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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 06 de novembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia seis de novembro 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. 92, 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 30/10/2006. O Vereador Marcelo Silveira Mistroni requer a dispensa 
da leitura da Ata, uma vez que 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 SSP/GS/AE nº. 561/2006 – 
rgv. Ref. à Moção de Parabenização e Elogio nº. 038/2006, de autoria do Nobre Vereador 
José Maria de Siqueira Junior; 3. Leitura do Ofício nº. 038/2006 – S.M.E. – Encaminha cópia 
da ata da reunião do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 4. Leitura do Ofício nº. 
224/06, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha relatório de atendimento ref. ao 
mês de outubro/2006; 5. Leitura do Ofício da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 6. Leitura do Ofício Especial/2006 – 
Vereador Reinaldo Pereira. Solicita a retirada definitiva de tramitação do Projeto de Lei nº. 
078/2006. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  1. 
Indicação nº. 772/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que solicite ao Departamento 
Municipal de Obras, a viabilidade de efetuar a limpeza das ruas do Bairro Vila Operária, bem 
como a capinagem e retirada de entulhos. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni: 2. Indicação nº. 773/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Departamento Competente para que façam a roçada e posteriormente a limpeza do 
Posto de Saúde do Bairro Irohy, no lado externo e interno. Autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: 3. Indicação nº. 774/2006 - solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente que envide estudos visando à regularização dos 
paralelepípedos na Rua Shigueo Mori, em frente ao Lojão da Construção e ainda, em outros 
pontos que se fizerem necessários; 4. Indicação nº. 775/2006 - solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que faça estudos junto ao setor competente para que sejam implantadas guias e 
sarjetas na Rua José de Alencar e Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das Almas; 5. 
Indicação nº. 776/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto à Diretoria 
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da Telecomunicações de São Paulo S/A, para solicitar a instalação de mais telefones públicos 
tipo “orelhão”, em pontos estratégicos dos bairros Jd. Nova Biritiba e Jd. Dos Eucaliptos; 6. 
Indicação nº. 777/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento Municipal de Obras, para que seja feita a manutenção geral das ruas que se 
encontram em péssimas condições para uso dos moradores do bairro “Nascente do Vale 
Verde”; 7. Indicação nº. 778/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao 
setor responsável desta municipalidade para que tomem as providências necessárias 
objetivando os serviços gerais do Parque do Nirvana; 8. Indicação nº. 779/2006 - solicita ao 
senhor Prefeito Municipal que  determine ao setor competente os estudos necessários para a 
colocação de luminárias na Viela A, Bairro Jardim dos Eucaliptos. O senhor Presidente 
solicita ao Primeiro Secretário que assuma a Presidência para que ele se ausente por alguns 
minutos. Dando prosseguimento à Sessão, o Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar, Primeiro 
Secretário. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura 
da Mensagem nº. 072/2006 – Projeto de Lei nº. 090/2006 – Dispõe sobre a criação dos 

cargos que especifica, e dá outras providências. 2) Leitura da Mensagem nº. 073/2006 – 
Projeto de Lei nº. 091/2006 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha de 

caráter promocional para arrecadação do tributo municipal que menciona, e dá outras 

providências. 1) Leitura da Mensagem nº. 074/2006 – Projeto de Lei nº. 092/2006 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa Emergencial de Auxílio ao 

Desemprego, 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 do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 1. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 341/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de deslocar o poste já existente na Rua Afonso 
Pena, para colocar na esquina da Rua Afonso Pena, com a Rua Prudente de Moraes. O senhor 
Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 341/2006, 
ficando APROVADO.  2. Única discussão e votação o Requerimento nº. 342/2006 – 
Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia 
no sentido de deslocar o poste já existente na Rua Nilo Peçanha com a Rua Prudente de 
Moraes. O Nobre Vereador Carlos Alberto questiona se o requerimento é repetido. O 
Vereador Marcelo, que está auxiliando os trabalhos da Mesa, esclarece: “O outro 

