ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 29 de outubro de 2007.
Às vinte horas do dia vinte e nove de outubro 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 MARCELO SILVEIRA MISTRONI, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da
Mesa Diretora, face a ausência do Primeiro Secretário Vereador José Maria de Siqueira Junior.
Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou ao senhor Primeiro Secretário substituto 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. 141, 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 José Maria de Siqueira Junior, justificada
pelo senhor Presidente, informando que este se encontrava no município de São Paulo e não
chegaria a tempo para a realização da Sessão. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente,
invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos, passandose ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da
Sessão Solene do dia 19 de outubro de 2007; 2. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão
Ordinária do dia 22 de outubro de 2007. O Vereador Reinaldo Pereira requer a dispensa da leitura
das Atas, 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 aprovada por unanimidade a dispensa da leitura das atas. Após, o senhor Presidente
coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Solene do dia 19/10/2007, ficando aprovada
por unanimidade. O senhor Presidente também coloca em única discussão e votação a Ata da
Sessão Ordinária do dia 22/10/2007, ficando aprovada por unanimidade. 3. Leitura do Ofício nº.
195/2007, do Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha relatório de atendimento referente
ao mês de Setembro/2007; 4. Leitura do Ofício nº. 344/2007, da Caixa Econômica Federal.
Comunica a liberação de recursos; 5. Leitura do Telegrama nº.Ref. 004817/MS/SE/FNS, do
Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº.Ref. 007700/MS/SE/FNS, do Ministério da
Saúde; 7. Leitura do Requerimento de Informação nº. 294/2007, de autoria do Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho. Ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, Roberto Pereira da Silva, que
determine ao departamento competente a fornecer cópia completa do processo licitatório da
execução de obras de galeria para captação de águas pluviais na Rua Alberto de Oliveira, Bairro
Jardim Rosecler, conforme Contrato nº. 074/2007; 8. Leitura do Requerimento de Informação nº.
295/2007, de autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni. Requer informações sobre o
Equipamento de Proteção Individual fornecido aos funcionários da Prefeitura Municipal. O
Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Tenho um ofício assinado por oito
vereadores desta Casa e solicito que Vossa Excelência peça ao senhor Primeiro Secretário que
faça a sua leitura.” O senhor Presidente recebe o Ofício das mãos do Vereador Reinaldo e
solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura. Transcrição na íntegra do referido ofício:
“Biritiba Mirim, 29 de setembro de 2007. Senhor Presidente: Nós Vereadores abaixo1

assinados dirigimo-nos a Vossa Excelência conforme determina a Resolução nº. 012,
de 02 de outubro de 2007, que determina que a eleição da Mesa poderá realizar-se no
último bimestre do exercício Legislativo em que se findar o mandato da Mesa Diretora,
em reunião ordinária, mediante Ato da Mesa, comunicada com uma semana de
antecedência à realização da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Biritiba
Mirim. Considerando que o mês de novembro do corrente ano está dentro da previsão
legal para a eleição da Mesa Diretora; Considerando que a realização da eleição da
Mesa Diretora o pedido deverá ocorrer pelo menos com uma semana de antecedência;
Considerando a vontade da maioria dos vereadores em realizar a eleição da Mesa
Diretora no dia 05 de novembro de 2007; Considerando o desgaste para o Legislativo
em realizar uma eleição tumultuada, é que os Vereadores que subscrevem, solicitam de
Vossa Excelência a oficialização por Ato da Mesa Diretora a realização da eleição da
Mesa Diretora para o dia 05 de novembro de 2007. Aproveitamos o ensejo para reiterar
a Vossa Excelência os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. ÉRICA
DE QUEIROZ; JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR; REINALDO PEREIRA; JARBAS
EZEQUIEL DE AGUIAR; BENEDITO DONIZETE DE ALMEIDA; FERNANDO
HENRIQUE BOLANHO; MARCELO SILVEIRA MISTRONI; WELLINGTON MEDEIROS
DE ASSUNÇÃO.” INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: 1. Indicação nº. 472/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
departamento competente para que estudem a possibilidade de, juntamente com a Associação do
Bairro Nirvana, instalar uma creche no prédio da escola desativada; 2. Indicação nº. 473/2007,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que façam
o cascalhamento das Ruas 07 e 05 do Bairro Vila Santo Antonio II; 3. Indicação nº. 474/2007,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, para que tomem
providências quanto à ‘boca de lobo’ que está com a tampa quebrada, localizada na Rua Antonio
Etelvino de Andrade, centro do município, em frente ao pátio de veículos; 4. Indicação nº.
