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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 21 de maio de 2007.  
 
Às vinte horas do dia vinte e um de maio 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, Primeiro Secretário, para auxiliar nos 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. 119, 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 14/05/2007. 
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 única discussão e votação a Ata da Sessão 
Ordinária do dia 14/05/2007, ficando aprovada por unanimidade.  2. Leitura, discussão e votação 
da Ata da Sessão Itinerante do dia 16 de maio de 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 única discussão e votação a Ata da Sessão Itinerante do dia 
16/05/2007, ficando aprovada por unanimidade. 3. Leitura do Ofício da Empresa Brasileira de 
Projetos Ambientais Ltda.; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 018217/MS/SE/FNS, do Ministério 
da Saúde; 5. Leitura do Comunicado nº. CM059985/2007, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação; 6. Leitura do Ofício da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, Gabinete do Deputado Celso Giglio; 7. Leitura do Ofício nº. 
071/2007-DAGP. Responde Requerimento de Informação nº. 091/2007, de autoria do Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho; 8. Leitura do Ofício nº. 072/2007-DAGP. Responde 
Requerimento de Informação nº. 184/2007, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 
Bolanho; 9. Leitura do Ofício nº. 075/2007-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 
075 e 076/2007; *Lei nº. 01396/2007; *Decretos nº.s 02438 e 02439/2007; *Contratos nº.s 
046/2007 ao processo 0841/2007 e 048/2007 ao processo 01975/2007; 10. Leitura do Ofício nº. 
074/2007-DAGP. Responde Requerimento de Informação nº. 136/2007, de autoria do Nobre 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 11. Leitura do Ofício Especial – Departamento 
Municipal de Saúde. Convida os senhores Vereadores para a Audiência Pública do Departamento 
Municipal de Saúde, referente ao 1º Trimestre de 2007; 12. Leitura do Ofício nº. 2767/07, da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – Encaminha cópia do Requerimento nº. 1124, de 
autoria do Deputado Gilmaci Santos; 13. Leitura do Ofício nº. 2796/07, da Assembléia 
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Legislativa do Estado de São Paulo – Encaminha cópia do Requerimento nº. 1159, de autoria do 
Deputado Milton Leite Filho; 14. Leitura do Requerimento de Informação nº. 231/2007, de 
autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida; 15. Leitura do Requerimento de 
Informação nº. 232/2007, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida; 16. 
Leitura do Requerimento de Informação nº. 233/2007, de autoria do Nobre Vereador Benedito 
Donizete de Almeida; 17. Leitura do Requerimento de Informação nº. 234/2007, de autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador 

Wellington Medeiros de Assunção:  1. Indicação nº. 214/2007, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente a construção de um abrigo com assento, no ponto de ônibus 
localizado no início da Estrada Velha de Santa Catarina; 2. Indicação nº. 215/2007, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a construção de um abrigo com assento, no ponto 
de ônibus localizado na Av. Três, ao lado externo do parque Nirvana, em frente à casa de nº. 145; 
3. Indicação nº. 216/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao departamento competente a 
fazer a troca do poste de madeira existente, por outro convencional, na Rua 06, do Bairro Jardim 
Nova Biritiba, altura do nº. 284. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira: 1)  Leitura do Projeto de Lei nº. 052/2007  – “Dispõe sobre a 
Declaração de Utilidade Pública, a Associação dos Pequenos Agricultores e Produtores Rurais do 
Bairro do Casqueiro e Região, e dá outras providências.” Autoria dos Nobres Vereadores 
Reinaldo Pereira, José Maria de Siqueira Junior, Benedito Donizete de Almeida, Érica de 
Queiroz e Carlos Alberto Taino Junior: 2)  Leitura do Projeto de Lei nº. 053/2007  – 
“Dispõe sobre a denominação de via pública no âmbito do município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 3)  Leitura 
do Projeto de Lei nº. 054/2007  – “Dispõe sobre a criação do balcão de sugestões e reclamações 
no âmbito das repartições públicas do município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
Autoria do Poder Executivo: 4)  Leitura  da Mensagem nº. 031 - Projeto de Lei 
Complementar nº. 055/2007  – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de 
direito real de uso a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
BIRITIBA MIRIM, 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 do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: 001) –  Única discussão e votação o Requerimento nº. 
