ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 07 de abril de 2008.
Às vinte horas do dia sete de abril 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. 160, 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 Wellington Medeiros de Assunção, por motivos
particulares, justificada pelo Nobre Vereador Jarbas. Havendo “quorum” legal, a senhora
Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os
trabalhos da presente Sessão. EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da
Sessão Ordinária do dia 31 de março de 2008. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino
Junior 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 Carlos Alberto, 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 31/03/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2.
Leitura do Comunicado da Bandeirante Energia S/A; 3. Leitura do Comunicado da
Câmara dos Deputados. Recursos do Orçamento da União destinados ao município; 4.
Leitura do Comunicado nº. Ref. 292120/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura
do Ofício do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário – CIPAS. Encaminha o
Balanço Geral do Exercício de 2007; 6. Leitura do Ofício nº. 067/2008 – DF. Prefeitura
Municipal de Biritiba Mirim – Encaminha a prestação de contas do exercício de 2007; 7.
Leitura do Convite da Associação dos moradores da Vila Operária, para o Encontro de
Violeiros no dia 12 de abril de 2008, a partir das 18 horas. Antes das Indicações dos
senhores Vereadores, a senhora Presidente comunica ao Vereador José Maria e aos demais
Vereadores, que, conforme seu pedido, a Presidência encaminhou o ofício nº. 130/2008 ao
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Joaquim Rodrigues Gomes, para viabilizar um
espaço para a implantação do TELECENTRO COMUNITÁRIO, sob o protocolo nº.
1655, de 07 de abril de 2008. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Benedito
Donizete de Almeida: 001) Indicação nº. 423/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar a máquina
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motoniveladora e cascalhar a Rua Euclides Xavier, travessa com a Rua Londres, e ainda, a
Av. Brasil, rua que dá acesso à Fonte Mogiana, em Casa Grande. Autoria dos Nobres
Vereadores Benedito Donizete de Almeida e Fernando Henrique Bolanho: 002)
Indicação nº. 424/2008, solicitam ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, para que estudem a possibilidade de se instalar nos postos de saúde
da municipalidade fraldários. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: 003) Indicação nº. 425/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e cascalhamento de
todas as ruas dos seguintes bairros: Vale Verde, Jardim dos Eucaliptos, Parque
Residencial Castelano, Santa Catarina, Rio Acima, Carcará, Sertãozinho, Nirvana, Jardim
Nova Biritiba, Vila Santo Antonio I e II; 004) Indicação nº. 426/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina
motoniveladora e cascalhar as Ruas 01, 02, 03, 04 e 06, e também, àquelas que se fizerem
necessárias, localizadas no Bairro Nirvana; 005) Indicação nº. 427/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente a construir um abrigo, com assento, no ponto
de ônibus da Av. Três, no Bairro Nirvana, mais precisamente ao lado externo do Parque
Municipal; 006) Indicação nº. 428/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
Departamento Municipal de Obras, a passar a máquina motoniveladora e cascalhar todas
as ruas do Bairro do Sertãozinho; 007) Indicação nº. 429/2008, solicita ao Sr. Prefeito
que determine ao setor competente a tomar as providências visando pintar a Ponte do Rio
Tietê, localizada na Estrada Velha de Santa Catarina, bem como a colocar placa indicando
a ‘Entrada de Veículos’.Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 008)
Indicação nº. 430/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação na Rua Cinco, Bairro
Vila Santo Antonio I; 009) Indicação nº. 431/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine
ao setor competente a colocar um redutor de velocidade, tipo ‘lombada’, na Rua 15 de
novembro, Bairro Jardim Yoneda; 010) Indicação nº. 432/2008, solicita ao Sr. Prefeito
que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho
na Rua Cinco, Bairro Vila Santo Antonio I; Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira
Mistroni: 011) Indicação nº. 433/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
setor competente, para que realizem o reassentamento dos paralelepípedos soltos e
espalhados em frente ao Depósito de Materiais para Construção situado à Rua Shigueo
Mori; 012) Indicação nº. 434/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor
competente, para que realizem o reassentamento dos paralelepípedos em frente à Empresa
Bandeirante de Energia; 013) Indicação nº. 435/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao setor competente, para que realizem a limpeza e a conservação do
terreno localizado ao lado da Casa da Agricultura, que pertence à municipalidade; 014)
Indicação nº. 436/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente,
para que façam a limpeza e a pintura do cartão postal de nosso município, o “Cristo”,
localizado na entrada principal de Biritiba Mirim; 015) Indicação nº. 437/2008, solicita
ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente, para a retirada do bloco de
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cimento, sito à Av. Ferdinando Jungers, beirando a guia do terreno baldio, próximo ao
Centro Espírita Lírio do Campo. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:
016) Indicação nº. 438/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa
Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias na Rua Ruth Pereira Leite da
Cunha, antiga Rua Projetada A, no Centro, travessa com a Rua Claudino Nunes de
Siqueira; 017) Indicação nº. 439/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar todas as ruas do Bairro
