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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 12 de março de 2007.  
 
Às vinte horas do dia doze de março 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. 107, 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 05/03/2007. 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 
05/03/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Comunicado nº. 
CM020726/2007, do Ministério da Educação; 3. Leitura do Comunicado nº. 
CM020727/2007, do Ministério da Educação; 4. Leitura do Ofício nº. 025/2007-DAGP. 
Encaminha Atos do Executivo – *Portarias nº.s: 029 e 030/2007; *Decretos nº.s 2424 e 
2425/2007; *Contratos nº.s 010/2007 ao processo 092/2007, 016/2007 ao processo 
4522/2006, 017/2007 ao processo 4522/2006,  018/2007 ao processo 4522/2006, 022/2007 ao 
processo 4522/2006 e 025/2007 ao processo 192/2007; 5. Leitura do Telegrama nº. 
002618/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. 
005754/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Ofício Especial de autoria da 
Conselheira de Saúde, srª. Ana Laura da Luz; 8. Leitura do Ofício nº. 171/2007, da Diretora 
de Contabilidade desta Casa de Leis. Encaminha Balancete analítico da Receita e Despesa ref. 
aos meses de janeiro e fevereiro/2007; 9. Leitura do Ofício nº. 026/2007-DAGP. Encaminha 
resposta ao Requerimento nº. 063/2007, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar; 10. Leitura do Ofício nº. 027/2007-DAGP. Encaminha resposta ao Requerimento de 
Informação nº. 039/2007, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. 
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  1) Indicação 
nº. 132/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Jd. Alvorada B; 2) Indicação 
nº. 133/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Jardim Vista Alegre; 3) 
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Indicação nº. 134/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Jardim Yoneda; 4) 
Indicação nº. 135/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Pomar do Carmo; 5) 
Indicação nº. 136/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Irohy; 6) Indicação 
nº. 137/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Casqueiro; 7) Indicação nº. 
138/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Vertentes; 8) Indicação nº. 
139/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Fumiko Nothi; 9) Indicação 
nº. 140/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, 
no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Jardim dos Eucaliptos; 10) 
Indicação nº. 141/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Cruz das Almas; 11) 
Indicação nº. 142/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Jardim Alvorada B; 
12) Indicação nº. 143/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro 
Jardim Alvorada C; 13) Indicação nº. 144/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos do 
Bairro Jardim Yoneda; 14) Indicação nº. 145/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos pontos críticos 
do Bairro Jardim Castellano; 15) Indicação nº. 146/2007, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação nos 
pontos críticos do Bairro Jardim Nova Biritiba; 16) Indicação nº. 147/2007, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação nos pontos críticos do Bairro Jardim Vista Alegre; 17) Indicação nº. 148/2007, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Fumiko Nothi; 18) Indicação nº. 149/2007, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Vertentes; 19) Indicação nº. 150/2007, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Casqueiro; 20) Indicação nº. 151/2007, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de 
colocar iluminação nos pontos críticos do Bairro Santa Catarina. Autoria do Nobre Vereador 

Wellington Medeiros de Assunção:  21) Indicação nº. 152/2007, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao departamento responsável para que seja feito o serviço de limpeza no 
Parque do Nirvana; 22) Indicação nº. 153/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 
departamento responsável, solicitando que o ônibus que faz o trajeto do Bairro do Nirvana, 
Santa Catarina e Pomar do Carmo cumpra o seu itinerário da mesma maneira que era no ano 
de 2006. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1)  Leitura da 
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Mensagem nº. 020/2007 -  Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2007  – Dispõe sobre a criação 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho 
do FUNDEB, e dá outras providências. O Vereador Reinaldo solicita a ordem e requer que 
seja incluído na Ordem do Dia para discussão e votação, o Projeto de Lei Ordinária nº. 