230/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que interceda junto 
o departamento competente, solicitando que sejam feitos estudos na preparação de uma equipe de 
fiscalização para cumprimento da Lei Municipal nº. 1.007,  de 25 de abril de 2001, que “Dispõe 
sobre período de atendimento interno nos caixas ao usuário dos estabelecimentos bancários.” O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Requerimento nº. 230/2007. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 
002) – Única discussão e votação a Moção de Agradecimento nº. 019/2007, ao Excelentíssimo 
senhor Roberto Pereira da Silva, DD. Prefeito do Município de Biritiba Mirim, pelo empenho em 
concretizar todos os pedidos encaminhados. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade a Moção de Agradecimento nº. 019/2007. 
Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira:   003) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 235/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, 
que viabilize a instalação de uma Creche no Bairro do Casqueiro. O senhor Presidente colocou 
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
235/2007. Autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior, Carlos Alberto 
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Taino Junior, Reinaldo Pereira, Érica de Queiroz e Benedito Donizete de Almeida: 004) – 
Única discussão e votação o Requerimento nº. 236/2007, requerem ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que solicite ao Departamento Municipal de Obras a 
abertura e conservação de uma viela interligando a Rua Coelho Neto, no Bairro Jardim Jungers, 
com as Ruas Lauro Albano dos Santos e Marinalva Silva dos Santos, no Bairro Jardim dos 
Eucaliptos. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 236/2007. 005) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 237/2007, requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva, que solicite ao Departamento Municipal de Obras, a construção  de uma rotatória em frente 
à E.M.E.F. Prof. João Cardoso de Siqueira Primo, que interliga a Av. Ferdinando Jungers com a 
Av. Reinaldo Benedito de Melo e a Rua Gildo Sevalli. Requerem ainda que no local da rotatória 
seja providenciada uma escultura simbolizando o marco da Colonização Japonesa no município 
de Biritiba Mirim. O senhor Presidente colocou em única discussão e o Vereador Fernando 
Henrique Bolanho solicita a ordem para a discussão e diz: “Só para constar quanto a esse 
Requerimento nº. 237/2007, em 2005 fiz um requerimento praticamente idêntico a esse e em 2006 
também, e a mais ou menos uns quarenta dias atrás estive conversando com o senhor Edézio, 
Diretor do DEMUTRAN, e ele estava medindo esse local para fazer a rotatória. Apenas para 
constar. Muito obrigado.”  Após, o senhor Presidente colocou em única votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 237/2007. 006) – Única discussão e votação 
a Moção de Agradecimentos nº. 020/2007, a Srª. Diretora Janete de Fátima de Faria Santos, 
extensiva a todos os Professores, funcionários, alunos e ao Grêmio Estudantil da Escola Estadual 
Prof. José Carlos Prestes que colaboraram com a Sessão Itinerante da Câmara Municipal, 
realizada no último dia 16 de maio. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Agradecimentos nº. 020/2007. Autoria do 
Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 007) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 
049/2007, que “Dispõe sobre a obrigação de constar em todas as Emendas à Lei Orgânica, Leis 
Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, Leis Delegadas, o nome do Vereador, 
autor do Projeto de Lei que lhes deu origem, no âmbito 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; Relatora – 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 Favorável e o Projeto de Lei nº. 049/2007. 
Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 008) – Única discussão e votação o Projeto de 
Lei nº. 050/2007, que “Dispõe sobre instituição do “DIA MUNICIPAL DA CULTURA”, no 
Calendário Oficial de Eventos e Festividades 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; Relatora – 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 – 
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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 Favorável e o Projeto de Lei nº. 050/2007. 
Terminados os trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor Presidente, no uso de suas atribuições 
legais, convoca os senhores Vereadores para a reunião das Comissões Permanentes  no dia 24 de 
maio próximo, 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 Benedito Donizete de Almeida: 
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite 
senhor Presidente, Mesa Diretora e demais Vereadores. O que me traz aqui nesta noite é sobre 
dois Requerimentos de Informação que ainda não foram respondidos pelo Poder Público 
Executivo, na verdade é o mesmo requerimento que eu tive que fazer duas vezes porque a 
resposta ainda não veio. O primeiro requerimento é o de nº. 055/2007 que foi protocolado nesta 
Casa, foi lido em Sessão no dia 05 de fevereiro de 2007, onde eu solicito ao senhor Prefeito a 
documentação do espaço público Praça São Benedito, onde foi totalmente destruído e até o 
momento não tem nenhum tipo de construção, não começou nada. Então, solicito ao senhor 
Presidente que intervenha junto ao senhor Prefeito, solicito também ao senhor José Maria, líder 
do Prefeito aqui nesta Casa, para que solicite essa documentação e que nos informe também 
quando irá sair essa obra, se o dinheiro já está autorizado, já está liberado, porque até então, 
não tive nenhuma resposta. O outro requerimento é de nº. 171, de 16 de abril de 2007, também 
com relação a Praça São Benedito porque tenho comércio na área central e sempre sou parado 
na rua pelos comerciantes que estão sentindo que o movimento está meio devagar pela falta da 
reforma. Outro assunto, é que eu fui procurado por um morador, o senhor Licurgo Mendes de 
Araújo, ele protocolou um documento nesta Casa sob nº. 217/2007, em 23 de abril deste ano, ao 
senhor Carlos Alberto Taino Junior, Presidente, e demais Vereadores, é um requerimento que 
solicita também informações sobre a praça, mas em especial eu queria que o senhor Presidente 
também interviesse, pois é com relação àqueles monumentos que inclusive um deles homenageia 
o seu avô que foi o primeiro Prefeito da cidade, e que foram retirados, quebrados, eu não sei o 
que aconteceu, se eles vão colocar de novo, se vai ficar do mesmo jeito. Um homenageia o 
fundador da nossa cidade, o senhor Benedito do Espírito Santo e o outro, o primeiro Prefeito. 
