ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 19 de março de 2007.
Às vinte horas do dia dezenove 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. 108, 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 12/03/2007. 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
12/03/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício Circular nº. 03/07, da
Câmara Municipal de São José do Rio Preto; 3. Leitura do Ofício nº. 058/DF-GP, da
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Encaminha balancete da receita/despesa do mês de
fevereiro de 2007; 4. Leitura do Ofício GDF-4 nº. 02/2007, TC-1811/026/2004, do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminha o processo original sobre a prestação
de contas anuais da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Exercício de 2004; 5. Leitura do
Telegrama nº. 000504/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Ofício Especial –
DPAS, da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Encaminha Termos de Convênio; 7.
Leitura do Ofício nº. 028/2007-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 031,
032, 033, 034 e 035/2007; *Decreto nº. 2426/2007; *Leis Ordinárias nº.s 1380, 1381, 1382,
1383 e 1384/2007; *Lei Complementar nº. 043/2007; *Contratos nº.s 019/2007 ao processo
4522/2006, 020/2007 ao processo 4522/2006, 021/2007 ao processo 4522/2006, 024/2007 ao
processo 4950/2006, 026/2007 ao processo 0534/2007, 028/2007 ao processo 1305/2007; *
Termo Aditivo nº. 04 ao contrato 021/2003; 8. Leitura do Requerimento de Informação nº.
128/2007, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho; 9. Leitura do
Requerimento de Informação nº. 129/2007, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique
Bolanho. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 1)
Indicação nº. 154/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a
máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Canadá, Bairro Jardim Castellano.
Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 2) Indicação nº. 155/2007,
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solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras, solicitando que
passe a máquina motoniveladora e cascalhe as seguintes ruas: 22, 20, 06, 04, 03 e 01,
localizadas no Bairro Nirvana; 3) Indicação nº. 156/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto à Diretoria das Telecomunicações de São Paulo S/A, para reinstalar o telefone
público localizado na Rua Brasil, nº. 10, Bairro Parque Residencial Castellano; 4) Indicação
nº. 157/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras que
seja feita a manutenção geral de todas as ruas dos Bairros Carcará e Vale Verde; 5) Indicação
nº. 158/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente verificar a
possibilidade de fazer a coleta de lixo com mais freqüência nos Bairros Pomar do Carmo,
Nirvana, Santa Catarina e Rio Acima; 6) Indicação nº. 159/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao setor competente para fazer a manutenção geral nas sedes das Associações
de Bairros do município de Biritiba Mirim; 7) Indicação nº. 160/2007, solicita ao Sr. Prefeito
que determine ao setor competente que realize os estudos necessários, objetivando a
colocação de luminárias em pontos estratégicos do Bairro do Casqueiro; 8) Indicação nº.
161/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos
necessários, objetivando a colocação de luminárias na Vila A, Bº Jd. Dos Eucaliptos.
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino
Junior: 1) Leitura do Projeto de Lei nº. 023/2007 – Dispõe sobre a instituição da
“CAMPANHA DA SEMANA DO ADOLESCENTE” no município de Biritiba Mirim, e dá
outras providências. Autoria do Poder Executivo: 2) Leitura da Mensagem nº. 021/2007 Projeto de Lei Complementar nº. 024/2007 – “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.” 3) Leitura da Mensagem nº. 022/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº.
025/2007 – “Proíbe a instalação, utilização, manutenção, locação, guarda ou depósito de
máquinas caça-níqueis, de vídeo-bingo, videopôquer e assemelhadas, em bares, restaurantes e
similares, 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. 025/2007.
O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Reinaldo, ficando
aprovado por unanimidade de votos. 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. 114/2007, 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
conserto da lombada existente na Av. Fedinando Jungers, em frente à Padaria Arte Pães. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 114/2007. 2) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 115/2007, requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que determine ao setor competente que realizem os estudos necessários para a
colocação de ‘guard raill’ no trecho da Estrada Kobayashi, onde se encontra uma valeta. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 115/2007. 3) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 116/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
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Silva que viabilize junto aos órgãos competentes, a instalação de um radar eletrônico na
Rodovia Mogi-Bertioga, em área pertencente ao nosso município. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 116/2007; 4) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 117/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente a
notificar os proprietários dos imóveis localizados no Bairro Vila Operária, a fim de que
procedam a sua limpeza. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 116/2007; 5) – Única discussão e votação
o Requerimento nº. 118/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que solicite ao setor competente que refaça o passeio público localizado na Rua João
José Guimarães, ao lado do Terminal Rodoviário. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 118/2007; 6)
– Única discussão e votação o Requerimento nº. 119/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente, os estudos
necessários para a elaboração de um projeto para a criação de um viveiro municipal de mudas
de árvores, plantas e flores. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 119/2007; 7) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 120/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que determine ao Diretor de Obras, em conjunto com o Diretor do
DEMUTRAN, a efetuarem a retirada dos postes localizados na Estrada Kobayashi. O senhor
Presidente colocou em única discussão e o Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Só
gostaria de deixar consignado aqui que esse pedido já foi feito por este Vereador e pelo
Vereador Benedito Donizete e que já existe um pedido da Associação. Já foi feito esse
pedido, até para deixar informado o Vereador, que quem fez o pedido foi a Associação dos
Moradores do Bairro, para que fosse feito de forma mais em conta, porque quando é a
Prefeitura que faz sai muito mais caro. Então, só está dependendo agora mesmo é da boa
vontade da Bandeirante.” Vereador Fernando: “Então é só para reforçar, Nobre
Vereador.” Após a discussão, o senhor Presidente coloca em única votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 120/2007; 8) – Única discussão e votação
o Requerimento nº. 121/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que determine ao setor competente, os estudos necessários para a colocação de ‘guard
raill’ na Rua Princesa Leopoldina, no Bairro Vila Operária. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
121/2007; 9) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 122/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente a fazer a
limpeza e roçada do mato existente no acostamento da Estrada do Kobayashi. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 122/2007; 10) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
123/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine
ao Diretor de Obras, em conjunto com o Diretor do DEMUTRAN, a taparem o buraco na Rua
João José Guimarães, em frente ao Terminal Rodoviário. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
123/2007; 11) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 124/2007, requer ao Exmo.
