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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 26 de novembro de 2007.  
 
Às vinte horas do dia vinte e seis de novembro 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, para auxiliar nos 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou ao 
senhor 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. 146, 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 a ausência da Nobre 
Vereadora Érica de Queiroz, devido problemas de saúde com familiar, justificada pelo senhor 
Presidente 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. EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária 
do dia 19 de novembro de 2007. O Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar 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 
Jarbas, ficando aprovada 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 19/11/2007, 
ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 055/2007 – Contabilidade. 
Diretora de Contabilidade da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, encaminha o Balancete 
Analítico da Receita e Despesa referente ao mês de outubro/2007; 3. Leitura do Ofício nº. 
151/2007 – Biritiba-Prev. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesa referente ao 
mês de outubro/2007;  4. Leitura do Ofício nº. 362/2007/AARI/GP. Poder Executivo solicita 
a retirada de tramitação da Mensagem nº. 078/2007, que encaminhou o projeto de lei 
complementar que “Dispõe sobre a criação do cargo de Administrador dos Cemitérios 
Municipais, e dá outras providências.”; 5. Leitura do Requerimento de Informação nº. 
298/2007, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho. Solicita cópias e 
informações quanto às notificações efetuadas pelo departamento responsável durante os 
meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano, referente à construção de calçadas e 
muros. O senhor Presidente solicita ao Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni que 
componha a Mesa Diretora na Segunda Secretaria, para auxiliar nos trabalhos legislativos da 
presente Sessão. INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique 

