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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 23 de outubro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia vinte e três de outubro 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 Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário 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. 89, 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 Nobre Vereador  Marcelo 
Silveira Mistroni, justificada por motivos de saúde,  pelo Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho. 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 
16/10/2006. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior 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 Carlos 
Alberto, ficando aprovado por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde 
nº. Ref. 10932399/MS/SE/FNS; 3. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde nº. Ref. 
10965799/MS/SE/FNS; 4. Leitura do Ofício nº. 637/06 – Gabinete do Governador, Casa 
Civil. Ref. à Moção de Apelo nº. 036/2006; 5. Leitura do Ofício nº. 
009641/2006/ASPAR/GAB/MCIDADES. Ref. a Moção de Apelo nº. 036/2006; 6. Leitura do 
Ofício nº. 639/06 – Gabinete do Governador, Casa Civil. Ref. a Moção de Apelo nº. 
029/2006; 7. Leitura do Ofício nº. 193/2006-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: 
*Portarias nºs. 170 a 181/2006; *Decretos nºs. 2.376, 2.378 a 2.381/2006; *Leis Ordinárias 
nºs. 1.342 a 1.346/2006; *Leis Complementares nºs. 33 e 34/2006; *Contrato nº. 059/2006; 
*Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 059/2005; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 
060/2005; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 022/2005; 8. Leitura do Comunicado nº. 
CM165129/2006, do Ministério da Educação; 9. Leitura do Ofício nº. 036 – Setor de Merenda 
Escolar. Encaminha cópia de Ata; 10. Leitura do Ofício nº. 564/2006/AARI-GP. Retira a 
Mensagem nº. 65, de 02/10/06 – Projeto de Lei nº. 081/2006, que “Dispõe sobre autorizo ao 
Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.” 11. 
Requerimento de Informação nº. 318/2006, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  1. 
Indicação nº. 754/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Antonia R. de M. 
Bolanho, Bairro Nova Biritiba; 2. Indicação nº. 755/2006 - solicita ao senhor Prefeito 
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Municipal que interceda junto ao setor competente para passar a máquina motoniveladora e 
jogar cascalho na Rua Dois, no Bairro Vila Santo Antonio I; 3. Indicação nº. 756/2006 - 
solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente para passar a 
máquina motoniveladora e jogar cascalho na Av. São Judas Tadeu, Bairro Nova Biritiba; 4. 
Indicação nº. 757/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente a colocar cascalho na entrada da Estrada do Kobayashi e na entrada do Bairro 
Nova Biritiba; Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  5. Indicação nº. 
758/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento 
Municipal de Obras, no sentido de aterrar os buracos existentes e cascalhar a Av. Guilherme 
de Almeida, e todas as ruas do Bairro Cruz das Almas; Autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção:  6. Indicação nº. 759/2006 - solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o 
nivelamento e cascalhamento em todas as ruas do Bairro Vila Santo Antonio I e II; 7. 
Indicação nº. 760/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe a 
Rua 15 do Bairro Parque Residencial Castellano;  Autoria do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni:  8. Indicação nº. 761/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que  
interceda junto ao Departamento competente para fazer a limpeza das Ruas Marquês de 
Olinda, General Osório e Almirante Barroso, todas no Bairro Vila Márcia. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura da Mensagem nº. 067/2006 – 
Projeto de Lei nº. 084/2006 – Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a abrir Crédito 
Adicional Suplementar, e dá outras providências. 2) Leitura da Mensagem nº. 068/2006 - 
Projeto de Lei nº. 085/2006 – Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá 
outras providências. 3) Leitura da Mensagem nº. 069/2006 - Projeto de Lei nº. 086/2006 – 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.  O Nobre 
Vereador Jarbas requer que os Projetos de Lei 084 e 085 de autoria do Poder Executivo sejam 
colocados em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca em votação 
o requerimento do Nobre Vereador Jarbas, ficando aprovado. Autoria do Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira: 4) Leitura do Projeto de Lei nº. 087/2006 – Dispõe sobre criação de 
campanha educativa sobre uso de bebidas alcoólicas dentro de casa, e dá outras 
providências. Não havendo mais projetos a serem deliberados e findo o Expediente, passou-se 
de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria da Nobre Vereadora Érica de 
Queiroz: 1. Única discussão e votação o Requerimento nº. 315/2006 – Requer que ao 
Exmo.sr. Prefeito Municipal para que solicite ao departamento competente a estudar a 
possibilidade de criar no município o Conselho Municipal da Mulher. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 315/2006, ficando APROVADO. 
Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  2. Única discussão e votação 
o Requerimento nº. 316/2006 – Requer ao Ilmo.sr. Diretor do Departamento Municipal de 
Obras, quanto à viabilidade de afixar placas de identificação dos nomes das ruas do Bairro 
Cruz das Almas. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento 
n°. 316/2006, ficando APROVADO. 3. Única discussão e votação o Requerimento nº. 
317/2006 – Requer ao Ilmo.sr. Diretor do Departamento Municipal de Obras, quanto à 
viabilidade de restaurar a galeria de águas já existente na Rua Afonso Pena, Jardim Vista 
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Alegre. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
317/2006, ficando APROVADO. 4. Única discussão e votação o Requerimento nº. 
324/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão 
competente, quanto à viabilidade de construir banheiros públicos na Praça São Benedito.  O 
senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 324/2006, 
ficando APROVADO. O Nobre Vereador Benedito Donizete solicita a Ordem e diz: 
“Gostaria que os demais Nobres Pares assinassem comigo o presente Requerimento para 
reforçá-lo. O Wellington tem comércio em frente da praça e deve sofrer as conseqüências do 
final de semana. A Vereadora Érica também comentou comigo sobre o pedido, então, é por 
isso que quero reforçar esse pedido, para ver se conseguimos um banheiro público.”  
Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 5. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 319/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal e que o 
mesmo solicite ao departamento competente para notificar os proprietários dos lotes 
localizados na Rua Marquês de Olinda, Bairro Vila Márcia, para que procedam à limpeza. O 
senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 319/2006, 
ficando APROVADO.  Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 
6. Única discussão e votação o Requerimento nº. 320/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito 
Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para realizar estudos no 
sentido de viabilizar um espaço definitivo para que sejam ministrados cursos, palestras e 
outros. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
320/2006, ficando APROVADO. O Nobre Vereador Jarbas requer que o Projeto de Lei nº. 
086/2006, de autoria do Poder Executivo e que foi deliberado na presente Sessão, seja 
colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente colocou em votação 
o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado. O Nobre Vereador Wellington 
solicita a ordem para comentar sobre o Requerimento nº. 320/2006: “Gostaria também que 
todos os Vereadores assinassem junto comigo esse requerimento, porque é crescente, como 
foi mencionado, as pessoas que hoje procuram por cursos em nossa região, principalmente 
na nossa cidade por não ter escolas técnicas no município e nenhuma faculdade estadual 
também. Então, estamos conseguindo trazer cursos para Biritiba, através do SEBRAE e 
juntamente com o professor Jarbas e agora nós conseguimos mais alguns cursos, inclusive o 
de telemarketing começou hoje com oitenta pessoas, aliás, na sexta-feira. O intuito 
exatamente é esse: trazer mais pessoas e mais cursos para cá, temos previsto agora para 
janeiro de 2007  mais seis cursos pelo Instituto de Cursos de São Bernardo do Campo. Então, 
realmente, a demanda é muito grande inclusive para o espaço, eu já até coloquei para Vossa 
Excelência de estamos estudando a possibilidade da construção de um auditório aqui na 
Câmara para que possamos acolher esses cursos e os alunos, isso não é um sonho, é uma 
realidade. Hoje a gente pretende exatamente com esses cursos, construir aos poucos um 
alicerce para que possamos trazer uma escola técnica municipal para Biritiba Mirim. Então, 
eu peço junto a vocês para que pleiteemos junto ao Prefeito um espaço para construirmos um 
local específico para o centro de capacitação para os nossos jovens que, após os dezoito 
anos não têm muito que fazerem no município, principalmente nessa área de capacitação. 
Então, eu conto com o apoio de todos vocês para que possamos assinar juntos esse 
requerimento e depois marcarmos uma reunião com  Prefeito para discutirmos esse assunto. 