475/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor responsável e que verifiquem a
possibilidade de implantar lixeiras para coleta de lixo reciclável no Parque Nirvana, próximo ao
parque infantil. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 5. Indicação nº.
476/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no
sentido de passar a máquina e cascalhar a Estrada Municipal do Castellano, em toda a sua
extensão; 6. Indicação nº. 477/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de taparem os buracos, passar a máquina e cascalhar a Estrada
Nossa Senhora Aparecida, no Bairro do Casqueiro; 7. Indicação nº. 478/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de construírem um
ponto de ônibus com cobertura, nas proximidades da E.M.E.F. ‘Nelson de Oliveira Camargo’ e
E.E. ‘Angélica de Jesus Ferreira’. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 8.
Indicação nº. 479/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente a viabilizar o calçamento
da Rua Prudente de Moraes, no Bairro Jardim Vista Alegre; 9. Indicação nº. 480/2007, ao Sr.
Prefeito que solicite ao setor competente a viabilizar o calçamento da Rua Epitácio Pessoa, no
Bairro Jardim Vista Alegre; 10. Indicação nº. 481/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor
competente a viabilizar o calçamento da Rua Afonso Pena, no Bairro Jardim Vista Alegre; 11.
Indicação nº. 482/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente a viabilizar o calçamento
da Rua Campos Sales, no Bairro Jardim Vista Alegre; 12. Indicação nº. 483/2007, ao Sr. Prefeito
que solicite ao setor competente a viabilizar o calçamento da Rua Marechal Floriano Peixoto, no
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Bairro Jardim Vista Alegre; 13. Indicação nº. 484/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor
competente a viabilizar o calçamento da Rua Artur Bernardes, no Bairro Jardim Vista Alegre; 14.
Indicação nº. 485/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente a viabilizar o calçamento
da Rua Nilo Peçanha, no Bairro Jardim Vista Alegre; 15. Indicação nº. 486/2007, ao Sr. Prefeito
que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias nas
proximidades da E.M.E.F ‘Sandra Regina de Freitas Cardoso, e no cruzamento da Av. Heitor da
Cunha Braga com a Rua ‘A’, no Bairro Cruz das Almas; 16. Indicação nº. 487/2007, ao Sr.
Prefeito que solicite ao setor competente a construir uma cobertura no estacionamento da 334ª
Ciretran, para melhor atendimento aos proprietários de veículos, que efetuam vistoria e
emplacamento; 17. Indicação nº. 488/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação no final da Rua Joaquim de
Almeida Totte; 18. Indicação nº. 489/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a
refazer o trecho de asfalto que cedeu e tornou-se um buraco, na Rua Joaquim de Almeida Totte,
altura do nº. 105, no Bairro Jardim Alvorada. . Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira
Mistroni: 19. Indicação nº. 490/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da
municipalidade, a fazer a recolocação dos paralelepípedos no cruzamento da Rua Shigueo Mori e
Av. Reinaldo Benedito de Melo, em frente ao ‘Lojão da Construção’; 20. Indicação nº.
491/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da municipalidade, a realizar o
nivelamento e cascalhamento de todas as ruas do Bairro Vertentes; 21. Indicação nº. 492/2007,
ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da municipalidade, a realizar os estudos
necessários para iluminar todas as ruas do Bairro Vertentes, que ainda não possuem tal benefício;
22. Indicação nº. 493/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da
municipalidade, a realizar os estudos necessários para colocar iluminação em ambos os lados da
Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, trecho entre o início do Bairro Nova Biritiba até a
entrada da cidade ‘Praça da Redenção’. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:
23. Indicação nº. 494/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de
Obras, no sentido de construir uma lombada, substituindo onde atualmente há redutores de
velocidade, no início da Av. Heitor da Cunha Braga, no Bairro Jardim Takebe. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura do Ofício nº. 340/2007/AARI-GP,
solicita a inclusão dos projetos de lei enviados através das Mensagens nº.s 074 e 075/2007 na
Ordem do Dia. 2) Leitura da Mensagem nº. 073/2007 – Projeto de Lei Complementar nº.