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Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente, a realizar
os estudos necessários para a colocação de guias , sarjetas e pavimentação da Av. São Judas
Tadeu, Bairro Jardim Nova Biritiba. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 124/2007; 12) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 125/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, sr.
Roberto Pereira da Silva, que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários
para a colocação de canaletas, a fim de evitar a erosão causada pelas chuvas, no
entroncamento da Av. São Judas Tadeu com a Rua João Rodrigues de Moraes, Bairro Jardim
Nova Biritiba. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado
por unanimidade o Requerimento nº. 125/2007; 13) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 126/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para a colocação
de canaletas, a fim de evitar a erosão causada pelas chuvas na Rua Brasil, Bairro Jardim
Castellano. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado
por unanimidade o Requerimento nº. 126/2007. 14) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 127/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, sr. Roberto Pereira da
Silva que solicite ao setor competente a refazer o passeio público localizado na Praça Osvaldo
Cruz, ao lado do 1º GP 3º F.I.A. do 17º B.P.M.M. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 127/2007.
Autoria dos Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Fernando Henrique
Bolanho: 15) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 130/2007, requerem ao
Departamento de Estradas de Rodagem que solicite à empresa responsável pela manutenção
da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, a providenciar a manutenção do acostamento
localizado no Km. 60, em frente ao ponto de ônibus, nas proximidades da loja de Móveis
Rústicos Guaraçaí. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 130/2007. Autoria do Nobre Vereador
Wellington Medeiros de Assunção: 16) – Única discussão e votação o Requerimento nº.
131/2007, requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal a determinar a realização de estudos
visando a instituição e implantação de um programa de prevenção de doenças brônquicas e de
natureza respiratória, a ser desenvolvido junto às crianças carentes da rede municipal de
ensino. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 131/2007. Autoria do Nobre Vereador Benedito
Donizete de Almeida: 17) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 132/2007,
requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal a interceder junto ao Departamento Municipal de
Obras, no sentido de passar a máquina motoniveladora, passar o rolo compressor, cascalhar e
aterrar os buracos existentes em toda a extensão da Estrada do Sertãozinho, desde o Vale
Encantado Country Club até a divisa com o município de Biritiba Ussú. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 132/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Carlos Alberto Taino Junior, Benedito
Donizete de Almeida, Érica de Queiroz, José Maria de Siqueira Junior e Reinaldo
Pereira: 18) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 133/2007, requerem ao
Exmo.sr. Dr. Juiz de Direito da 319ª Zona Eleitoral a instalar em Biritiba Mirim, um Posto de
Atendimento da Justiça Eleitoral. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
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ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 133/2007. Autoria dos Nobres
Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Fernando Henrique Bolanho, Jarbas Ezequiel de
Aguiar e Wellington Medeiros de Assunção: 19) – Única discussão e votação a Moção de
Aplausos nº. 006/2007, ao Ilmo.sr. Mario Rodrigues Junior, Superintendente do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços
prestados durante o ano de 2006. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº. 006/2007. Autoria do Nobre
Vereador Benedito Donizete de Almeida: 20) – Única discussão e votação a Moção de
Aplausos nº. 007/2007, ao Ilmo.sr. Dr. Evandro Sbaraini, Diretor Clínico do Hospital
Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy, bem como a toda sua equipe médica. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a
Moção de Aplausos nº. 007/2007. Autoria do Poder Executivo: 21) – Em Segunda
discussão e votação a Proposta de 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.” 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 Segunda discussão e
segunda votação o Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes, ficando
REJEITADO por quatro votos contrários o Parecer Favorável, ficando, portanto,
rejeitada em Segunda Votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município nº.
025/2007. Votos contrários ao Parecer Favorável: Vereadores - Fernando Henrique Bolanho,
Jarbas Ezequiel de Aguiar, Marcelo Silveira Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção.
Votos favoráveis ao Parecer Favorável: Vereadores – Benedito Donizete de Almeida, Carlos
Alberto Taino Junior, Érica de Queiroz, José Maria de Siqueira Junior e Reinaldo Pereira. O
senhor Presidente suspende a Sessão Ordinária por alguns minutos para a análise e discussão
do Projeto de Lei Ordinária nº. 025/2007, 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. 108, 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. 025/2007.
Autoria do Poder Executivo: 22) – Única discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária
nº. 025/2007, que “Proíbe a instalação, utilização, manutenção, locação, guarda ou depósito
de máquinas caça-níqueis, de vídeo-bingo, videopôquer e assemelhadas, em bares,
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restaurantes e similares, 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. 025/2007.
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:
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 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. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado, antes de
encerrar a presente Sessão, o senhor Presidente os senhores Vereadores para a reunião das
Comissões Permanentes na próxima quinta-feira, dia vinte e dois de março, às dezessete
horas. Convoca também os senhores Vereadores para a Sessão Itinerante que será realizada
no dia vinte e oito de março, quarta-feira, às vinte horas, na sede da E.E. Angélica de Jesus
Ferreira e E.M.E.F. Nelson de Oliveira Camargo, sito à Rua Cinco de Maio, nº. 250, Bairro
Jardim Yoneda, neste município. Após as convocações, 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 26 de março de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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