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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 26 de fevereiro de 2007.  
 
Às vinte horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e sete, 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 CARLOS ALBERTO 
TAINO JUNIOR que convidou a mim, Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, 
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. 105, 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 
21/02/2007. O Vereador Reinaldo Pereira 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 Reinaldo, ficando 
aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, o senhor Presidente coloca 
em discussão e em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 21/02/2007, ficando 
aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Comunicado nº. CM011418/2007, do Ministério 
da Educação; 3. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
014275/MS/SE/FNS; 4. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
009917/MS/SE/FNS; 5. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
004707/MS/SE/FNS; 6. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
019180/MS/SE/FNS; 7. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
022050/MS/SE/FNS; 8. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
020876/MS/SE/FNS; 9. Leitura do Telegrama do Ministério da Saúde, nº. ref. 
023149/MS/SE/FNS; 10. Leitura do Ofício nº. 023/07, do Biritiba-Prev. Encaminha 
Balancete financeiro ref. ao mês de janeiro/2007. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção:   1) Indicação nº. 105/2007, solicita ao sr. 
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o 
nivelamento e o cascalhamento de todas as ruas dos bairros Vale Verde, Jardim dos 
Eucaliptos, Parque Residencial Castellano, Santa Catarina, Rio Acima, Carcará, 
Sertãozinho, Nirvana, Jardim Nova Biritiba, Vila Santo Antonio I e II; 2) Indicação nº. 
106/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao setor competente a construção de um 
abrigo com assento no ponto de ônibus localizando na Av. Três, Bairro do Nirvana, ao 
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lado do parque municipal; 3) Indicação nº. 107/2007, solicita ao sr. Prefeito que 
determine ao Departamento Municipal de Obras para que passe a máquina motoniveladora 
e cascalhe as Ruas 01 e 04 do Bairro Nirvana; 4) Indicação nº. 108/2007, solicita ao sr. 
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras para que passe a máquina 
motoniveladora e cascalhe a Rua 30, Bairro do Nirvana; 5) Indicação nº. 109/2007, 
solicita ao sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras para que seja 
feito o nivelamento e cascalhamento do Morro São Judas Tadeu, localizado no Bairro 
Jardim Nova Biritiba; 6) Indicação nº. 110/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao 
Departamento Municipal de Obras para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe as 
ruas que se encontram em péssimo estado, no Bairro Cruz das Almas; 7) Indicação nº. 
111/2007, solicita ao sr. Prefeito que determine ao setor competente para que construa um 
abrigo com assento, no ponto de ônibus, no início da Estrada Velha de Santa Catarina. 
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura da 
Mensagem nº. 014/2007 - Projeto Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 025/2007 
– Dá novas redações ao artigo 164, ao caput do artigo 170 e ao artigo 171 da Lei Orgânica 
do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências; 2) Leitura da Mensagem nº. 
015/2007 - Projeto de Lei Complementar nº. 014/2007 – Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a outorgar concessão de direito real de uso a ASSOCIAÇÃO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA do bem que indica e dá outras providências; 3) Leitura da 
Mensagem nº. 016/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 015/2007 – Autoriza o Poder 
Executivo a criar creches municipais nos  bairros que especifica, e dá outras providências; 
4) Leitura da Mensagem nº. 017/2007 – Projeto de Lei Ordinária nº. 016/2007 – 
Acrescenta os incisos VI, VII e VIII, ao artigo 7º, da Lei nº. 1.343, de 25 de setembro de 
2006, e dá outras providências; 5) Leitura da Mensagem nº. 018/2007 - Projeto de Lei 
Complementar nº. 017/2007 – Define os novos valores e enquadramentos dos cargos de 
carreira, de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão, do Magistério do 
Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências; 6) Leitura da Mensagem nº. 
019/2007 - Projeto de Lei Complementar nº. 018/2007 – Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a outorgar concessão de direito real de uso a ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS DO IROHY E REGIÃO do bem que indica, e dá outras 
providências. Findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia. 
ORDEM DO DIA: Autoria da Nobre Vereadora Érica de Queiroz: 1) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 092/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao Departamento Municipal de Obras para 
providenciarem a limpeza do Córrego do Santo. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 092/2007. 
Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 2) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 093/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento de Obras, para que se faça um 
triângulo de acesso para identificar o sentido correto para os carros na Av. Heitor da 
Cunha Braga com a Av. Maria José de Siqueira Melo, altura da Igreja Evangélica do 
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Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 093/2007. 3) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 094/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr. Roberto Pereira da Silva que estude junto ao Departamento de Obras para que efetuem 
reparos e tome as devidas providências na Rua 05, Bairro Vila Santo Antonio, para a 
construção de um muro de arrimo. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 094/2007; Autoria do 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 4) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 095/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que solicite ao setor competente para que façam a limpeza dos tubos e o 
desassoreamento das valetas laterais existentes na Estrada do Yamamoto. O senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Requerimento nº. 095/2007; Autoria dos Nobres Vereadores Carlos Alberto Taino 
Junior, Érica de Queiroz, Reinaldo Pereira, Benedito Donizete de Almeida e José 
Maria de Siqueira Junior: 5) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 
004/2007, aos atletas que representaram o município de Biritiba Mirim na última edição 
do JOIS – Jogos da Igualdade Social no município de Piracaia. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de 
Aplausos nº. 004/2007. Autoria do Poder Executivo: 6) – Única discussão e votação o 
Projeto de Lei Complementar nº. 010/2007, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a outorgar concessão de direito real de uso a COOPERALTO – 
COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE MATÉRIA PRIMA DO ALTO TIETÊ do bem 
que indica, e dá outras providências.” O Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Antes 
de iniciarmos a discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº. 010/2007, nós 
tivemos uma reunião das Comissões na quinta-feira, dia quinze, em que eu sou membro 
em duas Comissões Permanentes, estavam presentes no dia: eu, Vereador Fernando e 
Vereador José Maria e, se não me falha a memória, o Presidente da Cooperativa senhor 
Roberval, e ficou acordado entre nós que o Vereador José Maria iria conversar com o 
Prefeito a respeito da área e depois disso, como membro, eu não recebi mais nenhuma 
convocação antes dessa votação. Então, é por isso que eu gostaria de saber como é que 
ficou, se o Vereador José Maria pudesse explanar para nós.”  Vereador José Maria: 
“Esse Projeto, como Vossa Excelência mesmo disse, foi discutido juntamente com o 
Presidente da Cooperativa. Eu fiz um contato com o Prefeito a respeito daquela 
possibilidade, de estar fazendo a permuta do local, no entanto, o Prefeito disse que o 
local onde está sendo pleiteado pela Dona Beatriz, essa área ainda está sob judice, a 
Prefeitura ainda não conseguiu a reintegração da posse  da área, então não vai ser 
possível fazer essa troca. Tendo em vista a necessidade da cooperativa que está na 
dependência dessa aprovação para firmar um convênio com a Caixa Econômica, foi 
colocado na Ordem do Dia, mas antes de qualquer discussão e votação, o Presidente da 
Mesa estará fazendo uma pausa para que possamos sentar novamente e discutirmos. A 
intenção é essa, desculpe-me pela correria, o Prefeito me ligou hoje e não deu tempo de 
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comunicar o pessoal, mas será feita uma pausa para nós discutirmos.”  O senhor 
Presidente suspende a Sessão Ordinária por alguns minutos para a discussão do Projeto de 
Lei Complementar nº. 010/2007. Retornando aos trabalhos da Sessão, o senhor Presidente 
solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada  nominal dos senhores Vereadores 
presentes para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 
assinaturas presentes, apostas às fls. 105, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para a 
continuidade da Sessão, face ao comparecimento da totalidade dos membros da Câmara. 
Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá continuidade à Sessão, solicitando ao 
Primeiro Secretario que faça a leitura do Parecer em conjunto das Comissões Permanentes 
referente ao Projeto de Lei Complementar nº. 010/2007. Antes, o senhor Primeiro 
Secretário, Vereador José Maria, solicita a ordem e diz: “Tendo em vista a reunião que 
nós tivemos agora com os Vereadores, representantes do Bairro Jardim Alvorada e da 
Cooperativa, peço a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei Complementar nº. 
010/2007 da Ordem do Dia, a fim de que seja discutido na quinta-feira, às dezessete 
horas na reunião das Comissões, juntamente com os representantes do bairro, 
representantes da creche e da Cooperativa.”  O senhor Presidente coloca em votação o 
requerimento do Vereador José Maria, ficando aprovado por unanimidade. Fica retirado 
de pauta o Projeto de Lei Complementar nº. 010/2007. Terminado os trabalhos dados à 
Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos 
oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às 
explicações pessoais: 1. Vereador Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou 
o uso da palavra.  2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Boa noite a todos, boa noite 
senhor Presidente, Vereadores José Maria e Érica. Quero parabenizar a todos os 
Vereadores que decidiram tirar hoje o Projeto da Ordem do Dia e respeitar a 
democracia. Todos os Vereadores aqui são favoráveis a Cooperativa, tendo em vista que 
todos os projetos da Cooperativa que já vieram para esta Casa, nenhum foi recusado, só 
que o município é de todo mundo: é do bairro, é da creche, a Cooperativa também tem 
direito e é dessa maneira que vai se resolver, conversando com todo mundo, não fazendo 
uma coisa onde só uma parte é ouvida e a outra não. Isso é pratica em tudo que faz aqui 
na Câmara e no município, porque na hora de pedir votos, pedem a todo mundo como foi 
dito ali, só que na hora de decidir alguma coisa não pode ser uma parte só, tem que ser 
todo mundo porque aí chegaremos num consenso. Então, quero agradecer a todos os 
Vereadores, foi num consenso, em comum, em mudarmos o dia da votação para todos 
estarem a par da discussão e chegar na melhor solução possível, e eu tenho certeza de 
que todos aqui irão ficar satisfeitos: Vereadores, moradores, o pessoal da Cooperativa e 
as mães da creche  também. Obrigado.”  3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
Agradeceu,  dispensou o uso da palavra, mas solicitou a ordem e disse: “Não farei o uso 
da Tribuna, mas quero comunicar ao Vereador Marcelo com relação aos pedidos que 
Vossa Excelência me fez, eu conversei com o Prefeito a respeito da tubulação e o senhor 
Joaquim ficou de verificar. O outro pedido que o senhor fez a respeito das praças no 
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bairro Vertentes eu também conversei com o Prefeito, agora precisamos cobrar para ver 
esses projetos e o que vamos fazer para coloca-los em prática isso. Agora, o pedido do 
Vereador Fernando, é mais dificultoso, é mais complicado, eu até peço ao Fernando para 
estar verificando uma forma, um projeto ou alguma coisa para ser aplicado e ver o que 
pode ser feito lá, para vermos custos e outras coisas e ver também, se até conseguimos 
algum patrocínio.” 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. Antes de encerrar a Sessão Ordinária, o senhor Presidente da Câmara 
convoca os senhores Vereadores para a reunião das Comissões Permanentes  para a 
próxima  quinta-feira, dia primeiro de março do corrente ano, às dezessete horas. Sendo 
assim, não havendo 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 05 de março de 2007. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR  
1º Secretário 
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