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Obrigado e boa noite.” O senhor Presidente diz: “Esta Presidência informa Vossa 
Excelência o seguinte: que já foi solicitado ao engenheiro que viesse fazer toda a planta da 
Câmara Municipal e que também já está sendo incluído o auditório na planta, então, nesse 
ano ainda já estará  todo aprovado o projeto de engenharia e o próximo presidente que 
assumirá esta Casa, terá todas as condições de iniciar a obra do Plenário ou de um 
barracão, seja lá como for, uma área específica para o SEBRAE ao lado do prédio da 
Câmara. Já foram tomadas todas as medidas cabíveis e legais, só vamos esperar no próximo 
ano porque a dotação neste ano não é possível, mas no próximo ano com certeza será 
possível sim edificarmos um prédio aqui ao lado e cedermos esse espaço, se assim entender o 
Plenário em votação, para que seja cedido ao SEBRAE.” O Vereador José Maria solicita a 
ordem e diz: “Vossa Excelência comentou a respeito de planta, na ocasião em que eu fui 
Presidente da Câmara, foi realizado o serviço, inclusive foi pago esse serviço e foi dada a 
entrada na Prefeitura. Na época foi feito um erro do arquiteto e agora estão dizendo que essa 
planta não existe.” Senhor Presidente: “Não, eu não estou dizendo nada disso. Só falei que 
o Vereador levantou o problema do espaço e para faze-lo eu tenho que jogar tudo dentro de 
uma planta só, pois o terreno é único e eu tenho que complementar as plantas e se houve 
algum erro aproveitar para corrigi-lo para que tenhamos condições do próximo Presidente 
fazer um bom trabalho.” O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que assuma a 
Presidência para que ele se ausente por alguns minutos. 7. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 321/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e 
cascalhamento da Estrada de Santa Catarina, em toda sua extensão. O senhor Primeiro 
Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 321/2006, ficando 
APROVADO. 8. Única discussão e votação o Requerimento nº. 322/2006 – Requer que se 
oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de 
Obras, para que tomem providências quanto à tampa do bueiro que está acima do nível da 
Rua São Judas Tadeu, no Bairro Nova Biritiba O senhor Primeiro Secretário coloca em única 
discussão e votação o Requerimento n°. 322/2006, ficando APROVADO. Autoria do 
Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 9. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 323/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que determine ao 
departamento competente, a implantação de uma unidade do Programa Saúde da Família, no 
Bairro Rio Acima. O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 323/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar: 10. Única discussão e votação o Requerimento nº. 325/2006 – Requer 
ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que realize estudos quanto à viabilidade de aumentar a diária 
dos motoristas da Prefeitura Municipal, a exemplo da Câmara Municipal (Portaria nº. 
047/2006). O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 325/2006, ficando APROVADO. O senhor Presidente retoma os 
trabalhos da Sessão. 11. Única discussão e votação o Requerimento nº. 326/2006 – Requer 
ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no 
sentido de colocar luminárias nos postes de luz da Rua José Genuíno Guimarães, Bairro 
Castellano. Reitera o Requerimento nº. 232. O senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação o Requerimento n°. 326/2006, ficando APROVADO. Autoria da Mesa Diretora: 
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12. Única discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 030/2006 – “Dispõe sobre a 
criação de 01 (um) cargo de Escriturário no quadro de pessoal permanente da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável 
elaborado de acordo com a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto 
pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação – Presidente Vereador Fernando 
Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ 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 Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de 
Ordem Econômica:  Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor 
Presidente coloca em única discussão o Parecer em conjunto das Comissões Permanentes e o 
Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Só gostaria de pedir a Vossa 
Excelência que, quando da realização do concurso, se ainda for realizado neste ano, que seja 
feito juntamente com outro cargo que existe e que está vago desde a saída da funcionária 
Lucinéia. Existe um cargo vago aqui na Câmara, se eu não me engano, é um cargo de 
ajudante geral e esse cargo também é mediante de provimento em concurso, então, se for 
realizado o concurso para o Escriturário que seja realizado para esse cargo que está vago a 
algum tempo.” O senhor Presidente diz: “Será incluído.” Após a discussão, o senhor 
Presidente coloca em única votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer e o 
Projeto de Resolução nº 030/2006. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar: 13. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 083/2006 – “Dispõe sobre a 
denominação de via pública no Bairro Cinturão Verde, município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação 
da Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e 
Redação – Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior/ 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 Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  
Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em 
única discussão o Parecer em conjunto das Comissões Permanentes, e após em única votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei nº 083/2006. Autoria do 
Poder Executivo: 14. Única discussão e votação o 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, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Fernando solicita a 
ordem e diz: “Tendo em vista que o Nobre Vereador Jarbas solicitou que os três projetos de 
lei de autoria do Poder Executivo sejam discutidos e votados na Ordem do Dia, requeiro que 
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estes dois últimos projetos da pauta, cujos pareceres ainda não foram assinados, sejam 
colocados em discussão e votação após a análise das comissões permanentes e emissão dos 
pareceres.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Fernando, 
ficando aprovado. O senhor Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as 
