem desses dois assuntos, marquem o dia que vocês 
irão precisar do carro e resolvam isso o mais rápido possível.” O Vereador Fernando 
solicita a ordem e diz: “Só com relação aos córregos, estive em contato com o senhor Renato 
durante a semana passada, e realmente estão aguardando a pendência do DUSM, acho que o 
principal problema da não limpeza do córrego que, inclusive ele me passou que aquela 
empreiteira que fará o asfalto da  Fukiko, poderá disponibilizar a máquina à Prefeitura, só 
que me parece que estão aguardando mesmo um contato da Prefeitura, acho que é troca de 
óleo, não sei, e ele disponibiliza a máquina. Só está na pendência do DUSM mesmo, então, 
só quero reiterar que já foi feito esse pedido, mais precisamente no início do ano, já 
prevendo isso que o Nobre Vereador falou.” Vereador Marcelo: “Como eu não faço parte 
das Comissões, eu pediria a elas que na quarta-feira, ao presidente da nossa Comissão 
Especial, se consigamos marcar já para a semana que vem uma visita na Emplasa e, eu 
acredito que essa limpeza dos córregos vai cair justamente no que está acontecendo com o 
Rio Tietê, está emperrado porque não tem como dar destino ao material retirado, deve estar 
com esse mesmo problema: a destinação do material retirado do córrego, onde será 
colocado, é por isso que o DUSM não está liberando.” Vereador Wellington: “Inclusive eu 
quero até informar a vocês que no dia vinte e oito nós solicitamos a presença do DUSM aqui, 
eles estarão aqui às quatorze horas. Será um momento importante para discutirmos inclusive 
essa questão do córrego, porque eles estão vindo para tratar da questão das ligações de 
energia, nós solicitamos até um representante da Empresa Bandeirante também, e aproveitar 
e inserir essa questão do córrego. Poderíamos formalizar uma pauta e até um ofício ou uma 
Moção de Apelo para podermos encaminhar a eles em mãos aqui no dia vinte e oito.” 
Senhor Presidente: “Até sugiro que façam uma Moção de Apelo e tentar fazer contato com 
o jornal para expor o problema e fazer uma cobertura.” Vereador Wellington: “Outra 
coisa que quero solicitar a vocês também é que,  independente de partido ou de candidato, 
acho que temos que fazer uma Moção de Apelo a todos os candidatos que estão pleiteando o 
Governo do Estado para que possamos reforçar a questão do cemitério municipal de Biritiba 
Mirim, para que liberem essa verba e que o próximo Governador se comprometa com a gente 
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em relação a essa questão. Inclusive, amanhã teremos a visita no bairro dos Remédios do 
candidato a vice-governador, o Goldman, e seria o momento de formarmos uma comissão de 
Vereadores e ir até lá formalizarmos isso e os demais também, se soubermos que outro 
candidato virá aqui na região, acho que temos que pedir, isso é suprapartidário.” Vereador 
Marcelo: “Dando continuidade ao que o Vereador falou, estamos aqui na maioria e se o 
Presidente concordar, solicitar a Secretaria que faça o ofício e nós o assinamos agora, um 
documento ou algo, se der tempo hábil para levarmos amanhã em mãos, entregando e 
protocolando junto ao candidato, pode ser uma carta de compromisso, para reverem a 
questão do nosso cemitério. Hoje não se fala mais da questão do cemitério, mas o problema 
está lá e não foi resolvido até agora. A gente entende, estamos empurrando, o Prefeito está 
correndo atrás, mas não está conseguindo resultados.”  Senhor Presidente: “Poderia ser 
feito da seguinte maneira: faria-se um ofício especial solicitando, acho que um compromisso 
fica difícil ele se compromissar dessa maneira. Fazer um ofício com reivindicação, 
demonstrando a necessidade, a urgência e a calamidade que nós estamos enfrentando.” 
