ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 25 de junho de 2007.
Às vinte horas do dia vinte e cinco 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. A gravação da presente Sessão Ordinária foi prejudicada devido a
uma falha técnica no sistema de som. Estará descrito sucintamente a
palavra utilizada pelos Nobres Vereadores. 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. 124, 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 18/06/2007. 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 18/06/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura
do Comunicado da Câmara dos Deputados – Informa liberação de recursos
do Orçamento da União destinados ao município de Biritiba Mirim em 2007;
3. Leitura do Ofício nº. 084/2007- DAGP. Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 098, 099 e 100/2007; *Leis Complementares nº.s 051, 052,
053/2007; *Lei Suplementar nº. 01408/2007; *Decreto nº. 02444/2007;
*Contrato nº. 052/2007 aos processos 02030/2007 e 02381/2007; *Termo
Aditivo nº. 01 ao Contrato 040/2007; 4. Leitura do Ofício nº. 061/07 –
Biritiba Prev. Encaminha Balancete Financeiro referente ao mês de maio de
2007; 5. Leitura do Ofício nº. 184/2007/AARI/GP. Solicita a Retirada da
Mensagem nº. 040/2007; 6. Leitura do Comunicado nº. CM076815/2007, do
Ministério da Educação; 7. Leitura do Requerimento de Informação nº.
281/2007, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho –
Requer cópia completa do processo licitatório das obras de asfaltamento das
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Ruas Seis, Sete e Oito do Bairro Jardim Alvorada B; 8. Leitura do
Requerimento de Informação nº. 279/2007, de autoria do Nobre Vereador
Jarbas Ezequiel de Aguiar – Requer cópia do Estatuto do Magistério.
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: 1. Indicação nº. 244/2007, solicita ao Sr. Prefeito que estude
junto ao departamento competente, a revitalização da área de lazer
localizada em frente ao Destacamento da Polícia Militar; 2. Indicação nº.
245/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento
responsável, para que viabilize a pavimentação asfáltica da Rua Floriano
Peixoto, localizada no Bairro Jardim Vista Alegre; 3. Indicação nº.
246/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento
competente, visando à implantação do SESMET – Serviços Especializados
em Engenharia e Segurança do Trabalho, na Prefeitura Municipal de
Biritiba Mirim; 4. Indicação nº. 247/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao departamento competente para fazer o recapeamento em
alguns pontos necessários, da Estrada Municipal Joaquim Maia, localizada
no Bairro do Pomar do Carmo; 5. Indicação nº. 248/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente que tome as providências
necessárias para realizar a poda das árvores da Estrada de Santa Catarina,
nas proximidades do pesqueiro “Sombra e Água Fresca”, em toda a sua
extensão. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 6.
Indicação nº. 249/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à
SABESP, no sentido de prolongar a rede de água na Estrada dos Barbosa,
desde o Bairro Cruz das Almas até o Bairro do Sogo; 7. Indicação nº.
250/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto a Empresa
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Rua
Brasil, Bairro Castellano; 8. Indicação nº. 251/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no
sentido de passar máquina, jogar cascalho e roçar a lateral da Estrada do
Minami, localizada no Bairro do Minami; 9. Indicação nº. 252/2007,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de
Obras, no sentido e aumentar a lateral da pista de skate, localizada no
Ginásio Municipal de Esportes; 10. Indicação nº. 253/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia no sentido
de colocar iluminação na Estrada dos Barbosa, desde o Bairro Cruz das
Almas até o Bairro do Sogo; 11. Indicação nº. 254/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia no sentido
de colocar iluminação na Estrada Municipal Castellano, no Bairro
Castellano. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:
12. Indicação nº. 255/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente os estudos necessários para a colocação de canaletas, a fim de
evitar a erosão causada pelas chuvas, na Rua Arthur Bernardes, esquina
com a Rua Nilo Peçanha. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete
de Almeida: 13. Indicação nº. 256/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
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interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para efetuarem os
reparos úteis e necessários, em caráter emergencial, no playground da
Brinquedoteca localizada no Ginásio Municipal de Esportes. Autoria do
Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 14. Indicação nº. 257/2007, solicita
ao Sr. Prefeito Roberto Pereira da Silva, ao Sr. Governador do Estado, José
Serra, ao Líder do DEMOCRATAS na Assembléia Legislativa, Deputado
Estadual Estevão Galvão, e ao Promissor Deputado Democratas Sr. Marcos
Aurélio Bertaiolli, para que em caráter de urgência tomem providências
quanto a instalação de lombadas eletrônicas na Rodovia Prof. Alfredo Rolim
de Moura, entre a E.M.E.F. Helena Ricci Barbosa até a E.E. Prof. José Carlos
Prestes. Findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a Ordem
do Dia. ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador José Maria de
Siqueira Junior: 001) – Única discussão e votação o Requerimento
nº. 280/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva, que solicite o cumprimento do contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal de Biritiba Mirim e a Auto Viação São Benedito, para que sejam
feitos os mesmos horários dos ônibus durante o período de férias escolares.