021/2007. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Reinaldo, 
ficando aprovado por unanimidade de votos. Autoria do Nobre Vereador Fernando 
Henrique Bolanho: 2)  Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2007  – Dispõe sobre a 
denominação de via pública no Bairro Jardim Alvorada B, no município de Biritiba Mirim, e 
dá outras providências. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 3)  
Leitura do Projeto de Lei nº. 022/2007  – Dispõe sobre a denominação da Rua Quatro do 
Bairro Jardim Alvorada B, no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Findo o 
Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: 
Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 1) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 100/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva que determine ao Diretor de Obras, em conjunto com o Diretor do 
Departamento Municipal de Trânsito, a efetuarem a pintura e colocação de placas 
sinalizadoras nas lombadas existentes no município. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 100/2007. 
Autoria dos Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo Silveira 
Mistroni: 2) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 101/2007, requerem ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente da 
municipalidade que realizem os estudos necessários para a construção de uma rampa para 
acesso aos deficientes nos lugares públicos. O senhor Presidente colocou em única discussão 
e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 101/2007. Autoria do 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 3) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 102/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que solicite ao setor competente a passar a máquina motoniveladora na Rua Guimarães 
Rosa, Bairro Cruz das Almas e ainda, estudar a possibilidade de fazer o calçamento da 
referida rua. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado 
por unanimidade o Requerimento nº. 102/2007; 4) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 103/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que solicite ao setor competente a passar a máquina motoniveladora na Rua Alberto de 
Oliveira e, posteriormente, cascalhe, faça a desobstrução completa dos tubos que servem de 
passagem para as águas pluviais e ainda, estudar a possibilidade de fazer o calçamento da 
referida rua. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado 
por unanimidade o Requerimento nº. 103/2007; 5) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 104/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que solicite ao setor competente a realizar estudos no sentido de locar um imóvel ou 
ceder um espaço para implantação da Casa dos Conselhos Municipais. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento 
nº. 104/2007; 6) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 105/2007, requer ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente a 
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promover a pavimentação das ruas que ainda não possuem tal benefício, localizadas no Bairro 
Jd. Yoneda. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado 
por unanimidade o Requerimento nº. 105/2007; 7) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 106/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao departamento competente e que façam à implantação de 
ondulações transversais (lombada) tipo I, na Rua João José Guimarães, Bairro Vila Operária, 
altura da EMEI “Ferdinando Jungers” e 1º Grupo da Polícia Militar de Biritiba Mirim. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 106/2007; 8) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 107/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que solicite ao setor competente que realize estudos para a criação de um convênio com 
farmácias, aos funcionários da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento 
nº. 107/2007; 9) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 108/2007, requer ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao Departamento 
Municipal de Obras, setor de trânsito, para que façam o serviço de sinalização vertical e 
horizontal das lombadas localizadas na Rua Marquês de Olinda, Bairro Vila Márcia. O senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Requerimento nº. 108/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros de 
Assunção e Marcelo Silveira Mistroni:  10) – Única discussão e votação o Requerimento 
nº. 109/2007, requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que 
realize estudos junto ao setor competente, verificando a possibilidade de instalar em Biritiba 
Mirim a “Farmácia Popular do Brasil”.  O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 109/2007. Autoria dos 
Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Fernando Henrique Bolanho, Jarbas 
Ezequiel de Aguiar e Wellington Medeiros de Assunção: 11) – Única discussão e votação 
o Requerimento nº. 110/2007, requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira 
da Silva que tome providências com relação à reivindicações feitas pelos moradores dos 
Bairros Pomar do Carmo e Cinturão Verde, no último dia 03 de março, em reunião realizada 
nas instalações da igreja Nossa Senhora do Carmo.  O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 110/2007. 
Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 12) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 111/2007, requer que se oficie aos Excelentíssimos senhores 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que envidem esforços quanto 
a aprovação do projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, que possibilita a 
criação de vagas no mercado de trabalho às pessoas portadoras de necessidades especiais.  O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 111/2007; 13) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 112/2007, requer que se oficie ao Tenente Coronel PM do 17º Batalhão 
de Mogi das Cruzes, para que sejam feitas rondas policiais da Força Tática no Bairro do Rio 
Acima, nas proximidades da padaria do Irineu, neste município. O senhor Presidente colocou 
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
112/2007. 14) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 113/2007, requer ao Exmo. 
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Prefeito Municipal, sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente a realizar 
um trabalho quanto à questão da gravidez na adolescência, como forma de conscientização da 
juventude. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 113/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Carlos 
Alberto Taino Junior, José Maria de Siqueira Junior, Érica de Queiroz, Benedito 
Donizete de Almeida e Reinaldo Pereira: 15) – Única discussão e votação a Moção de 
Apelo nº. 005/2007, que determine ao Departamento municipal competente que proceda os 
estudos orçamentários e financeiros necessários para a concessão de um aumento real ao 
funcionalismo público municipal. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 005/2007. O senhor Presidente 
suspende a Sessão Ordinária por alguns minutos para a discussão do Projeto de Lei Ordinária 
nº. 021/2007, requerido pelo Vereador Reinaldo Pereira e aprovado para ser discutido na 
Ordem do Dia. 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. 107, 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 do Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2007. Autoria do Poder Executivo: 16) – Única 
discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2007, que “Dispõe sobre a criação 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho 
do FUNDEB, e dá outras providências.”  Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das 
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; 
Relator – Érica de Queiroz; Membro – Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de Siqueira Junior; Relator – Benedito 
Donizete de Almeida; Membro – Fernando Henrique Bolanho;   Comissão de Obras, 
Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: Presidente – Benedito Donizete de Almeida; 
Relator – José Maria de Siqueira Junior; Membro – Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de 
Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator – Reinaldo Pereira; Membro – 
Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes, ficando APROVADO por 
unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2007. 17) Eleição para o 
cargo vago de Vice-Presidente da Mesa Diretora do Exercício de 2007. O senhor 
Presidente diz: “Considerando que, através de Ofício Especial dirigido a esta Mesa Diretora, 
lido no Expediente da Sessão Ordinária do último dia 5 de março, o Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira, por motivos pessoais, renunciou ao cargo de Vice-Presidente desta 
Câmara Municipal, com base no que dispõe o Artigo 46 do Regimento Interno; Considerando 
que, conforme dispõe o Parágrafo 1º do citado Artigo 46, a renúncia produz efeitos no ato de 
sua leitura, independentemente de deliberação do Plenário; Considerando que, o Artigo 32 
do Regimento Interno dispõe que vago qualquer cargo da Mesa, sem que haja substituto, 
deve-se proceder à eleição na primeira Sessão Ordinária seguinte à renúncia; Considerando 
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que, a Sessão Ordinária em andamento nesta data é aquela a que se refere o citado Artigo 32 
do Regimento Interno; Determino, com base no disposto no Inciso II, do Artigo 25 e 
Parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, que se proceda nesta data à eleição do cargo de 
Vice-Presidente, vago em razão da renúncia do Nobre Vereador Reinaldo Pereira, em 
cumprimento ao Artigo 32 do Regimento. O eleito completará o restante do Mandato, na 
forma do disposto no Parágrafo Único do citado Artigo 32. A eleição será aberta, nominal e 