Vertentes; 018) Indicação nº. 440/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua Machado de Assis,
situada no Bairro Cruz das Almas; 019) Indicação nº. 441/2008, solicita ao Sr. Prefeito
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua
Olavo Bilac, situada no Bairro Cruz das Almas. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:
Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 01) Leitura do Projeto
de Lei nº. 018/2008, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento de
Ambulatório Médico Móvel, e dá outras providências.” Autoria do Nobre Vereador
Jarbas Ezequiel de Aguiar: 02) Leitura do Projeto de Lei nº. 019/2008, que “Dispõe
sobre denominação de via pública no Bairro Fumiko Nothe, 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 Wellington Medeiros
de Assunção: 001) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 016/2008, que
“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo a instituir a Guarda Mirim no município de
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Wellington
Medeiros de Assunção; Relator – Marcelo Silveira Mistroni; Membro – Benedito
Donizete de Almeida; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente –
Marcelo Silveira Mistroni; Relator – Jarbas Ezequiel de Aguiar; Membro – Carlos Alberto
Taino Junior; Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: Presidente
– Jarbas Ezequiel de Aguiar; Relator – Fernando Henrique Bolanho; Membro – Reinaldo
Pereira; Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Fernando Henrique Bolanho;
Relator – Wellington Medeiros de Assunção; Membro – José Maria de Siqueira Junior. A
senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei nº. 016/2008. Terminados os
trabalhos da presente Sessão, o Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho solicita a
ordem e diz: “Entrego neste momento a Proposição de Honraria à Mesa Diretora.” A
senhora Presidente recebe das mãos do Vereador Fernando o envelope lacrado,
protocolado sob nº. 116/2008 na Secretaria desta Casa de Leis. A senhora Presidente abre
o envelope e solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura da proposição. Leitura do
Projeto de Decreto Legislativo que “Dispõe sobre a concessão de título de
“CIDADÃO BIRITIBANO” ao Senhor MARCO AURÉLIO BERTAIOLLLI, e dá
outras providências.” Após a leitura, a senhora Presidente diz: “Em conformidade com
o Artigo 342 do Regimento Interno desta Casa de Leis, constituo uma Comissão Especial
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com seis membros para analisar a matéria e emitir parecer no prazo de quinze dias.”
Comissão Especial composta pelos senhores Vereadores: Autores Fernando Henrique
Bolanho e Reinaldo Pereira, demais Vereadores: Marcelo Silveira Mistroni, Jarbas
Ezequiel de Aguiar, Wellington Medeiros de Assunção e José Maria de Siqueira
Junior.” Após, o Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Entrego
neste momento a Proposição de Honraria à Mesa Diretora.” A senhora Presidente recebe
das mãos do Vereador Reinaldo o envelope lacrado, protocolado sob nº. 125/2008 na
Secretaria desta Casa de Leis. A senhora Presidente abre o envelope e solicita ao Segundo
Secretário que faça a leitura da proposição. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo
que “Dispõe sobre a concessão de título de “CIDADÃO BIRITIBANO” ao Senhor
ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA, e dá outras providências.” Após a leitura, a
senhora Presidente diz: “Em conformidade com o Artigo 342 do Regimento Interno desta
Casa de Leis, constituo uma Comissão Especial com seis membros para analisar a
matéria e emitir parecer no prazo de quinze dias.” Comissão Especial composta pelos
senhores Vereadores: Autores Vereadora Erica e Vereadores Reinaldo Pereira e
Wellington Medeiros de Assunção, demais Vereadores: Marcelo Silveira Mistroni,
Jarbas Ezequiel de Aguiar e Benedito Donizete de Almeida. 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 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:
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior:
Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que
lhe é concedida e diz: “Só quero fazer duas colocações: a primeira é referente ao meu
Projeto de Lei. Conversei com o Fernando há pouco e ele me fez uma observação e peço
à Comissão quando for fazer a análise que, juntamente com o Vereador Fernando
possam até fazer uma emenda no sentido de diminuir o número de pessoas para que haja
a exigência do Ambulatório Móvel. Hoje o projeto fala de cinco mil pessoas, mas esse
número pode ser diminuído, fica a critério da Comissão, eu não tenho nenhuma objeção
quanto a isso. Quanto mais segurança, é melhor. Outro item que me deixou até indignado
nessa semana foi a falta de funcionários na área de limpeza pública. Fiz um pedido ao
senhor Carlinhos que é chefe do setor competente e ele me disse que tem funcionário de
férias, não tem funcionário, ou seja, a situação de diversos logradouros públicos,
inclusive o Vereador Marcelo fez pedido, o Vereador Fernando e outros Vereadores,
para se fazer a roçada e limpeza, terrenos da própria Prefeitura se encontram em
situação ruim, com mato e a Prefeitura não está dando conta por falta de funcionário,
por falta de ferramentas. Acho isso um absurdo e poderíamos fazer um pedido conjunto,
com todos os Vereadores, para que a gente consiga de alguma forma melhorar essa
situação, não só nós Vereadores, mas os demais populares, pessoas que pedem e que
sejam atendidas a contento. Muito obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais
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oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os
senhores Vereadores que compõem as Comissões Permanentes a se reunirem no dia 10 de
abril de 2008, próxima quinta-feira, às quinze horas. Não havendo nada mais a ser tratado,
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 14 de abril de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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