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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 04 de dezembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia quatro de dezembro 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. 96, 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 27/11/2006. 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 Telegrama do Ministério da 
Saúde, nº. Ref. 11184981/MS/SE/FNS; 3. Leitura do Convite da Câmara Municipal de 
Mairiporã; 4. Leitura do Ofício nº. 215/2006-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: 
*Portarias nº.s 191 e 192/2006; *Decretos nº.s 2.389, 2.392 e 2.393/2006; *Leis Ordinárias 
nº.s 1.362 a 1.366/2006; *Contrato nº. 063/2006; *Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 
028/2006; 5. Leitura do Requerimento de Informação nº. 367/2006, de autoria do Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho; 6. Leitura do Requerimento de Informação nº. 
368/2006, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho; 7. Leitura do Relatório 
Final da Sindicância Instituída através da Portaria nº. 046/06. INDICAÇÕES: Autoria do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  1. Indicação nº. 800/2006 - ao senhor 
Prefeito Municipal que determine ao setor competente a efetuar a operação tapa-buraco na 
Rua Henrique Peres, Bairro Centro. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção:  2. Indicação nº. 801/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente a construção de abrigos com assentos nos pontos de ônibus na Avenida Três do 
Bairro Nirvana. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira: 1) Leitura do Projeto de Lei nº. 100/2006  – Institui no âmbito do 
Município de Biritiba Mirim o Festival Municipal de Música e Dança, e dá outras 
providências. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior requer que o Projeto de Lei nº. 
100/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca 
em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por unanimidade. Autoria 
do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 2) Leitura do Projeto de Resolução 
nº. 032/2006 – Dispõe sobre a revogação do §2º do Artigo 340 do Regimento Interno da 
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Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Autoria do Poder 
Executivo: 3) Leitura da Mensagem nº. 080/2006 - Projeto de Lei Complementar nº. 
101/2006 – Autoriza o Poder Executivo a conceder “Alvará de Funcionamento Provisório”, 
e dá outras providências. O Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho requer que o 
Projeto de Lei nº. 101/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor 
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, ficando aprovado por 
unanimidade.  4) Leitura da Mensagem nº. 081/2006 – Projeto de Lei nº. 102/2006 – Cria 
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e dá outras providências. A Nobre Vereadora 
Érica de Queiroz requer que o Projeto de Lei nº. 102/2006 seja colocado em discussão e 
votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento da Nobre 
Vereadora, ficando aprovado por unanimidade. Antes de dar início aos trabalhos da Ordem do 
Dia, o senhor Presidente solicita que o senhor Segundo Secretário assuma temporariamente a 
Presidência, face a ausência do Primeiro Secretario no Plenário. Assumiu a Presidência, o 
senhor Segundo Secretário Vereador Fernando Henrique Bolanho que convidou o Nobre 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni para compor a Mesa e auxiliar nos trabalhos. 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. 365/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito 
Municipal que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, verificando a 
viabilidade de restaurar o buraco existente na Av. Ferdinando Jungers. O senhor Segundo 
Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 365/2006, ficando 
APROVADO.  2. Única discussão e votação o Requerimento nº. 366/2006 –  Ao Exmo.sr. 
Prefeito Municipal que interceda junto ao órgão competente verificando a viabilidade de 
instalar um computador no Posto de Saúde do Bairro Irohy. O senhor Presidente coloca em 
única discussão e votação o Requerimento n°. 366/2006, ficando APROVADO. Autoria 
do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 3. Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 369/2006 – À 3ª Cia. do 17º Batalhão da Polícia Militar, para que tome 
providências quanto aos ônibus da empresa Julio Simões, Mogi-Biritiba e Mogi-Salesópolis, 
em seus horários de ‘pico’ que estão superlotados.  O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Requerimento n°. 369/2006, ficando APROVADO. Autoria do 
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 4. Única discussão e votação o 
Requerimento  nº. 370/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que determine ao setor 
competente para estudar a possibilidade da execução do serviço de asfaltamento nas Ruas 
Venceslau Brás e 05 de maio, Bairros Jardim Yoneda e Vista Alegre. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 370/2006, ficando APROVADO. 