Vereador Wellington: “Eu sugiro até, senhor Presidente, de pegarmos uma cópia daquela 
audiência pública que constou em ata, inclusive saiu publicado no orçamento para 2006, que 
nós fomos lá e comparecemos na Câmara de Mogi, saiu isso na publicação da Assembléia 
Legislativa, sugiro que professor Jarbas que está sempre vendo essa questão...” Vereador 
Jarbas: “Então, ia falar a respeito disso mesmo: porque o orçamento do ano que vem ainda 
não está aprovado pela Assembléia Legislativa, e todos os Vereadores desta Casa irmos 
pleitear a partir da semana que vem, que já estará melhor definido o cenário da Assembléia, 
no sentido de colocar uma emenda no orçamento do Estado para o ano que vem para fazer o 
cemitério aqui. Eu iria falar com os Vereadores Marcelo e Zétão se na quarta-feira que vem, 
será possível irmos até a Emplasa para vermos a questão da divisa também.” Os Vereadores 
Marcelo e Benedito Donizete – Zétão, dizem que por eles tudo bem irem até a Emplasa. O 
senhor Presidente diz: “O Vereador Wellington fez um comentário sobre a questão do 
DUSM, que seria onde jogar os detritos do ribeirão, foi ele ou o Vereador Marcelo que fez 
esse comentário, se alguns Vereadores puderem ir conversar com o Roberto da Fazenda 
Irohy, pois existem vários lagos pequenos ali próximos a Rodovia, onde a contaminação não 
ocorrerá em decorrência da distância enorme que tem do Rio Tietê.”  Vereador Marcelo: 
“O único problema senhor Presidente, é que eles alegam que a contaminação será no lençol 
freático. Então, precisaríamos ver porque do Ribeirão Itaim, hoje foi retirada boa parte do 
esgoto dele e não está tão contaminado e acredito que eles devam pedir, porque no caso do 
Rio Tietê que eu tenho acompanhado pelos jornais, é isso que eles tem feito: têm retirado 
amostras do lodo do fundo do Rio Tietê e ele está altamente contaminado devido aos detritos 
de todos os tipos de esgoto: de empresas e residencial, então, eles alegam que tem que dar 
um destino a uma empresa especializada naquele tipo de tratamento de resíduo, mas o 
Governo do Estado não quer arcar com isso porque custa aproximadamente mil e quinhentos 
a dois mil reais a tonelada retirada,  então imagina-se o valor que isso dará.” Senhor 
Presidente: “Então, pode-se argumentar da seguinte maneira: tendo em vista que temos 
alguns lagos que foram utilizados para a retirada de argila que é isolante, então não haverá 
a contaminação. Se fosse retirada de areia sim, mas da argila não, a argila é isolante, então 
na verdade, acho que seria a questão de argumentar melhor com o pessoal até porque não 
vai ter outra solução” Vereador Marcelo: “Então poderíamos aproveitar essa reunião com 
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o DUSM que o Vereador Wellington falou que vai ter e colocar em pauta também essa 
questão.” Vereador Wellington: “Inclusive, senhor Presidente, eu sugiro também que seja 
convidado o pessoal que está explorando o porto de areia lá na fazenda, o Grupo Caravelas, 
eles negociam a argila e acontece que ela continua trabalhando lá e muitas das coisas que 
ocorreram inclusive naquela área que você citou, é devido a extração da areia. Poderíamos 
então conversar com eles e ver no que poderiam estar contribuindo conosco, como forma de 
compensação da empresa que está explorando, tirando argila, negociando, enfim, conversar 
com o dono do terreno e com quem está explorando para vermos uma forma de compensação 
que eles poderiam fazer com a gente. Até essa questão que o Vereador Marcelo citou do Rio 
Tietê, estive agora no Rio Acima, nas proximidades do bar do Barba, na ponte, e tinha um 
grupo de moradores que sugeriram que a gente montasse uma comissão, eles tem barco 
disponível e tudo mais, para que possamos fazer exatamente o acompanhamento da questão 
do Rio Tietê porque está fechando e não se consegue andar nem mil metros a dentro, a mata 
está fechando e tem muita sujeira, tudo que vocês pensarem tem, realmente a coisa está feia 
lá.” Vereador Benedito Donizete: “Pode ser encontrado outro problema também, quanto a 
limpeza do córrego e transportar na pista, porque o pessoal do DER é complicado. Uma vez 
foi nos chamada à atenção pelo DER, que não foi brincadeira não.” Vereador Marcelo: “É 
porque o DER exige que seja com lona o  caminhão.” Vereador Benedito Donizete: 
“Exatamente, porque aquela água que cai na pista não pode porque fica lisa a pista e pode 
vir a provocar acidentes.” Vereador Wellington: “Mas o próprio DER deve ter um 
maquinário que cuida dessa parte de limpeza de córregos e lagos. Acho que já ouvi falar 
sobre isso, inclusive poderíamos até marcar uma reunião com eles. Na época, acho que foi o 
Vereador Marcelo, que estávamos pleiteando sobre o consórcio das máquinas e foi falado 
dessa questão que, em lugares que tem essa questão dos mananciais e córregos, o DER tem 
um trabalho específico em relação a isso. Poderíamos levar a eles essa proposta.” 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 02 de outubro de 2006. 
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