121/2007 – que “Dá nova redação a tabela do artigo 211, a alínea “d”, §2º, Artigo 261,
acrescentado tabela e ao caput do Artigo 265, todos da Lei Complementar nº. 03, de 23 de
novembro de 2004, e dá outras providências.” 3) Leitura da Mensagem nº. 074/2007 – Projeto
de Lei Ordinária nº. 122/2007 – que “Autoriza a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, a
receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a
fundo perdido, e dá outras providências.” 4) Leitura da Mensagem nº. 075/2007 – Projeto de
Lei Complementar nº. 123/2007 – que “Dá nova redação aos parágrafos 6º, 7º e 8º do Artigo
134, todos da Lei Complementar nº. 07, de 10 de dezembro de 2004 e dá outras providências.” O
Nobre Vereador Reinaldo Pereira requer que o Projeto de Lei Ordinária nº. 122/2007 e o Projeto
de Lei Complementar nº. 123/2007 sejam colocados em discussão e votação na Ordem do Dia da
presente Sessão, conforme requerido no Ofício nº. 340/2007-DAGP, de autoria do Poder
Executivo. O senhor Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador Reinaldo,
ficando aprovado por unanimidade. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem
novamente e diz: “De acordo com o ofício assinado pelos Vereadores Reinaldo, Érica, Benedito
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Donizete, Marcelo, José Maria, Jarbas, Fernando e Wellington, eu requeiro a Vossa Excelência,
de acordo que já é a maioria qualificada dos Vereadores e, tendo em vista que para se fazer a
eleição é necessário que tenha a assinatura de pelo menos dois membros da Mesa Diretora, e
como a Mesa está completa, é que requeiro a Vossa Excelência, ouvido a respeito o Colendo
Plenário, para que seja votado o requerimento no sentido de se fazer um Ato da Mesa neste
momento e que ele seja votado na Ordem do Dia. Então, estou requerendo para ser colocado em
votação na Ordem do Dia, um Ato da Mesa oficializando a eleição para o dia 05de novembro de
2007.” O senhor Presidente diz: “Nobre Vereador Reinaldo Pereira, esse Ato é um Ato da
Mesa Diretora, a Mesa se reunirá e em data oportuna comunicará e seguirá a risca a Resolução
nº. 012/2007.” Autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior e Marcelo
Silveira Mistroni: 5) Leitura do Projeto de Lei nº. 124/2007 – que “Proíbe no âmbito do
Município de Biritiba Mirim a inscrição ou pintura de propaganda eleitoral em muros, tapumes,
cercas de qualquer espécie, em propriedades particulares, e dá outras providências.” Autoria do
Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 6) Leitura do Projeto de Lei nº. 125/2007 –
que “Dispõe sobre a reserva em supermercados, padarias e lojas comerciais que tenham mais de
três caixas, de um caixa exclusivo para atendimento aos idosos, gestantes e portadores de
deficiência, e dá outras providências.” Terminando os trabalhos do Expediente, passou-se de
pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do Poder Executivo: 001) – Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 115/2007, que “Dá nova redação ao caput do artigo 19
e acresce os parágrafos 1º, 2º e 3º, todos da Lei nº. 863, de 13 de março de 1997, define o valor
do subsídio mensal dos conselheiros tutelares, e dá outras providências.” Leitura do Parecer
Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto de Lei nº. 098/2007:
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 Favorável e o
Projeto de Lei nº. 115/2007. Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 002)
– Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 119/2007, que “Declara de Utilidade Pública o
“MOVIMENTO DA MORADIA POPULAR DE BIRITIBA MIRIM – MMP-BM”, e dá outras
providências.” 003) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 120/2007, que “Dispõe
sobre a instituição do “DIA DO NORDESTINO”, no calendário de Comemorações Oficiais do
Município de Biritiba Mirim e cria a “SEMANA DO NORDESTINO”, no âmbito do Município
de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a
Ordem e diz: “Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, eu
estive verificando o Projeto de Lei nº. 119/2007 e o Projeto de Lei nº. 120/2007 e tenho sérias
dúvidas com relação aos dois projetos de lei. Então, na qualidade de Presidente da Comissão, eu
requeiro vistas aos dois projetos para melhor analisar e na outra semana colocá-los em
votação.” O senhor Presidente defere o pedido de vistas do Nobre Vereador Reinaldo Pereira,
aos Projetos de Lei nº. 119 e 120/2007, conforme legislação interna. O senhor Presidente
suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes possam se reunir,
analisar e emitir Parecer quanto aos Projetos de Lei que foram requeridos pelo senhor Vereador
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Reinaldo Pereira e pelo Ofício do Poder Executivo para discussão e votação na Ordem do Dia da
presente Sessão. Retornando aos trabalhos da Sessão, o senhor Presidente solicita o 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.
