ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 26 de março de 2007.
Às vinte horas do dia vinte e seis 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. 109, 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 19/03/2007. A Vereadora Érica de Queiroz 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 da
Vereadora Érica, 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
19/03/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Convite do 58º Aniversário de
Emancipação Político-Administrativa de Poá; 3. Leitura do Ofício do Deputado Estadual Luis
Carlos Gondim. Encaminha cópia da Lei nº. 12.552; 4. Leitura do Comunicado nº.
CM026256/2007, do Ministério da Educação; 5. Leitura do Ofício nº. 031/2007 – DAGP.
Responde Requerimento nº. 011/2007,de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de
Aguiar; 6. Leitura do Ofício nº. 031/2007-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias
nº.s 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042 e 046/2007; *Decreto nº. 2427/2007; *Leis Ordinárias
nº.s 1385 e 1386/2007; *Leis Complementares nº. 044, 045 e 046/2007; *Contratos nº.s
027/2007 ao processo 6193/2006, 031/2007 ao processo 1117/2007 e 032/2007 ao processo
102/2007; *Termo Aditivo nº. 03 ao contrato 027/2004; 7. Leitura do Ofício nº. 032/2007DAGP. Responde Requerimento de Informação nº. 098/2007, de autoria do Nobre Vereador
Wellington Medeiros de Assunção; 8. Leitura do Ofício Cont. nº. 0029/07, do Biritiba-Prev.
Encaminha Balancete Financeiro referente ao mês de fevereiro de 2007; 9. Leitura do Ofício
nº. 103/2007/AARI/GP, Poder Executivo. Solicita a retirada do processo de tramitação, as
Mensagens nº.s 010/2007 e 021/2007; 10. Leitura do Telegrama nº. Ref. 004795/MS/SE/FNS,
do Ministério da Saúde; 11. Leitura do Requerimento de Informação nº. 136/2007, de autoria
do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre
Vereador Benedito Donizete de Almeida: 1) Indicação nº. 162/2007, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina
motoniveladora, cascalhar e tapar os buracos localizados na Estrada dos Professores; 2)
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Indicação nº. 163/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de taparem os buracos existentes, passar a máquina
motoniveladora e roçar todo o mato do acostamento da Estrada do Sogo, no Bairro do Sogo;
3) Indicação nº. 164/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de taparem os buracos existentes, passar a máquina
motoniveladora, roçar todo o mato do acostamento em toda a extensão da Estrada do
Sertãozinho, desde o ponto final do ônibus do Jd. Dos Eucaliptos até o final da Estrada
asfaltada. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 4) Indicação nº.
165/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras para
que sejam feitos os seguintes serviços: nivelamento, cascalhamento e a limpeza geral na
laterais da Rua Floriano Peixoto, Bairro Jd. Vista Alegre; 5) Indicação nº. 166/2007, solicita
ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no sentido
de instalar Caixas Postais para coleta de correspondências no Bairro Ihory. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 1)
Leitura do Projeto de Lei nº. 026/2007 – Institui Campanha, sob responsabilidade da
Secretaria Municipal da Saúde, para divulgar as conseqüências do uso indiscriminado de
medicamentos por pessoas da Terceira Idade, e dá outras providências. Autoria do Poder
Executivo: 2) Leitura da Mensagem nº. 023/2007 - Projeto de Lei Complementar nº.
027/2007 – “Dispõe sobre a concessão de descontos pela antecipação do pagamento da
Contribuição de Melhoria, acrescendo o §2º ao artigo 247 e transformando seu parágrafo
único em §1º, todos da Lei Complementar nº. 03, de 23 de novembro de 2004, 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 Benedito Donizete de Almeida: 1) –
Única discussão e votação o Requerimento nº. 134/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de
Obras, no sentido de trocarem a rede de tubulação, bem como aterrar, passar a máquina
motoniveladora, cascalhar e passar o rolo compressor na Estrada Nossa Senhora Aparecida,
aproximadamente 150 mts., antes da entrada da Fonte de Água Mogiana. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 134/2007. 2) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 008/2007, ao Exmo.sr.
Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a providenciar
benfeitorias na Estrada do Tico City. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 008/2007. Autoria do
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 3) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 135/2007, requer ao Excelentíssimo Presidente da República, senhor Luiz
Inácio Lula da Silva, que acione os órgãos de planejamento para que seja desenvolvido amplo
estudo visando a criação de novas empresas de reciclagem em todo país, especialmente
através da concessão de estímulos fiscais. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 135/2007. Autoria do
Nobre Vereador Jarbas de Ezequiel de Aguiar: 4) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 137/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que junto ao Departamento Municipal de Obras, providenciem a construção de uma
calçada na Av. Heitar da Cunha Braga, desde a entrada da Rua Domingos Ramalho dos
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Santos até a Rua João Pinto dos Santos. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 137/2007; 5) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 138/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento competente, para que sejam
tomadas as providências necessárias quanto à superlotação e desordem das linhas de ônibus
escolares. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 138/2007; Autoria do Nobre Vereador Marcelo
Silveira Mistroni: 6) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 139/2007, requer
ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que solicite ao setor competente a
providenciar a limpeza do terreno localizado na Rua Dr. Antonio Etelvino de Andrade, em
frente a oficina e funilaria do Nivaldo, Bairro Vila Márcia. O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
139/2007. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 7) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 140/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente passar a máquina motoniveladora
e colocar cascalho na Estrada Municipal do Bairro do Nirvana. O senhor Presidente colocou
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº.
140/2007. 8) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 141/2007, requer ao Exmo.
Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente a efetuar
operação ‘tapa buraco’ e recapeamento asfáltico na Rua Benedito Rodrigues Gomes. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 141/2007; 9) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 142/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que solicite ao setor competente, os estudos necessários para a colocação de canaletas, a
fim de evitar a erosão causada pelas águas do rio, na Rua Dois, no Bairro do Nirvana. O
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 142/2007; 10) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 143/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que determine ao setor competente, os estudos necessários para a colocação de canaletas
a fim de evitar a erosão causada pelas chuvas e também a pavimentação da Av. Três, no
Bairro do Nirvana. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 143/2007; 11) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 144/2007, 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 entrada principal do
Parque Municipal Nirvana. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 144/2007; 12) – Única discussão
e votação o Requerimento nº. 145/2007, 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. 145/2007. Autoria dos Nobres Vereadores Carlos
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Alberto Taino Junior, Érica de Queiroz, Benedito Donizete de Almeida, José Maria de
Siqueira Junior e Reinaldo Pereira: 13) – Única discussão e votação a Moção de Apelo
nº. 009/2007, ao Exmo.sr. Dr. Max Gouvêa Gerth, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Mogi das Cruzes, ref. ao Processo nº. 1.959/2005, ref. a desapropriação do
imóvel onde será instalado o Centro Empresarial de Biritiba Mirim. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de
Apelo nº. 009/2007. 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 Carlos Alberto
Taino Junior: 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. 5. Vereador Reinaldo Pereira: Agradeceu e
dispensou o uso da palavra. 6. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 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 sexta-feira, dia trinta de março, às treze horas. Após a
convocação, 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 02 de abril de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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