Comissões Permanentes emitam parecer referente aos projetos solicitados para serem 
analisados e votados na Ordem do Dia. Retomando os trabalhos, o senhor Presidente solicita 
ao senhor Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores para 
apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 
apostas às fls. 89, 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 Nobre 
Vereador  Marcelo Silveira Mistroni, devidamente justificada pelo Vereador Fernando 
Henrique Bolanho no início da presente Sessão. Autoria do Poder Executivo: 15. Única 
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 084/2006 – “Dispõe sobre autorizo ao Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.” O Nobre 
Vereador Jarbas solicita a ordem e diz: “Peço vistas ao referido Projeto de Lei para 
melhor análise das Comissões.” O senhor Presidente concede vistas ao Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar. 16. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 085/2006 – “Dispõe 
sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.” Leitura do 
Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da Procuradoria Jurídica 
Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação – Presidente 
Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ 
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 Vereadora Érica de 
Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador José Maria de Siqueira 
Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em única discussão o Parecer em conjunto 
das Comissões Permanentes, e após em única votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Parecer e o Projeto de Lei nº 085/2006. 17. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 
086/2006 – “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras 
providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e 
Redação – Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior/ 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 Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  
Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de 
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Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em 
única discussão o Parecer em conjunto das Comissões Permanentes, e após em única votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei nº 086/2006. 18. Única 
discussão e votação o 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, e dá 
outras providências.” O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura 
dos dois pareceres, sendo um favorável e outro contrário. O Vereador Fernando solicita a 
ordem e diz: “Senhor Presidente, não é um parecer favorável e outro contrário, é que um dos 
pareceres contém uma emenda.” O senhor Presidente diz: “Tudo bem, fica corrigido assim: 
um parecer é favorável sem emenda e outro é favorável com emenda.” Leitura do Parecer 
favorável sem emenda elaborado de acordo com a manifestação da Procuradoria Jurídica 
Legislativa, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação: Relator 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ Membro Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção/ Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: 
Membro Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente 
Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção. 
Parecer favorável com a emenda proposta pelo Presidente Vereador Fernando Henrique 
Bolanho da Comissão de Justiça e Redação; Membro Vereador Fernando Henrique Bolanho 
e Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar da Comissão de Tributação, Finanças e 
Orçamentos; Relator Vereador Fernando Henrique Bolanho  e Presidente Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar da  Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social; 
Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar da  Comissão de Ordem Econômica. O senhor 
Presidente coloca primeiramente, em única discussão o Parecer Favorável sem emenda, em 
conjunto proposto pelas Comissões Permanentes, e após em única votação, ficando 
aprovado por maioria de votos o Parecer Favorável sem Emenda. Votaram contrários 
ao Parecer favorável sem emenda, os Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho e 
Jarbas Ezequiel de Aguiar.  O Nobre Vereador Fernando solicita a ordem e diz: “A gente 
assinou o Parecer Favorável com a Emenda, eu e o Professor Jarbas,  acreditando que, 
como o Prefeito pediu o financiamento junto ao Biritiba Prev de trinta meses, pelo menos no 
meu entendimento e do Vereador Jarbas também, que deveria ser pago em vinte e quatro 
meses. Apesar de termos perdido na votação, quero só fazer constar que ficará uma dívida 
para a próxima legislatura.”  Dispensada a leitura, discussão e votação do Parecer Favorável 
com a Emenda. 19. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 073/2006 – “Dispõe sobre 
a criação de verba de representação para o Prefeito do Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” O senhor Presidente solicita ao Segundo Secretário que faça a leitura 
dos dois pareceres, sendo um favorável e outro contrário. Leitura do Parecer CONTRÁRIO, 
em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação – Presidente Vereador 
Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ 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 
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de Aguiar/ Relator Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Membro Vereadora Érica de 
Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador José Maria de Siqueira 
Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar. O PARECER CONTRÁRIO FOI ASSINADO PELOS SEGUINTES 
VEREADORES COMPONENTES DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Vereador 
Fernando Henrique Bolanho; COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E 
ORÇAMENTOS: Vereadores Jarbas Ezequiel de Aguiar e Fernando Henrique Bolanho; 
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E BENS MUNICIPAIS E ORDEM SOCIAL: 
Vereadores Jarbas Ezequiel de Aguiar e Fernando Henrique Bolanho; COMISSÃO DE 
ORDEM ECONÔMICA: Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. Leitura do Parecer 
FAVORÁVEL, em conjunto pelas Comissões Permanentes de Justiça e Redação – Relator 
Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ Membro Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: 
Membro Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente 
Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de Assunção. 