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 280/2007. Autoria do
Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 002) – Única discussão e
votação a Moção de Aplausos nº. 030/2007, aos senhores Deputados
Ricardo Trípoli e João Caramez, ambos do PSDB, pela iniciativa de implantar
um projeto de “Compensação Financeira aos Municípios por Espaços
Territoriais Especialmente Protegidos.” O senhor Presidente colocou em
única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção
de Aplausos e Elogios nº. 030/2007. Autoria do Nobre Vereador
Reinaldo Pereira: 003) – Única discussão e votação o Projeto de Lei
nº. 052/2007, que “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública a
Associação dos Pequeno Agricultores e Produtores Rural do Bairro do
Casqueiro e Região, 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. 052/2007.
O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar solicita a ordem e solicita
que os demais Nobres Vereadores assinem com ele a Moção de Aplausos e
Elogios nº. 030/2007, por tratar-se de um assunto de interesse de todos. O
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senhor Presidente consigna o nome de todos os senhores Vereadores da
Casa na Moção de Aplausos e Elogios nº. 030/2007, a pedido do autor,
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. Autoria do Nobre Vereador José
Maria de Siqueira Junior: 004) – 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.”
Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes,
com a Emenda Aditiva proposta pelo autor do Projeto de Lei, Vereador José
Maria de Siqueira Junior, protocolizada sob nº. 324/2007: 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 com a Emenda
Aditiva e o Projeto de Lei nº. 070/2007. 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. 3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Cumprimentou a
todos, a Mesa Diretora, os demais Vereadores e falou com referência ao
Requerimento nº. 280/2007, de sua autoria, apresentado na presente Sessão
Ordinária, que trata sobre o horário dos ônibus da Empresa Auto Viação São
Benedito, para que no período de férias escolares permaneçam os horários
que são feitos durante as aulas, podendo assim, atender a toda população
dos bairros mais distantes. Outro assunto tratado pelo Nobre Vereador José
Maria, foi quanto as creches municipais, para que elas não fechem no
período de férias escolares, uma vez que, as mães que deixam seus filhos
nas creches, elas necessitam trabalhar e nem sempre o período de suas
férias coincide com o período de férias escolares. Agradeceu a todos e
encerrou o uso da palavra. 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:
Cumprimentou a todos presentes, a Mesa Diretora e aos demais Vereadores.
Agradeceu o senhor Presidente e funcionários da Câmara Municipal, pela
acolhida da Novena do Divino Espírito Santo na Câmara Municipal. Também
falou sobre o P.A.C. para as estradas, dado pelo Governo Federal, para que
os Vereadores se unam com Vereadores de municípios vizinhos, com a
finalidade de conseguir verba desse plano para as estradas da região.
Agradeceu a todos e encerrou o uso da palavra. 5. Vereador Wellington
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Medeiros de Assunção: Cumprimentou a todos presentes, a Mesa Diretora
e aos demais Vereadores. Falou sobre a Rodovia Mogi-Bertioga, que existia
uma Comissão aqui na Câmara, mas que se extinguiu devido ao término do
prazo. Sugeriu ao senhor Presidente que monte uma nova Comissão de
Vereadores para participarem junto com os Vereadores de Mogi das Cruzes
de uma reunião que será feita com a Secretaria de Transportes do Estado,
reivindicando a duplicação da referida rodovia, o que seria importante a
participação do município de Biritiba Mirim. Falou também sobre o Bairro
Cinturão Verde, de realizar estudos junto à Sabesp para a implantação da
rede de esgoto naquele bairro. O Vereador José Maria disse que possui as
plantas topográficas do bairro para que a Sabesp possa realizar esse estudo,
e disse que já conversou com o senhor Geraldo Camargo, encarregado da
Sabesp no município. O Vereador Wellington sugeriu ao Vereador José
Maria que façam uma reunião com o senhor Geraldo e demais Vereadores
para discutirem a possível implantação da rede de esgoto no bairro. O
Vereador Wellington então, sugeriu que essa reunião com o senhor Geraldo
fosse realizada amanhã, dia 26/06/07, às 15h00, aqui na Câmara Municipal e
os senhores Vereadores concordaram. Agradeceu a todos e encerrou 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. Devido um problema no sistema de gravação de
som, foi prejudicada a gravação da presente Sessão, não havendo registro
da Sessão em som. Os assuntos tratados na presente Sessão foram
embasados nas anotações feitas pela funcionária Juliana Leite da Silva, que
estava presente e narrou-os sucintamente. 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 06 de agosto de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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