
 1 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 20 de novembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia vinte 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. 94, 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 13/11/2006. O Vereador Carlos Alberto Taino Junior 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 Carlos Alberto, ficando aprovado por unanimidade. 2. Leitura, discussão e votação 
da Ata da Sessão Ordinária do dia 13/11/2006; 3. Leitura do Telegrama do Ministério da 
Saúde, nº. Ref. 11074141/MS/SE/FNS; 4. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. 
Ref. 11091199/MS/SE/FNS; 5. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 
11090683/MS/SE/FNS; 6. Leitura do Comunicado nº. CM185917/2006, do Ministério da 
Educação; 7. Leitura do Comunicado nº. CM188043/2006, do Ministério da Educação; 8. 
Leitura do Convite da Associação Paulista de Municípios; 9. Leitura do Convite da Prefeitura 
da Estância Turística de Salesópolis; 10. Leitura do Ofício nº. 206/2006-DAGP. Resposta ao 
Requerimento de Informação nº. 318/2006, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho; 11. Leitura do Ofício nº. 207/2006-DAGP. Resposta ao Requerimento nº. 278/2006, 
de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 13. Leitura do Ofício nº. 208/2006-
DAGP. Resposta ao Requerimento nº. 325/2006, de autoria do Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar; 14. Leitura do Ofício FUMEFI Nº 572/2006 – Ref. autorização de crédito 
à Prefeitura Municipal; 15. Leitura do Ofício FUMEFI Nº 569/2006 – Ref. autorização de 
crédito à Prefeitura Municipal; 16. Leitura do Ofício nº. 593/2006-GP. Resposta ao 
Requerimento de Informação nº. 333/2006, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho; 17. Leitura do Ofício nº. 212/2006-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: 
*Portarias nº.s 186 a 190/2006; *Decretos nº. 2.385 a 2.388 e 2.390/2006; *Leis Ordinárias 
nº.s 1.361/2006; *Contratos nº.s 061 e 064/2006. O senhor Presidente solicita ao Primeiro 
Secretário que assuma os trabalhos para que ele se ausente do Plenário por alguns instantes. 
Assumiu os trabalhos, o senhor Primeiro Secretário dando continuidade a Sessão Ordinária. O 
senhor Primeiro Secretário solicita ao Vereador Marcelo que auxilie os trabalhos da Mesa 
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Diretora. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  
1. Indicação nº. 788/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
da municipalidade a executar serviço de pintura das lombadas existentes no município; 2. 
Indicação nº. 789/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a 
estudar a possibilidade da execução do serviço de asfaltamento no Bairro Jardim Nova 
Biritiba; 3. Indicação nº. 790/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto à 
SABESP para a implantação de rede coletora de esgoto nas ruas do Bairro Cruz das Almas; 4. 
Indicação nº. 791/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que solicite à Empresa de 
Telecomunicações de São Paulo S/A a instalação de mais telefones públicos, tipo “orelhão” 
em pontos estratégicos dos bairros Jardim Nova Biritiba e Jardim dos Eucaliptos; 5. 
Indicação nº. 792/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente 
para verifique a possibilidade de fazer a coleta de lixo com mais freqüência nos bairros 
distantes do centro do município; 6. Indicação nº. 793/2006 - ao senhor Prefeito Municipal 
que interceda junto aos Correios no sentido de instalar Caixas Postais para coleta de 
correspondências no Bairro do Casqueiro; PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do 
Poder Executivo: 1) Leitura da Mensagem nº. 070/2006 – Projeto de Lei nº. 096/2006 – 
Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, 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 
Wellington Medeiros de Assunção: 1. Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 
049/2006 – Ao Ilustríssimo senhor Alexandre Di Ciero e Sr. Davi Feffer, da Companhia 
Suzano de Papel e Celulose. O senhor Primeiro Secretario coloca em única discussão e 
votação a Moção de Aplausos n°. 049/2006, ficando APROVADA.  Autoria do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira: 2. Única discussão e votação o Requerimento nº. 359/2006 – 
Requer que encaminhe às autoridades citadas, as solicitações das Associações afiliadas ao 
Sindicato Rural de Biritiba Mirim, no que diz respeito aos furtos de cabos de energia, cabos 
telefônicos, bomba de irrigação e demais equipamentos na zona rural do município. O senhor 
Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 359/2006, 
ficando APROVADO. Autoria do Poder Executivo: 3. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei Complementar nº. 093/2006 – que “Autoriza o Poder Executivo a fomentar a 
expansão ou implantação de empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços no 
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 
Primeiro Secretário colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
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unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei Complementar nº 093/2006.  O 
senhor Primeiro Secretário repassa a Presidência ao senhor Presidente da Mesa Diretora para 
dar continuidade aos trabalhos. 4. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 094/2006 – 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder descontos aos contribuintes do 
ISSQN e taxas a que pagarem os tributos em parcela única, 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 colocou em  única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei nº 094/2006. 