Feita a leitura dos dois pareceres, o senhor Presidente coloca primeiramente, em única 
discussão o PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE LEI Nº. 073/2006. O Nobre 
Vereador Fernando solicita a ordem para discussão e diz: “Nós fizemos um parecer 
contrário porque acreditamos que o município precisa de muitas coisas. Alguns dias atrás, 
não tinha diesel no pátio da Prefeitura, não tem um veículo para a Defesa Civil cortar uma 
árvore, não tem maquinários para limpeza dos córregos do município e essa é a alegação do 
Executivo: ‘não tem dinheiro para isso, para aquilo, não tem, não tem, não tem...’. Acho um 
pouco estranho um projeto desse vir do Executivo para solicitar na verdade, trinta por cento, 
não seria até um aumento, mas como se fosse para um bom entendedor, de quase dois mil 
reais para o Prefeito utilizar da forma que bem quiser. A minha posição é contrária a esse 
projeto, acredito que claro, a Prefeitura tem as suas dívidas e acho que o Prefeito terá que 
sana-las, com certeza, mas o município precisa de muita coisa e às vezes solicitamos alguma 
coisa, como por exemplo, passar a máquina e daí não dá, não tem cascalho, não dá para 
fazer isso, não dá para fazer aquilo e agora, o mesmo solicita uma verba de quase dois mil 
reais para ficar no gabinete. É um pouco na verdade, não vou dizer que é ilegal porque o 
parecer do Jurídico diz que não é ilegal, mas eu acho um pouco imoral por parte do 
Executivo solicitar uma verba tamanha e sem controle, aliás, não teremos controle disso daí 
e ele vai gastar como bem quiser. Não estou contra o Prefeito, de maneira alguma, só 
acredito que o meu posicionamento é contrário em razão de não ter dinheiro para nada e vai 
ter os dois mil reais para ele. É meio estranho. Muito obrigado.” O Nobre Vereador José 
Maria solicita a ordem e diz: “Justificando o meu voto favorável. Eu respeito a posição do 
Vereador Fernando. Nós estamos dando trinta por cento de gratificação a título de auxílio 
para despesas relativas ao cargo de Prefeito. Não significa que o Prefeito vai dispor desse 
dinheiro, até porque, se não houver a disponibilidade financeira ele não vai ter de onde tirar 
esse dinheiro e nós acreditamos que esse dinheiro vai ser usado em prol do município e, se 
assim não o fizer, da mesma forma que votamos favoráveis aqui, nós podemos depois apurar 
e tomar as providências cabíveis a respeito do mau uso do dinheiro. É para isso que serve o 
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Legislativo. Estamos dando esse voto de confiança ao Prefeito acreditando que esse dinheiro 
vai ser usado em prol do município. Eu sou o primeiro a contestar se eu tiver provas de que 
esse dinheiro está sendo usado em benefício próprio. Muito obrigado.” Vereador Fernando: 
“Eu só acho isso um pouco estranho na verdade, porque não vamos conseguir controlar isso 
daí. Você vai dar para ele, e ele não vai mandar nada para nós, para a Câmara, do que ele 
vai gastar. Isso é para concluir o que Vossa Excelência falou, porque aqui não fala nada que 
vai ser incorporado ao salário, mas que ele vai poder usar...,  claro, como Vossa Excelência 
falou: ele vai usar em benefício da Prefeitura, do Executivo, que com certeza tem bastante 
despesa para isso, só que o questionamento é que ele não precisa dar, você vai dar um 
cheque em branco de dois mil reais para ele, praticamente. Só para concluir.” Vereador 
José Maria: “Eu acredito no bom senso do Prefeito e eu particularmente, tenho sido 
atendido e eu não posso nessa hora virar as costas ao Prefeito. Então, estou justificando o 
meu voto e acredito que ele fará bom uso desse dinheiro, e se não fizer, da mesma forma que 
eu votei favorável eu irei contra para que seja retirado.”  Não havendo mais discussão, o 
senhor Presidente coloca em única votação o PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO DE 
LEI Nº. 073/2006, ficando APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS. O Vereador Fernando 
solicita que fiquem consignados os votos dos Vereadores. O senhor Presidente consigna o 
voto contrário dos Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Jarbas Ezequiel de 
Aguiar. Consigna o voto favorável dos Vereadores Benedito Donizete de Almeida, 
Carlos Alberto Taino Junior, José Maria de Siqueira Junior, Wellington Medeiros de 
Assunção e Vereadora Érica de Queiroz. Ausente na Sessão, o Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni. 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 José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
Sendo assim, 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 30 de outubro de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 

1º Secretário 
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