5. Única discussão e votação o Requerimento  nº. 371/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito 
Municipal que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários objetivando a 
colocação de luminárias na Av. Três do Bairro Nirvana. O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Requerimento n°. 371/2006, ficando APROVADO. 6. Única 
discussão e votação o Requerimento  nº. 372/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras para que seja feita a manutenção geral 
da Estrada de Santa Catarina, em toda a sua extensão. O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Requerimento nº. 372/2006, ficando APROVADO. 7. Única 
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discussão e votação o Requerimento  nº. 373/2006 – Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras para que seja feito o cascalhamento do 
Morro do Fiore, localizado na Av. Três do Bairro Nirvana. O senhor Presidente coloca em 
única discussão e votação o Requerimento nº. 373/2006, ficando APROVADO. Autoria do 
Poder Executivo: 8. Única discussão e votação o Projeto de Lei  nº. 098/2006 – Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, pela Secretaria 
da Segurança Pública, delegando o exercício de competência de trânsito atribuídas ao 
Município pela Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá outras providências. O 
Nobre Vereador Jarbas solicita vistas ao referido Projeto de Lei, na qualidade de Presidente 
da Comissão Permanente de Obras, Serviços e Bens Municipais, e Ordem Social para que 
possam melhor analisar o projeto. O senhor Segundo Secretário que ocupa interinamente a 
Presidência concede vistas ao Nobre Vereador. 9. Única discussão e votação Projeto de Lei 
nº. 099/2006 – 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 colocou em 
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o 
Projeto de Lei nº 099/2006. Antes de dar continuidade à pauta, o senhor Segundo Secretario 
suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes analisem e emitam 
parecer quanto aos Projetos de Lei solicitados para serem discutidos e votados na Ordem do 
Dia da presente Sessão, bem como, para melhor análise do Projeto de Lei nº. 097/2006, que 
Estima Receita e Fixa Despesa para o Exercício de 2007, e dá outras providências, que 
também está incluso na Ordem do Dia. Retornando a Sessão Ordinária e retomados os 
trabalhos já sob o comando do senhor Presidente, Vereador Reinaldo Pereira e a Mesa 
devidamente composta dos senhores Primeiro e Segundo Secretários, o senhor Presidente 
solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos senhores Vereadores. Feita esta, 
cotejando-se o Livro de Presença, constatou-se que havia quorum legal para as deliberações, 
face a totalidade dos membros presentes. Dando continuidade a presente Sessão, passou-se ao 
seguinte material: 10. Única discussão e votação Projeto de Lei nº. 077/2006 – Estima a 
Receita e Fixa Despesa para o Exercício de 2007, e dá outras providências. O Nobre 
Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Antes de iniciar a votação, eu requeiro a 
Vossa Excelência, tendo em vista algumas pendências que ainda se encontram no Projeto de 
Lei Orçamentária Anual, como Presidente da Comissão de Ordem Econômica, requeiro 
vistas do projeto por mais uma Sessão.” O senhor Presidente defere o requerimento do Nobre 
Vereador José Maria, ficando concedida vistas ao Projeto de Lei nº. 077/2006. Autoria do 
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Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 11. Única discussão e votação Projeto de Lei nº. 
100/2006 – Institui no âmbito do Município de Biritiba Mirim o Festival Municipal de 
Música e Dança, 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 100/2006. Autoria do Poder Executivo: 12. Única discussão e votação 
Projeto de Lei Complementar nº. 101/2006 – Autoriza o Poder Executivo a conceder “Alvará 
de Funcionamento Provisório” 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 Complementar nº 101/2006. De autoria do Poder 
Executivo: 13. Única discussão e votação Projeto de Lei Ordinária nº. 102/2006 – Cria o 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 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 Ordinária nº 
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102/2006. O senhor Primeiro Secretário, Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar,  requer que seja 
colocado em pauta, na Ordem do Dia o Requerimento nº. 374/2006, de autoria de todos os 
Vereadores desta Casa de Leis. O senhor Presidente colocou em votação o requerimento do 
Nobre Vereador, ficando aprovado por unanimidade. De autoria de todos os senhores 
Vereadores: 14. Única discussão e votação o Requerimento  nº. 374/2006 – Ao D.E.R. – 
Departamento de Estradas de Rodagem, para a colocação de placa de divisa dos municípios 