Esse documento deve estar em mãos do senhor Presidente, não tomamos conhecimento em 
Sessão, não sei se isso é trâmite da Casa ou não, mas eu queria que também tomasse as devidas 
providências.” O Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni solicita um aparte e diz: “Com 
referência a praça São Benedito também, hoje pela manhã eu fui procurado por um morador das 
proximidades e tive até a curiosidade de ir lá ver. Ontem, utilizaram o espaço da praça para 
ficar dando cavalo de pau com os carros, e hoje, realmente estava tudo marcado o terreno onde 
é a praça. Então, se pelo menos a obra não for começar agora, que feche pelo menos aquela 
parte de cima onde a guia ficou rebaixada, para que isso não volte a acontecer.” 3. Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador José Maria 
de Siqueira Junior: Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu 
assento, que lhe foi permitido, e disse: “Com relação à praça, segundo o Prefeito, houve a 
paralisação por conta da festa, na verdade, toda a programação de reforma está sendo feita pelo 
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D.A.E.E. – Departamento de Águas e Energia Elétrica, uma vez que a licitação foi feita por lá, e 
segundo informações que tivemos, essa reforma deve ser retomada até quarta-feira. É uma pena 
que esse fato venha a ocorrer, mas eu acredito de que o fato de estar aberto o espaço, não é 
condição para que as pessoas façam esse tipo de coisa, até bom eu ter ouvido isso para que 
sejam comunicadas as autoridades da Polícia Civil e Polícia Militar para ficarem mais atentas. 
Acredito que retomando as obras, a empreiteira deverá colocar tapumes lá. É só para esclarecer 
que, segundo informações, as obras devem retomar na quarta-feira, mas mesmo assim estaremos 
conversando com o Prefeito a esse respeito.” 5. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Solicitou 
ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que lhe foi permitido, e 
disse: “Só gostaria de parabenizar esta Casa pela Sessão Itinerante da última quarta-feira, foi 
uma das melhores Sessões que esta Casa realizou das três Sessões. Foi uma Sessão onde nós 
tivemos uma participação ativa dos alunos e até mesmo do professor Ezequias que levantou 
algumas questões para nós. Então, eu gostaria de parabenizar a esta Casa, a todos os 
funcionários e a todos os Vereadores. Muito obrigado.” 6. Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção: Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que 
lhe foi permitido, e disse: “Quero fazer uma solicitação ao senhor Presidente e ao líder do 
Prefeito também, para reforçarem junto ao setor de Finanças para soltarem uma Circular em 
relação ao projeto aprovado aqui nesta Casa, que fala sobre o Alvará Provisório, porque muita 
gente na cidade não tem ainda uma informação concreta a respeito, eles vão mais pelo o que o 
contador fala, e às vezes, a gente sabe que para ter o Alvará nem precisa do contador. Eles estão 
exigindo que a pessoa leve toda a documentação, dê entrada na Receita Federal, para aí sim 
conseguir um Alvará. Não é bem isso que fala o projeto, o Alvará é exatamente para que 
primeiro consiga esse Alvará para esperar esse trâmite da Receita Federal. Então, quero que 
vocês reforcem junto aos funcionários da Secretaria de Finanças para que eles dêem melhores 
explicações e se for o caso, divulgar isso em jornal, faço essa sugestão aos senhores. Obrigado e 
boa noite.” Não havendo mais oradores 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 votada na Sessão Ordinária do dia 28 de maio de 2007. 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário  
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