ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 18 de fevereiro de 2008.
Às vinte horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e oito, 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 a senhora Presidente Vereadora ERICA DE QUEIROZ que convidou a
mim, Vereador MARCELO SILVEIRA MISTRONI, para auxiliar nos trabalhos de secretaria
da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a senhora 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. 153, 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 Benedito
Donizete de Almeida, que está com problemas de saúde, justificada pela senhora Presidente
da Câmara, Vereadora Erica de Queiroz. Constatou-se também a ausência do Nobre Vereador
Wellington Medeiros de Assunção, que está na Assembléia Legislativa de São Paulo tratando
de assuntos de interesse do município, justificada pelo Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de
Aguiar. Havendo “quorum” legal, a senhora 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 11 de fevereiro de 2008. O Nobre 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. A senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador
Jarbas, ficando aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, a senhora
Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 11/02/2008,
ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 036/2008/AARI/GP. Responde ao
Requerimento de Informação nº. 288/2007, de autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira
Mistroni; 3. Leitura do Requerimento de Informação nº. 003/2008, de autoria do Nobre
Vereador Fernando Henrique Bolanho. Referente aos gastos efetuados pelo Departamento
Municipal de Cultura, especialmente sobre os gastos efetuados com relação ao carnaval de
2007 e 2008; 4. Leitura do Ofício nº. 007/2008 – DAGP. Encaminha Atos do Executivo:
*Portarias nº.s 007, 010 a 019/2008; *Decretos nº.s 2.482/2007, 2.494, 2.498 a 2.500/2008;
*Contratos nº.s 001, 006, 007, 009, 010, 011 e 013/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato
nº. 001/2007; *Contrato de Concessão nº. 012/2008. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 001) Indicação nº. 305/2008, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer a manutenção
geral da Estrada Velha de Santa Catarina, em toda a sua extensão; 002) Indicação nº.
306/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a construir
um abrigo com assento no ponto de ônibus localizado no final da Av. Jair Leme, que segue
para a Estrada velha de Santa Catarina e seus acessos; 003) Indicação nº. 307/2008, solicita
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ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a fazer o serviço de manutenção
geral do campo de futebol localizado no Bairro Pomar do Carmo; 004) Indicação nº.
308/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que tome as providências junto ao setor
competente, no sentido de fazer o nivelamento e cascalhamento da Rua Vinte e
principalmente da Avenida Três, no morro do Fiore, ambas no Bairro do Nirvana. Autoria do
Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 005) Indicação nº. 309/2008, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, para que façam
reparos na luminária instalada na Rua Engenheiro Abílio de Melo Pinto, em frente ao nº. 42,
no centro do município; 006) Indicação nº. 310/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que
determine ao Departamento Municipal de Obras a promover a instalação de placas de
sinalização de trânsito e redutores de velocidade na Av. Ferdinando Jungers, na entrada da
cidade, bem como a construção de um canteiro no meio da citada avenida. Autoria do Nobre
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 007) Indicação nº. 311/2008, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal que junto ao Departamento Municipal de Obras, providenciem a construção de
uma calçada ou, que notifiquem o dono do terreno para que a faça, terreno este localizado na
lateral da Av. Maria José de Siqueira Melo, seguindo pela Av. Heitor da Cunha Braga até a
Delegacia de Polícia no Bairro Cruz das Almas; 008) Indicação nº. 312/2008, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que junto ao Departamento Municipal de Obras providenciem a
construção de uma calçada na Av. Heitor da Cunha Braga, desde a entrada da Rua Domingos
Ramalho dos Santos até a Rua João Pinto dos Santos; 009) Indicação nº. 313/2008, solicita
ao Sr. Prefeito Municipal que junto ao Departamento Municipal de Obras, passem a máquina
e joguem cascalho na Rua Bélgica, principalmente na altura do nº. 23, no Bairro Jardim Real;
010) Indicação nº. 314/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras no sentido de efetuarem a limpeza da caçada na Av.
Ferdinando Jungers, na altura da Rua Mal. Deodoro, situada no Bairro Vila Operária, ou
mesmo, notificar o dono do terreno para que este a faça. Autoria do Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho: 011) Indicação nº. 315/2008, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal que determine ao departamento competente a colocar um redutor de velocidade
tipo “lombada” na Av. Maria José de Siqueira Melo, na altura da Loja Multi Preços, no
Bairro Cruz das Almas; 012) Indicação nº. 316/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que
determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na
Estrada da Caixa d’água, no Bairro Nascente do Vale Verde; 013) Indicação nº. 317/2008,
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente a colocar uma placa de
“proibido estacionar’’ na curva próxima a Loja Multi Preços, no Bairro Cruz das Almas.
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: 01) Leitura do Projeto de Lei nº. 008/2008, que “Institui o Programa
‘Incubadora de Cooperativas, Associações e Micro e Pequenas Empresas’, estabelece
princípios fundamentais e objetivos da política de fomento à economia popular e solidária do
Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 02) Leitura do Projeto de Lei nº.
009/2008, que “Cria a Guarda Mirim no âmbito do Município de Biritiba Mirim, e dá outras
providências.” Terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de pronto ao material dado
a ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 001) –
Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 003/2008, às dignas autoridades
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policiais representadas pelos Soldados PMs Eder Apolinário Cardoso e Antonio, do 17º
Batalhão da Polícia Militar – 3ª Companhia, Destacamento da Polícia Militar de Biritiba
Mirim, que obtiveram êxito em extinguir o incêndio ocorrido na agência da Caixa Econômica
Federal de Biritiba Mirim, ocorrido no último dia 08 de fevereiro. A senhora Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de
Aplausos nº. 003/2008. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:
002) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 004/2008, ao Exmo.sr. Estevam
Galvão de Oliveira, DD. Deputado Estadual, para que interceda junto à Casa Civil do
Governo do Estado, solicitando a reposição de duas viaturas para a Polícia Civil de Biritiba
Mirim. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por
unanimidade a Moção de Apelo nº. 004/2008. Terminados os trabalhos da presente Sessão,
a senhora 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 Jarbas Ezequiel de Aguiar: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2.
Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3.
Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não
havendo mais oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais,
convoca a reunião das Comissões Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 21 de
fevereiro de 2008, às quinze horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo
nada mais a ser tratado, a senhora Presidente declarou 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 fevereiro de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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