Bolanho:      1. Indicação nº. 527/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente 
passar a máquina motoniveladora e      colocar    cascalho    na Rua Sete do Bairro Nirvana; 2. 
Indicação nº. 528/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua  Seis  do Bairro Nirvana; 3. Indicação                    
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nº. 529/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Quatro do Bairro Nirvana; 4. Indicação nº. 
530/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Três do Bairro Nirvana; 5. Indicação nº. 
531/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina 
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Um do Bairro Nirvana; 6. Indicação nº. 532/2007, 
ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente passar a máquina motoniveladora e colocar 
cascalho na Rua Dois do Bairro Nirvana; 7. Indicação nº. 533/2007, ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua 
Dez do Bairro Nirvana; 8. Indicação nº. 534/2007, ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Vânia Stefen dos 
Santos (antiga Rua P), do Bairro Jardim dos Eucaliptos; 9. Indicação nº. 535/2007, ao Sr. 
Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar 
iluminação na Rua ‘P’, atual Rua Vânia Stefen dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. 
Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  10. Indicação nº. 536/2007, ao Sr. 
Prefeito que determine ao setor competente da municipalidade a fazer a recolocação dos 
bloquetes entre a Av. Reinaldo Benedito de Melo, no sentido subida, em toda sua extensão, 
principalmente nas proximidades da rotatória; 11. Indicação nº. 537/2007, ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente da municipalidade, a realizar os estudos necessários a fim de 
eliminar os pombos que ficam no Terminal Rodoviário; 12. Indicação nº. 538/2007, ao Sr. 
Prefeito que solicite ao setor competente da municipalidade a providenciar a limpeza dos 
tubos por onde passam as águas de uma nascente e toda a água pluvial da Estrada Municipal 
de Santa Catarina, em frente à Chácara Nossa Senhora Aparecida, bem como o nivelamento e 
cascalhamento da referida via pública; 13. Indicação nº. 539/2007, ao Sr. Prefeito que 
solicite o setor competente a notificar os proprietários dos lotes localizados na Rua Marquês 
de Olinda, próximo ao terreno de nº. 62, no Bairro Vila Márcia, para que façam a limpeza; 14. 
Indicação nº. 540/2007, ao Sr. Prefeito que solicite ao setor competente a notificar os 
proprietários dos lotes localizados na Rua General Osório, próximo ao nº. 141, no Bairro Vila 
Márcia, para que façam a limpeza. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:   
15. Indicação nº. 541/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto à Telefônica, no sentido de 
colocar um aparelho de telefone (tipo orelhão), na confluência das Ruas 01, 06 e 07, no 
Bairro Green Park Santo Antonio; 16. Indicação nº. 542/2007, ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina e cascalhar a 
confluência das Ruas 06 e 07, Bairro Green Park Santo Antonio. PROJETOS EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura do Veto Total ao Autógrafo 
nº. 108/2007 - Projeto de Lei nº. 111/2007 –  que “Dispõe sobre a caracterização do Assédio 
Moral nas dependências da Administração Pública Municipal e aplicação de penalidades à 
prática do mesmo, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni 
requer que o Veto Total ao Autógrafo nº. 108/2007 – Projeto de Lei nº. 111/2007, seja 
colocado em discussão e votação na Ordem do Dia. O senhor Presidente colocou em votação 
o requerimento do Nobre Vereador Marcelo, ficando aprovado por unanimidade. 2) Leitura 
do Ofício nº. 363/2007/AARI/GP, retifica a Mensagem nº. 077/2007. Leitura da 
Mensagem nº. 077/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 129/2007 –  que “Dispõe sobre 
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serviços de táxis no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 3) Leitura da 
Mensagem nº. 080/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 135/2007 –  que “Dispõe sobre 
alterações de valores nos anexos que indica a Lei nº. 1.296, de 20 de dezembro de 2005, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009, e dá outras providências.” 4) 
Leitura da Mensagem nº. 081/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 136/2007 –  que 
“Dispõe sobre alterações de valores nos anexos que indica a Lei nº. 1.398, de 23 de maio de 
2007,  que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2008, e dá outras 
providências.” 5) Leitura da Mensagem nº. 082/2007 - Projeto de Lei Ordinária nº. 
137/2007 –  que “Autoriza a celebração de convênio com o SINDICATO RURAL DE 
BIRITIB A MIRIM para administração e manutenção do Centro de Apoio ao Agricultor João 
Rodrigues Gomes Primo, e dá outras providências.” Autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: 6) Leitura do Projeto de Lei nº. 133/2007 –  que 
“Institui a Eleição do Servidor Padrão, e dá outras providências.” 7) Leitura do Projeto de 
Lei nº. 134/2007 –  que “Dispõe sobre a criação do projeto “Escotismo nas Escolas 
Municipais”, e dá outras providências.”  Terminando os trabalhos do Expediente, passou-se 
de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA: Autoria dos Nobres Vereadores José 
Maria de Siqueira Junior, Érica de Queiroz, Carlos Alberto Taino Junior e Benedito 
Donizete de Almeida:  001) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 297/2007, ao 
Exmo.sr. Prefeito Municipal, para que faça a revisão do valor do vale alimentação, 
atualmente fornecido aos funcionários públicos municipais, em face de sua defasagem 
monetária, bem como a realização de estudos junto ao Departamento de Finanças, no sentido 
de melhorar o salário dos funcionários não contemplados pelos reajustes anteriores.  O senhor 
Presidente colocou em única discussão, o Nobre Vereador Fernando solicita a ordem e diz: 
“Só queria deixar registrado que o referido pedido já foi objeto de Indicação nº. 461/2007, 
do Expediente da Sessão Ordinária do dia 22 de outubro de 2007, de autoria deste Vereador. 
É só para deixar registrado que é em complemento a esse requerimento.” Após, o senhor 
Presidente colocou em única votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento 
nº. 297/2007. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  002) – 
Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 132/2007, que “Dispõe sobre a declaração 
de Utilidade Pública a “Associação Oásis de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes referente ao Projeto 
de Lei nº. 132/2007:  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. 132/2007. O 
senhor Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes 
possam se reunir, analisar e emitir Parecer quanto ao Veto Total ao Autógrafo nº. 108/2007 – 
Projeto de Lei nº. 111/2007 que foi requerido pelo Vereador Marcelo para discussão e 
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votação na Ordem do Dia da presente Sessão. Retornando aos trabalhos da Sessão, o senhor 
Presidente solicita ao 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. 146, 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  a ausência da Nobre Vereadora Érica de Queiroz, justificada no início da Sessão. 
Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá continuidade à Sessão passando-se de 
pronto ao material: Autoria do Poder Executivo: 003) Única discussão e votação o Veto 
Total ao Autógrafo nº. 108/2007 - Projeto de Lei nº. 111/2007 –  que “Dispõe sobre a 
caracterização do Assédio Moral nas dependências da Administração Pública Municipal e 
aplicação de penalidades à prática do mesmo, e dá outras providências.” Leitura do Parecer 
Contrário, 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, o Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “Quero justificar o 
meu voto na ocasião, quando na aprovação do Parecer, este Vereador, como Presidente da 
Comissão de Finanças e como Relator da Comissão de Obras, eu fui favorável ao projeto, eu 
fui solidário ao Vereador Fernando, porque entendo que esse projeto é importante. No 
entanto, eu não vejo opção jurídica em estar dando um parecer novamente favorável, 
contrário ao Veto, porque, com certeza, se esse Veto não for mantido nós teremos um 
dispêndio jurídico, uma pendência que, com certeza, virará uma Ação de 
Inconstitucionalidade. Por conta disso eu justifico o meu voto, não porque sou contra o 
projeto,  Vereador Fernando, eu sou a favor, no entanto, eu entendo que juridicamente 
realmente não é da competência do Legislativo, portanto, eu justifico e voto contrário ao 
parecer contrário ao veto.” Após, o senhor Presidente colocou em única votação, ficando 
aprovado por maioria de votos o Parecer Contrário ao Veto Total ao Autógrafo n.º 
108/2007 – Projeto de Lei nº. 111/2007 .  Votou contrário ao Parecer Contrário que 
rejeita o Veto, o Vereador José Maria de Siqueira Junior. Terminados os trabalhos da 
presente Sessão, o senhor Presidente solicita ao senhor 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: 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 o Vereador Wellington pelo Projeto de Lei que torna a Associação 
Oásis de Biritiba Mirim de Utilidade Pública e desejar sucesso para vocês, mais uma vez, e 
dizer que estou à disposição no que puder fazer para ajudar essa associação. Obrigado.” 4. 
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Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não 
havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente, antes de encerrar a presente Sessão 
Ordinária, no uso de suas atribuições legais, dá ciência aos Nobres Vereadores do Ato da 
Mesa nº. 009/2007, fazendo a leitura de seu texto integral: “Considerando que, a 
Resolução nº. 012/2007, alterou o Parágrafo Único do Artigo 37, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim; Considerando que, a eleição para a 
renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal pode ser antecipada para que 
seja realizada no último bimestre do exercício legislativo, mediante Ato da Mesa 
Diretora, que deverá ser comunicado aos demais Nobres Vereadores; DECIDE: Art. 

1º - A eleição para a renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim, para o exercício legislativo de 2008, ocorrerá na Sessão Ordinária do Dia 03 
de dezembro de 2007. Art. 2º - Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua 
publicação. Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 26 de novembro de 2007. CARLOS 
ALBERTO TAINO JUNIOR – Presidente da Câmara; JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA 
JUNIOR – 1º Secretário; ÉRICA DE QUEIROZ – 2ª Secretária.” Após a leitura do Ato 
da Mesa, o senhor Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca a reunião das 
Comissões Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 29 de novembro de 2007, às quinze 
horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, 
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 03 de dezembro de 2007. 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário   

 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 