de Biritiba Mirim e Salesópolis, conforme o mapa oficial. O senhor Presidente coloca em 
única discussão e votação o Requerimento n°. 374/2006, ficando APROVADO. Terminado 
os trabalhos dados a Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 
faça a chamada dos vereadores inscritos no Livro de Oradores: 1. Vereador José Maria de 
Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni: “Primeiramente gostaria de enaltecer a iniciativa do Presidente pelo Projeto de 
Lei, é uma luta de oito anos para que seja colocado no calendário de festividades do nosso 
município. Então, gostaria de agradecer pela iniciativa do Presidente e espero que realmente 
agora esteja incluso no calendário e que isso se perpetue em nosso município. É um trabalho 
que estamos desenvolvendo há oito anos, quem teve o privilégio de estar na quadra, o senhor 
Presidente, o Vereador Fernando, Vereador Jarbas, Vereador José Maria através de seu 
assessor, viram o quanto é importante esse festival que nós realizamos, não só pelo motivo 
dele que é a arrecadação de alimentos e que graças a Deus neste ano conseguimos arrecadar 
uma tonelada e meia praticamente de alimentos que serão entregues à Promoção Social para 
que sejam feitas as cestas básicas do Natal Sem Fome que a Promoção Social atende, e sim 
também pela alegria das crianças estarem se apresentando, pela alegria dos pais em estarem 
participando de uma coisa que é super agradável, uma noite diferente para o nosso 
município. Nós, em conversa com um policial, ele nos disse que tinha aproximadamente de 
mil e quinhentas a mil e oitocentas pessoas. Então, acho que realmente tem a necessidade de 
continuar, neste ano tivemos alguns problemas, mas no fim conseguimos superar, no entanto, 
que apenas a EMEI não participou com os seus alunos, mas todas as escolas estaduais, as 
municipais e as particulares juntamente com a Academia participaram, menos a EMEI que 
parece que não teve a adesão dos pais, até a diretora me disse que estará conversando 
conosco depois para nos passar o que aconteceu. Então, é um festival que tem que se 
perpetuar no município, foi muito boa a sugestão desse Projeto de Lei para que esse festival, 
os nossos filhos continuem fazendo ele porque vai virar história, se Deus quiser.” O senhor 
Presidente solicita um aparte e diz: “Se puder observar, além do trabalho que Vossa 
Excelência tem feito muito bem nos últimos oito anos, se não me engano, eu tomei o cuidado 
de acrescentar ao Festival de Dança, a Música, porque ainda no município não se fez 
nenhum festival, nenhuma oportunidade foi dada aos jovens para que pudessem desenvolver 
letras, que cantassem, então, eu acredito que nós teremos uma melhoria ainda, tendo mais 
uma atividade além da dança, a música também.” Vereador Marcelo: “No município onde 
morei muitos anos em Jacareí, eles tem o Festival de Música Popular que também já virou 
tradição no município, acontece, se eu não me engano, todo o mês de outubro e todas as 
pessoas, os cantores da cidade, os autores, eles trabalham para aquilo e aí acontece o 
festival que é todo o mês de outubro.” Senhor Presidente: “Vossa Excelência conseguiria 
uma fita para nós, é possível? Porque serviria como exemplo para nós copiarmos, pois o que 
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é bom é para ser copiado.” Vereador Marcelo: “Assim como acontece o Você faz o Show na 
Escola Adhemar Bolina, o professor Jarbas está sempre participando lá, e eu acho que são 
esses tipos de iniciativas que temos que tomar, mostrar que a cultura faz parte da nossa vida. 
Às vezes, os pais se perguntam o que vão fazer lá, mas daí chegam e vêem seus filhos 
dançando e se apresentando, é algo que não tem preço, todos se emocionam. Até tive a 
liberdade de brincar com vocês dois lá na hora porque realmente é isso, os filhos de um ano, 
um ano e pouco, já mostrando a parte cultural deles. Isso é muito legal.” O senhor 
Presidente diz: “Antes de finalizar a Sessão eu gostaria de me desculpar com todos os 
Vereadores, em relação a placa que foi colocada no Posto do SEBRAE e que não foi feita 
pela Câmara Municipal. Então, quero ver se no próximo ano, em janeiro, já providencio uma 
placa de forma adequada com o nome de todos os vereadores, tendo em vista que foi 
aprovado por todos o Posto do SEBRAE, não foi só por este Vereador ou pelo Vereador 
Wellington ou pelo Vereador Jarbas, não é verdade? Então, como foi uma iniciativa votada 
por todos os vereadores, todos fizeram parte, não seria justo deixar aquela placa. Peço 
desculpas pelo erro que foi cometido pelo SEBRAE e pretendo logo que puder corrigi-lo.” 
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 11 de dezembro de 2006. 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
1º Secretário 
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