requerimento do Vereador é da Rua Afonso Pena com a Prudente de Moraes, e neste 

requerimento é a Nilo Peçanha com a Prudente de Moraes.” O senhor Primeiro Secretário 
coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 342/2006, ficando APROVADO. 
Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 3. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 343/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras e que providenciem a pintura das lombadas na Av. 
Ferdinando Jungers. O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 343/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: 4. Única discussão e votação o Requerimento nº. 344/2006 – 
Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realizar o 
serviço de recolocação de paralelepípedos na Rua Eng. Abílio de  Melo Pinto. O senhor 
Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 344/2006, 
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ficando APROVADO. 5. Única discussão e votação o Requerimento nº. 345/2006 – Requer 
que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal e que o mesmo determine ao setor competente a 
realizar o serviço de recolocação de paralelepípedos na Av. Jair Leme. O senhor Primeiro 
Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 345/2006, ficando 
APROVADO.  6. Única discussão e votação o Requerimento nº. 346/2006 – Requer que se 
oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal e que o mesmo determine ao setor competente que 
realize os estudos necessários no sentido de implantar no setor de Defesa Civil, um telefone 
tipo “199”. O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 346/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni: 7. Única discussão e votação o Requerimento nº. 347/2006 – Requer ao 
Exmo.sr. Presidente desta Câmara Municipal, a sua dispensa na Sessão Ordinária do dia 13 de 
novembro do corrente ano. O senhor Primeiro Secretario coloca em única discussão e votação 
o Requerimento n°. 347/2006, ficando APROVADO. 8. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 348/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que solicite ao setor 
competente da municipalidade a realizar a limpeza das valetas posteriormente a colocação de 
manutenção dos tubos na Estrada Yamamoto, Bairro Sertãozinho. O senhor Primeiro 
Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 348/2006, ficando 
APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 9. Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 349/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal 
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras para que seja feita a manutenção 
geral da Rua Alberto de Oliveira, Bairro Cruz das Almas. O senhor Primeiro Secretario 
coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 349/2006, ficando APROVADO. 
Autoria dos Nobres Vereadores Reinaldo Pereira, Fernando Henrique Bolanho e 
Benedito Donizete de Almeida:  10. Única discussão e votação o Requerimento nº. 
350/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que realize estudos no sentido de elaborar 
um Projeto de Lei que isente pelo período de 05 (cinco) anos o pagamento de I.P.T.U. às 
indústrias não poluentes que queiram instalar em nosso município, bem como a isenção do 
I.S.S.Q.N. àquelas indústrias e/ou empresas que queiram construir ou ampliar sua sede no 
município. O senhor Primeiro Secretario coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 350/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar: 11. Única discussão e votação o Requerimento nº. 351/2006 – Requer 
ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao departamento competente a 
providenciarem a colocação de alguns pontos de luz e um vigia no período noturno, no 
Cemitério Municipal. O senhor Primeiro Secretario coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 351/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior: 12. Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 046/2006 – 
Ao Ilmo.sr. Joaquim Manzanares Sanchez Fortun e seu filho Fernando Faustino Manzanares, 
ambos pertencentes à corporação do Corpo de Bombeiros.  O senhor Primeiro Secretario 
coloca em única discussão e votação a Moção de Aplausos n°. 046/2006, ficando 
APROVADO. Autoria do Poder Executivo:  13. Única discussão e votação o Projeto de 
Lei nº. 089/2006 – que “Dispõe sobre apoio as atividades e as entidades, associações e 
sociedades empresariais dedicadas às práticas esportivas na forma que especifica, e dá outras 
providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da 
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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 Primeiro Secretario 
solicita ao senhor Presidente que assuma os trabalhos da presente Sessão. O senhor Presidente 
coloca em única discussão o Parecer em conjunto das Comissões Permanentes e o Nobre 
Vereador Marcelo solicita a ordem para discussão e diz: “Acho que esse Projeto é de suma 

importância para o município, todos sabem que eu tenho uma academia e neste ano nós 

fomos campeões da Liga Aquática do Alto Tietê, onde envolve todas as cidades do Alto Tietê, 

quatorze entidades e a R.R. Esportes levou o nome da cidade com muito orgulho. Então, só 

gostaria de pedir ao líder do Prefeito para que na parte do Decreto de incentivo, o Prefeito 

neste ano já nos ajudou com o transporte, mas que realmente ele olhasse com carinho 