individual, registrando-se os votos alcançados por cada Vereador, declarando-se vencedor 
aquele que obtiver mais votos. Então, fica em aberto àqueles que queiram se candidatarem 
ao cargo vago da Mesa, para que haja a votação.” O Vereador Benedito Donizete de 
Almeida solicita a ordem e diz: “Eu quero participar da eleição da Mesa e concorrer ao 
cargo.” O senhor Presidente pergunta se mais algum vereador tem interesse em se candidatar 
ao cargo de Vice-Presidente e nenhum outro Vereador se manifesta. Sendo assim, o senhor 
Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos senhores Vereadores para a 
votação ao cargo de Vice-Presidente. O senhor Presidente informa que está concorrendo ao 
cargo, o Vereador Benedito Donizete de Almeida. O senhor Primeiro Secretário dá início a 
chamada para eleição do cargo vago à Vice-Presidência da Mesa Diretora para o Exercício de 
2007 – VEREADOR BENEDITO DONIZETE DE ALMEIDA: vota ao candidato Benedito 
Donizete de Almeida; VEREADOR CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR: vota ao 
candidato Benedito Donizete de Almeida; VEREADORA ÉRICA DE QUEIROZ: vota ao 
candidato Benedito Donizete de Almeida; VEREADOR FERNANDO HENRIQUE 
BOLANHO: abstém de seu voto; VEREADOR JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: abstém 
de seu voto; VEREADOR JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR: vota ao candidato 
Benedito Donizete de Almeida; VEREADOR MARCELO SILVEIRA MISTRONI: abstém 
de seu voto; VEREADOR REINALDO PEREIRA: vota ao candidato Benedito Donizete de 
Almeida; VEREADOR WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNÇÃO: abstém de seu voto, 
justificando que em seu entendimento a portaria da Câmara não foi respeitada, pois até 
quinta-feira, às dezessete horas tem que ser protocolada a chapa ou o candidato, no caso. 
Terminada a votação, o senhor Presidente diz: “Tendo em vista a votação por cinco votos 
favoráveis ao Vereador Benedito Donizete de Almeida para o cargo de Vice-Presidente da 
Câmara, o eleito completará o restante do mandato na forma do disposto no parágrafo único 
do citado artigo 32. Quero também registrar que exceto o Vereador Benedito Donizete de 
Almeida, nenhum outro Vereador manifestou o interesse em concorrer ao cargo. Fica eleito 
Vice-Presidente da Câmara, o Vereador Benedito Donizete de Almeida.” O Vereador 
Marcelo solicita a ordem e diz: “ 
 

 
Terminado os trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor Presidente diz: “Antes da chamada 
dos srs. Vereadores inscritos para o uso da palavra, este Presidente, no uso de suas 
atribuições, convoca a reunião das Comissões Permanentes para a próxima quinta-feira, às 
dezessete horas.” Após, 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: “Senhor Presidente, Primeiro 
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Secretário Vereador José Maria, Segunda Secretária Vereadora Érica, demais Vereadores e 
população presente. Hoje aqui na Câmara tivemos um exemplo que já tinha de ser seguido 
muito antes, da presença maciça do professorado aqui, com relação ao projeto de 
incorporação do salário do professor. O FUNDEB entrou neste ano, mas ele já existe há 
muito tempo, e eu sempre defendi essa questão de incorporar o salário e não viver de política 
de abono, porque eu também como professor do Estado que também faz a política do abono, 
nós professores do Estado também não somos de acordo com isso. Estamos muito contentes 
que aqui em Biritiba,  o Magistério é organizado, está reivindicando o seu direito e está 
conseguindo, vocês estão de parabéns. É muita felicidade para mim, acontecer uma coisa 
dessa em minha cidade, pois é algo que nem conseguimos no Estado ainda e aqui vocês 
conseguiram, graças a organização de todos. Quero também parabenizar o Vereador 
Reinaldo por ter feito esse Projeto de Lei de tornar a APAE de Utilidade Pública, que é de 
extrema importância  para o nosso município. Obrigado.” 3. Vereador José Maria de 
Siqueira Junior: Agradeceu e  dispensou o uso da palavra 4. Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni: “Só gostaria de parabenizar o Vereador Reinaldo pelo Projeto de Utilidade 
Pública da APAE que está nascendo em nosso município. Ele já vem desenvolvendo esse 
trabalho juntamente com os Vereadores Jarbas e Wellington desde o ano passado, então, só 
gostaria de parabenizá-lo.” O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que assuma 
interinamente a Presidência desta Casa de Leis, para que possa fazer o uso da Tribuna. 
