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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 18 de junho de 2007.  
 
Às vinte horas do dia dezoito de junho 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. 123, 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 maioria dos membros da Câmara.  Constatou-se a ausência do 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni. 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 11/06/2007. 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 11/06/2007, ficando 
aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 2190, do Conselho Federal de 
Odontologia. Acusa o recebimento do Requerimento nº. 208/2007, de autoria do Nobre 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 3. Leitura do Convite da inauguração do Posto 
do SEBRAE de Atendimento ao Empreendedor em Itaquaquecetuba; 4. Leitura do Convite do 
SEBRAE – Circuito Turístico Caminho das Águas e Nascentes; 5. Leitura do Convite da 
Festa Junina da E.M.E.I. “Maria José de Moraes Leite”; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
002528/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
000143/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
004631/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
005121/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 10. Leitura do Ofício FUMEFI Nº. 0192/2007. 
Comunica autorização de crédito à Prefeitura Municipal; 11. Leitura do Ofício FUMEFI Nº. 
0195/2007. Comunica autorização de crédito à Prefeitura Municipal; 12. Leitura do Ofício 
FUMEFI Nº. 0198/2007. Comunica autorização de crédito à Prefeitura Municipal; 13. Leitura 
do Ofício FUMEFI Nº. 0201/2007. Comunica autorização de crédito à Prefeitura Municipal. 
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  1. 
Indicação nº. 241/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de 
Obras para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe as Ruas 22, 20, 06, 04, 03 e 01, 
do Bairro Nirvana; 2. Indicação nº. 242/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à 
Diretoria das Telecomunicações de São Paulo S.A., para reinstalação do telefone público 
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localizado na Rua Brasil, nº. 10, Bairro Parque Residencial Castellano; 3. Indicação nº. 
243/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a 
passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada Municipal de Santa Catarina, que dá 
acesso aos Bairros do Nirvana e Santa Catarina. O senhor Presidente justifica a ausência do 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni que se encontra em outro município tratando de 
assuntos de interesse da municipalidade.  PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do 
Poder Executivo:  1) Leitura da Mensagem nº. 040/2007 – Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica nº. 026/2007 – “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”. Findo 
o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: 
Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  001) – Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 267/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva, que solicite ao setor competente para que promova a roçada e limpeza do 
terreno público localizado entre a Rua Mal. Floriano Peixoto e a Rodovia Prof. Alfredo Rolim 
de Moura, Bairro Jardim Vista Alegre. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 267/2007. 002) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 268/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. 
Roberto Pereira da Silva, que  solicite ao setor competente para que tome as providências no 
sentido de jogar cascalho nas erosões existentes no início da Rua Mal. Floriano Peixoto, 
Bairro Jardim Vista Alegre. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 268/2007. 003) – Única discussão 
e votação o Requerimento nº. 269/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto 
Pereira da Silva, que solicite ao setor competente a construção de quiosques na área frontal do 
Ginásio Municipal de Esportes ‘José Oliva Melo Junior’. O senhor Presidente colocou em 
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
269/2007. 004) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 270/2007, requer ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que solicite ao setor competente, a 
construção de uma pista para caminhada em torno da área do Ginásio Municipal de Esportes 
‘José Oliva Melo Junior’. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 270/2007. Autoria dos Nobres 
Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção: 005) – Única 
discussão e votação o Requerimento nº. 271/2007, requerem ao Exmo. Prefeito Municipal, 
Sr. Roberto Pereira da Silva, que solicite ao setor competente da municipalidade, para que 
faça a colocação de uma barreira de contenção na Av. Ferdinando Jungers, final do Bairro 
Vila Operária, mais precisamente na ‘curva da morte’. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 271/2007. 
Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 006) – Única discussão e votação o 
Requerimento nº. 272/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva e ao Exmo. Deputado Estadual, Sr. Marco Aurélio Bertaioli, um pedido para a aquisição 
de uma ambulância tipo UTI, para atendimento aos munícipes que utilizam o Hospital 
Municipal ‘Dr. Arthur Alberto Nardy’. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 272/2007. Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 007) – Única discussão e votação o 
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Requerimento nº. 273/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da 
Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que providenciem nas 
dependências da Base da Polícia Militar deste município, as benfeitorias úteis e necessárias, 
em caráter emergencial. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 273/2007. Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: 008) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 
274/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao 
setor competente, que realize os estudos necessários para que seja feita a troca da lixeira 
localizada na entrada do Bairro Pomar do Carmo. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 274/2007. 
009) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 275/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva que determine ao setor competente que realize os 
estudos necessários para a construção de uma cobertura no ponto de ônibus localizado na 
Estrada Mogi-Salesópolis, em frente ao Posto BR. O senhor Presidente colocou em única 
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 275/2007. 
010) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 276/2007, requer ao Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que determine ao setor competente para efetuar 
operação tapa-buraco e recapeamento asfáltico na Estrada do Sertãozinho. O senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o 
Requerimento nº. 276/2007. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção: 011) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 277/2007, requer ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que junto aos setores competentes, 
elaborem estudos para a implantação de placas de sinalização indicando a velocidade máxima 
para os veículos que circulam pelas ruas e avenidas da cidade. O senhor Presidente colocou 
em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 
277/2007. 012) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 278/2007, requer ao 
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que adote as providências necessárias 
visando disciplinar a colocação de faixas de propaganda no perímetro urbano do município. O 
senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por 
unanimidade o Requerimento nº. 278/2007. 013) – Única discussão e votação a Moção de 
Apelo nº. 029/2007, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que estude a 
possibilidade de criar um projeto de municipalização do abastecimento de água e esgoto da 
cidade de Biritiba Mirim. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 029/2007. O Nobre Vereador 
Wellington solicita a ordem e diz: “Quero deixar claro que a idéia, como eu frisei na Sessão 
passada, é chamar a atenção dos governantes, principalmente do Governador do Estado com 
relação à Biritiba Mirim, pelas suas necessidades de saneamento básico, estradas vicinais e 
outras demandas maiores que é o caso de uma escola técnica estadual e demais coisas. 
Então, só estamos querendo aqui demonstrar para o governo do Estado que Biritiba 
contribui sim, e muito para o Estado de São Paulo com relação ao fornecimento de água 
para a zona leste e que a Sabesp é um testemunho disso. Isso não é para municipalizar 
realmente, mas sim chamar a atenção para uma possível discussão e que a Sabesp possa até, 
quem sabe nós oferecermos um projeto a ela, entrar com alguma contrapartida em relação 
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ao município por essa exploração da água, desde uma máquina para estar nos ajudando 
numa estrada, até mesmo a pavimentação de um bairro ou algo nesse sentido. É mais uma 
forma de protesto para que as autoridades se voltem um pouco para Biritiba, essa cidade tão 
próxima a São Paulo e tão esquecida pelos governantes.” Autoria do Nobre Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar:  014) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos e 
Elogios nº. 028/2007, à estudante de jornalismo da U.M.C. Giselle Hirata, que foi felicitada 
com um computador no Concurso do Jornal Estadão, pelo texto “Nascente do Tietê, um 
obstáculo em Salesópolis”. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, 
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos e Elogios nº. 028/2007. Autoria 
do Nobre Vereador Reinaldo Pereira:   015) – Única discussão e votação o Projeto de Lei 
nº. 051/2007, que “Dispõe sobre a instituição do sistema de transporte e prestação de serviços 
através de motocicletas no 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 colocou em 
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de 
Lei nº. 051/2007. Autoria do Poder Executivo: 016) – Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 059/2007, que “Altera o art. 6º da Lei Municipal nº. 1.300, de 20 de 
dezembro de 2005, 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 colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei nº. 059/2007. 017) – Única 
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº. 068/2007, que “Dispõe sobre 
alterações na Lei Complementar nº. 07, de 10 de dezembro de 2004, Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”. Leitura do Parecer 
Favorável, em conjunto, com as Emendas Aditivas e Substitutivas aos Artigos 2º e 7º 
propostas pelas 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; 
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Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator – Reinaldo Pereira; 
Membro – Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente colocou em única discussão e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer com as Emendas Aditivas e 
Substitutivas ao Projeto de Lei Complementar nº. 068/2007. Autoria do Nobre Vereador 
José Maria de Siqueira Junior: 018) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 
070/2007, que “Dispõe sobre a criação do serviço “Cidadão On Line” no âmbito do 
município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador José Maria 
solicita a ordem e diz: “Como autor desse projeto e Presidente da Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos, eu peço a retirada desse projeto a fim de que eu possa fazer uma 
emenda aditiva, uma vez que na elaboração do projeto, eu me esqueci de colocar para que 
seja resguardada a identidade da pessoa que está fazendo a denúncia ou reclamação, quando 
se tratar de situações que possam causar futura coação por parte do denunciado. Portanto, 
eu requeiro a retirada desse projeto para que eu possa fazer essa emenda.” O senhor 
Presidente defere o requerimento, ficando retirado da pauta o Projeto de Lei nº. 070/2007, a 
pedido do autor. Terminados os trabalhos da presente Sessão, 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. Não havendo mais oradores inscritos 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 25 de junho de 2007. 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário  
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