àqueles que levam o nome de Biritiba para fora, nós sentimos muito porque às vezes nós 

temos atleta bom e temos que bancá-lo porque ele não tem condições de ir. Neste ano, só 

para se ter uma idéia, nossa equipe teve um gasto de aproximadamente quatro mil reais em 

todas as competições, com lanches, com despesas de arbitragem e outras coisas mais que 

temos que investir, então, seria de suma importância realmente, como ficou a critério nesse 

Projeto de o Prefeito estar decretando ou não o incentivo, que realmente ele olhasse com 

carinho as equipes que levam o nome pra fora do nosso município.” Após o senhor 
Presidente colocou em única votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer 
Favorável e o Projeto de Lei nº 089/2006. Terminado os trabalhos dados 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: Solicita ao senhor 
Presidente que faça o uso da palavra em seu assento. O senhor Presidente concede.  Com a 
palavra, o Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: “Na semana passada estive com 

uns amigos nossos, empresários de São Paulo, e eles até cobraram de mim, pois eu havia 

falado com eles que tinha uma área para montar indústrias e eles comentaram comigo me 

perguntando qual a vantagem que teremos em nos instalar no município? Eu fiquei meio 

assim  porque não tinha conversado com o Prefeito ainda, e eles têm realmente a vontade de 

instalar indústrias em nosso município. Até comentei hoje com o Prefeito, onde estávamos eu, 

o Vereador Reinaldo e o Vereador Fernando e aí o Prefeito vai ver o que pode ser feito com 

os impostos ou algo para eles, como forma de incentivo àqueles que queriam trazer 

indústrias para o município, pois o pessoal não quer vir, tem lugares que o pessoal dão o 

terreno, dão isenção dos impostos e algo mais, dentre outras coisas que dão. Então, 

queremos ver isso com o Prefeito, se tem condições de ajudar com isso, porque senão, como 

traremos empresas para cá?Nem tanto são os terrenos, pois eles são o seguinte: querem o 

documento todo correto para a implantação, mas o que querem é a isenção dos impostos 
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para poderem se instalar aqui. Estive com eles, uns quinze empresários mais ou menos, e 

vimos que eles têm muita vontade de se instalar aqui. Por isso, eu peço ajuda de todos os 

companheiros da Casa e conto com todos vocês para dar o apoio para trazermos esse 

pessoal para cá, se for o caso, até irmos juntos com eles em reuniões aqui e depois iremos lá 

também, para que eles possam ver a área, mas o Prefeito está com problema quanto a 

desapropriação da área do Km. 16, porque para isso tem que ter o dinheiro. Temos que ver 

um jeito de trazer esse pessoal para cá, porque tem uma pessoa que montou aqui, estava 

junto ao pessoal e está desanimado porque o documento do terreno não saiu ainda e a 

isenção também não, o imposto está sendo cobrado normalmente e daí a pessoa não agüenta, 

pois para montar uma indústria num lugar alguma coisa ele tem que ter, tem que ter pelo 

menos o lucro ou uma vantagem porque senão ele não vai vir para cá. Nesse exemplo, a 

pessoa tem uma indústria montada lá em Guarulhos e como é que ele vai vir para cá sem 

nenhum incentivo e gastar mais do que eles gastam lá. Tem que ter alguma vantagem para 

vir para cá. Então, gostaria muito de contar com a ajuda dos Nobres Pares para juntarmos 

forças e trazê-los para cá, porque quer ou não, são empregos novos gerados no município, se 

uma fábrica que tem uns vinte ou trinta funcionários, se montar umas dez empresas, são mais 