Assumiu os trabalhos, o senhor Primeiro Secretário, Vereador José Maria. 5. Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior: “Muito boa noite a todos, senhor Presidente José Maria, 
Digníssima Vereadora Érica de Queiroz, nossa representante das mulheres aqui na Câmara 
Municipal, Nobres colegas, nosso parceiro ‘Zétão’, ao meu Vice-Presidente que hoje 
protocolou um ofício nesta Casa o qual me deixa um pouco chateado, mas em conversa com 
o Vice-presidente, nós estamos aqui para entender a situação de cada um e dou o meu apoio 
também, embora gostaria que Vossa Excelência permanecesse com a Mesa até o final deste 
ano para o qual fomos eleitos, mas nós o compreendemos Vereador Reinaldo. Gostaria de 
dizer que você tem o meu apoio e que estarei à disposição de Vossa Excelência no que 
precisar e sei também que posso contar com a sua pessoa, isso é muito importante. Aos 
Nobres Vereadores professor Jarbas, Fernando e Marcelo, boa noite. Eu queria aqui 
primeiro me referir à professora Kátia, eu vejo nela uma professora guerreira, batalhadora e 
que vai atrás dos seus direitos. Eu quero parabenizá-la por esta  semana que está entrando, 
pelo Dia Internacional da Mulher,  em seu nome, parabenizar todas as professoras e todas as 
mulheres. Kátia, foi um prazer te conhecer nessa luta aqui. A todas as professoras aqui 
presentes que estendam o meu abraço a toda a rede municipal de ensino. Boa noite à família 
do meu primo José Maria, sua esposa e  seu cunhado, ao ‘Binho’ que faz um trabalho muito 
bonito frente à Fanfarra, muito obrigado a todos. No mais, eu quero dizer aqui, o senhor 
Dorival não está mais presente e o senhor Celso da APAE também não está, mas quero 
parabenizá-los pelo projeto e dizer aos presentes que teve uma história referente a APAE 
que, a Associação dos Agricultores, a APRIR do Bairro Irohy, que quando a APAE precisou 
do espaço, nós corremos lá e o senhor Dorival que é presidente da APRIR, ele estava lá 
utilizando juntamente com a Associação dando palestras e cursos, enfim, eles utilizavam 
bastante aquela sede da antiga escola. De primeiro momento, nós não tínhamos o que fazer e 
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em conversa com eles, nos disseram que tinham uma autorização precária, simplesmente 
através do Departamento de Educação, e não tinham uma autorização segura, como a que 
aconteceu no dia de hoje. Eles lá cederam para APAE por verem a importância desse 
projeto, eles abriram mão do espaço que estavam lá há tanto tempo. Os dias se passaram, o 
Prefeito Roberto Pereira alugou a casa para a APAE, tem um outro espaço que fica ao lado 
do Hospital Municipal que se pretende passar para a APAE, que seria um espaço mais 
apropriado e acabou tudo dando certo. Acabou que, a APAE hoje está com a casa, a APRIR 
teve a concessão de uso por vinte anos podendo ser renovado por mais vinte anos, então, a 
coisa quando vem do coração em passar àquele espaço que eles tinham, veio tudo a dar certo 
no dia de hoje. Eu fico muito contente com tudo isso. Gostaria de deixar um abraço as 
minhas amigas de batalha no dia a dia, a Madalena, em nome dela dar um abraço a todos os 
funcionários da Casa. Quero agradecer ao meu Jurídico  Dr. Marcos, que ele a frente desta 
Casa, não temos nenhum projeto ‘encalhado’, todos estão em andamento, e ele é um 
excelente profissional. Deixo o meu abraço a todos, muito obrigado e boa noite.”  O senhor 
Primeiro Secretário passa a Presidência ao Vereador Carlos Alberto Taino Junior. 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 votada na Sessão Ordinária do dia 12 de março de 2007. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR  
1º Secretário 
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