141, 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
maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do senhor Vereador José Maria de
Siqueira Junior. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá continuidade à Sessão
passando-se de pronto ao material: Autoria do Poder Executivo: 004) – Única discussão e
votação o Projeto de Lei Ordinária nº. 122/2007, que “Autoriza a Prefeitura Municipal de
Biritiba Mirim, a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo,
recursos financeiros a fundo perdido, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, em
conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto de Lei Ordinária nº. 122/2007:
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 Favorável e o
Projeto de Lei Ordinária nº. 122/2007. 005) – Única discussão e votação o Projeto de Lei
Complementar nº. 123/2007, que “Dá nova redação aos parágrafos 6º, 7º e 8º do Artigo 134,
todos da Lei Complementar nº. 07, de 10 de dezembro de 2004, e dá outras providências.”
Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto de
Lei Complementar nº. 123/2007: 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 Favorável e o Projeto de Lei Complementar nº.
123/2007. Terminados os trabalhos da Ordem do Dia da presente Sessão, o senhor Presidente,
antes da chamada dos oradores inscritos para utilizar a tribuna, convida a todos os senhores
Vereadores a participarem da Sessão Solene de entrega do ‘Título de Cidadão Biritibano’ ao
senhor Luiz de Oliveira, no dia 03 de novembro próximo, sábado, às quinze horas. O senhor
Presidente também comunica ao Vereador Marcelo Silveira Mistroni que, quanto ao
Requerimento nº. 288/2007, com referência à piscina do Ginásio Municipal, este Presidente
cobrou diretamente, por duas vezes, ao senhor Prefeito Municipal e passa cópia dos dois ofícios
ao Vereador Marcelo. O Vereador Marcelo agradece a atenção do senhor Presidente. O senhor
Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores Vereadores para a reunião das
Comissões Permanentes a realizar-se no próximo dia 1º de novembro, quinta-feira, às quinze
horas. Após, solicita ao senhor Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos
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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: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Solicita autorização ao senhor Presidente para fazer o uso da
palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Quero parabenizar a verba vinda para o
município, através do Deputado Ricardo Izar que vai beneficiar o bairro da Vila Operária
fazendo a urbanização da lateral do bairro, não é Vereador Marcelo?” Vereador Marcelo diz:
“É, eu tenho inclusive um telegrama do deputado, e vai atender a um projeto meu que tramitou
nesta Casa e se transformou em lei, vai fazer também a uma praça e atender a parte que não é
asfaltada na frente da Associação Nordestina, que vai ser asfaltada chegando até a beira da
pista.” Retoma a palavra, o Nobre Vereador Jarbas: “Então, gostaria de parabenizá-lo
porque é um deputado que vem ajudando muito o município e que graças a Deus também foi
reconhecido aqui na votação da última eleição. Obrigado.” O Vereador Marcelo diz: “Será
levado seu elogio a ele.” 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso
da palavra. 5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 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 05 de novembro de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
1º Secretário Substituto
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