trezentos empregos, é por isso temos que incentivar às empresas. Obrigado e boa noite.”  O 
Nobre Vereador Marcelo solicita um aparte e diz: “Só para passar ao ‘Zetão’, acho que o 
que deveria ser conversado com o Prefeito, é o sistema de incentivo tributário, mas desde que 
seja realmente gerada renda para o município. Que a empresa que receba esse incentivo, ela 
pegue funcionários da cidade para gerar empregos aqui, porque senão, não adianta nada.” 
Vereador Benedito Donizete: “Isso foi a primeira coisa que eu perguntei para um dos 

empresários e ele me disse o seguinte: ‘té faço assim, o Prefeito indica o pessoal...’, então eu 

disse: ‘espera aí, não é só o Prefeito, pegue todos os funcionários do município, não é para 

pegar ninguém de fora, todo o pessoal de chefia e outros cargos mais.’ Vereador Marcelo: 
“Aí sim, isso seria interessante.” O Vereador Wellington solicita um aparte e diz: “Só 

para colaborar com o Vereador Zetão, eu também estive na Telefutura e falei com o Oliveira 

que é o Diretor Chefe de lá, e ele também se propôs a estar instalando uma sede da 

Telefutura, mas eles têm umas empresas terceirizadas deles e eles disseram que pode, 

dependendo do incentivo, instalar empresas de telemarketing, pois só neste ano eles geraram 

em torno de dois a mil e quinhentos empregos diretos em Mogi das Cruzes. Então, eles têm 

muitos terceirizados e que podem indicar o município para instalar a empresa. Só basta 

sentarmos e conversarmos sobre essa parte tributária com o Prefeito.” Senhor Presidente: 
“Aproveitando a oportunidade, nós estivemos hoje falando com o Prefeito, eu, o Vereador 

‘Zetão’ e o Vereador Fernando, e a questão foi tratada da seguinte maneira: que a isenção, 

ela tem como objetivo o caráter social. Nós temos mais de sete mil jovens desempregados no 

município, e que essa lei de incentivo é fundamental para que os nossos jovens possam ter o 

seu primeiro emprego, então, o objetivo é a geração de emprego ao jovem do município.”  2. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Solicita a autorização para usar a palavra em seu 
assento. O senhor Presidente a concede. “Só gostaria de parabenizar a Escola Adhemar 

Bolina  pelo evento que eles tiveram na quarta-feira passada, estive lá no evento ‘Você faz o 

show’, e tivemos a grata surpresa também do aluno do professor Jarbas, o jovem Carlos 
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Aveiro, que foi contemplado com uma bolsa de estudos à escolha dele pela vitória que obteve 

em Mogi das Cruzes, ele poderá escolher a bolsa integral para o curso que ele quiser e, mais 

uma aluna que foi indicada dentre tantas do nosso Estado, para fazer parte do Parlamento 

Jovem na Assembléia Legislativa.” O Vereador Jarbas solicita um aparte e diz: “Bem 

lembrada essa parabenização do aluno, e quero  dizer que neste ano um aluno ganhou o 

Desafio da TV Diário, nesse concurso participaram duzentos e cinqüenta mil alunos da 

região, onze cidades, e neste ano tivemos um aluno do 3º Colegial que ganhou em primeiro, 

que foi o meu aluno Carlos, no ano passado, tivemos uma aluna da Escola José Carlos 

Prestes, e nós estamos sempre sendo premiados, tanto no Bolina como no Yoneda e Carlos 

Prestes. Então, para vermos a qualidade do ensino em Biritiba Mirim, e por mais que muita 

gente fale mal, a Educação não está assim tão ruim, ainda mais se compararmos com as 

demais escolas da região e por sermos uma cidade pequena, nós sempre temos alunos em 

destaque aqui, não só em uma escola, mas nas três escolas, então, é o reflexo da educação no 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, que é toda uma seqüência. Então, quero parabenizar a 

rede de ensino inteira, às vezes podemos falar algumas coisas e pegamos no pé, mas tem 

coisa que a gente acha que é correto, mas o caminho está certo e temos que parabenizar toda 

a rede de educação.” Vereador Marcelo: “Inclusive teve também uma aluna, se não me 

engano, da 4ª série da EMEF Regina Célia que ganhou em terceiro lugar.” 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 06 de novembro de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
1º Secretário 
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