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: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Quero comentar a respeito da reunião que teve no dia nove de 
novembro na Assembléia Legislativa, cujo tema foi a Compensação da Água, compareceram 
vários municípios, inclusive o Prefeito de nosso município esteve presente na reunião, o 
Prefeito de Salesópolis também. Eles fizeram uma minuta que estarei trazendo aqui na 
Câmara para discutirmos entre nós vereadores e ficou concluído o seguinte na discussão: 
todos que estavam presentes concordaram em apoiar o Deputado João Caramez e o 
Deputado Trípoli para colocarem esse projeto em discussão na Assembléia, eles estarão 
refazendo a lei, fizeram um projeto que a lei será aplicada assim que for aprovada. A maioria 
das pessoas presentes querem que esse projeto seja aprovado ainda esse ano, mas não tem 
tempo para a tramitação na Assembléia e, alguns Prefeitos questionaram a porcentagem que 
será repassada para cada município. Esse valor já tem até cálculos, são cento e oitenta e 
nove municípios no Estado que terá algum recebimento, no caso de Biritiba que é cem por 
cento protegido também já tem o cálculo, até se quiserem consultar está no site do Deputado 
João Caramez. Na discussão da Assembléia, eles têm índices diferentes para porcentagem e 
área protegida, isto é, para parques é um valor, área de mananciais é um dos menores, é 
0,2% (zero vírgula dois por cento) do total do fundo. Eles estavam explicando que área de 
mananciais é muito grande, por exemplo, Biritiba irá pegar praticamente o município inteiro, 
os outros onze é parque, é valor maior ainda, quanto maior a restrição, maior é o repasse. 
Pelo menos quando essa lei for aprovada que, provavelmente  será no começo do ano que 
vem se tudo der certo, terá bastante apoio político e todas as Câmaras e municípios 
interessados poderão dar esse apoio para que ela tramite o mais rápido possível na 
Assembléia. Então, vai depender do ano que vem, apesar de que já iriam colocar o projeto 
em andamento, mas assim que aprovar a lei, ela não vai necessitar de regulamentação do 
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Governador, sendo que depende dele não vetar a lei. Mas é necessário todo mundo estar se 
empenhando em pedir ao Governador, porque pelo que deu a entender, na Assembléia vai ser 
aprovada a lei, eles não vão segurar, mas também depende do Governador em não vetar a 
lei, então, como é do interesse de muitos municípios, alguns com muito mais interesse como 
no nosso caso e Salesópolis, temos que dar esse apoio não sei se poderíamos fazer alguma 
Moção de Apoio, enfim, não sei como poderemos fazer, a Câmara e o Prefeito para 
incentivarmos. Até se tivermos alguma sugestão de alteração, eles estão abertos para ouvir-
nos e fazer análise se é cabível ou não.” O Senhor Presidente solicita um aparte e diz: 
“Tendo em vista que a Legislação tem natureza tributária, se ela for votada no próximo ano 
2007, ela entrará em vigência em 2008. É bom deixar bem claro isso porque se não as 
pessoas podem pensar que aprova no ano que vem e o repasse virá no mesmo ano. Não, 
porque a natureza é tributária e para esclarecimento de todos se o projeto for aprovado 
mesmo que seja de imediato, tem que se respeitar à anuidade por ser uma lei tributária. 
Então, o dinheiro só viria no orçamento de 2008.” Vereador Jarbas: “Correto, mas pelo 
menos aprovando essa lei, o dinheiro estará vindo em 2008. O bom que essa lei foi planejada 
com todos os valores para ela não depender de um decreto depois, pois a que existe hoje ela 
não funciona porque não saiu o decreto do Poder Executivo. Então, eles já procuraram fazer 
a lei bem elaborada, com detalhes, mas simples, não é nada complicado, para que ela possa 
ser aplicada assim que for aprovada e também se ela não for vetada, é lógico, mas tudo 
indica que não será vetada, sendo que depende do quanto de apoio que ela vai ter para que 
ela funcione.” 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 5. 
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 27 de novembro de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
1º Secretário 
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