ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 06 de maio de 2008.
Às vinte horas do dia seis de maio 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. 164, 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 Vereador José Maria de Siqueira Junior que não
conseguirá chegar a tempo, por motivos de trabalho, devidamente justificada pelo Vereador
Wellington. Constatou-se a ausência do Vereador Fernando Henrique Bolanho, e o Vereador
Marcelo justificou que o Vereador Fernando chegará atrasado, por um compromisso em São
Paulo. 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 28 de abril 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 28/04/2008, ficando aprovada por
unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 3340/08, DO Deputado Estadual Donisete Braga.
Encaminha cópia do Requerimento nº. 1372 de autoria do Deputado Estadual Jorge Caruso.
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 001)
Indicação nº. 516/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento
competente para que faça os seguintes serviços na EMEI Ferdinando Jungers: - construção de
cobertura em frente às portas de aço; e - construção de uma rampa de acesso no local da
escada existente; 002) Indicação nº. 517/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina e cascalhar as ruas que se encontram
com erosões, localizadas no Bairro Cruz das Almas. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 003) Indicação nº. 518/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor
competente realizem os estudos necessários no sentido de elaborar um projeto de lei para a
concessão de aumento do ticket alimentação, benefício concedido aos servidores públicos
municipais; 004) Indicação nº. 519/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor
competente realizem os estudos necessários com o intuito de implantar planos de saúde aos
servidores públicos municipais; 005) Indicação nº. 520/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para a construção de uma
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praça de lazer e uma pista para caminhada ao longo da Rua Durval Monteiro de Godoy,
localizada no Bairro Jardim Alvorada ‘C’; 006) Indicação nº. 521/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que junto ao setor competente refaçam a calçada localizada na Praça Osvaldo Cruz,
ao lado do destacamento da Polícia Militar; 007) Indicação nº. 522/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para elaborar
uma ‘força tarefa’ em conjunto com os demais departamentos desta municipalidade, a fim de
regularizar a documentação dos loteamentos de Biritiba Mirim; 008) Indicação nº. 523/2008,
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, efetuem a reforma da quadra de futebol
existente na Rua Gonçalves Ledo, Bairro Cruz das Almas; 009) Indicação nº. 524/2008,
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, construam uma praça ao lado do campo
de futebol localizado na Rua Gonçalves Ledo, Bairro Cruz das Almas. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: Autoria da Nobre Vereadora Erica de Queiroz e dos Nobres
Vereadores Fernando Henrique Bolanho, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Marcelo Silveira
Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção: 001) Leitura do Projeto de Lei nº.
024/2008, que “Dispõe sobre denominação de Escola Municipal de Ensino Infantil no Bairro
Cruz das Almas, município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho adentra o Plenário e pede a senhora Presidente que consigne sua
presença. A senhora Presidente consigna a presença do Vereador Fernando Henrique Bolanho
na Sessão Ordinária. Autoria do Poder Executivo: 002) Leitura da Mensagem nº.
011/2008 - Projeto de Lei Ordinária nº. 025/2008, que “Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício de 2009, e dá outras providências.” Terminados os trabalhos
do Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do
Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 001) – Única discussão e votação o
Projeto de Lei nº. 017/2008, que “Autoriza o Município de Biritiba Mirim a formalizar
convênio de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Habitação, e dá outras
providências.” Leitura do Parecer contrário, 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; 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 o Vereador Carlos Alberto solicita a
ordem para discussão e diz: “Eu gostaria de dizer que eu respeito a opinião dos Nobres
Vereadores em estar rejeitando este Projeto, mas quero salientar que nós já votamos
projetos nesta Casa onde o Poder Legislativo autorizou o Poder Executivo em tal projeto do
gênero. Volto a dizer que respeito a opinião de todos. Quero dizer que estive em São Paulo,
na Secretaria da Habitação, onde esse projeto, pelo o que eu tive conhecimento, foi um
projeto do Governador do Estado, Dr. José Serra, onde a sua idéia é facilitar aos municípios
como o nosso, que tem problemas ambientais, onde não tem regularização até do próprio
patrimônio da Prefeitura. Eu conversei com o próprio Secretário e ele me disse que isso veio
para agilizar, coisas que demoravam de três a quatro anos, eles estavam resolvendo em dois
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meses. Quero citar um exemplo, o projeto de cobertura da arquibancada do Ginásio de
Esportes, a Prefeitura tem que no seu projeto comprovar que a estrutura é realmente para o
patrimônio da Prefeitura, e nós não temos documento de nada disso, nós não temos
documento de rua, nós não temos escritura de nada em nosso município. Essa Secretaria da
Habitação foi criada exatamente para ajudar na regularização do município e todo o gasto
que tivesse com a regularização ficaria por conta da Secretaria, o município entraria com o
custo zero. É uma pena, mas eu respeito a opinião de todos. Isso é só para justificar. Muito
obrigado.” O Vereador Wellington solicita a ordem e diz: “Quero justificar o meu voto
como Presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é só pela inconstitucionalidade do
projeto, não é pelo projeto em si. Esse projeto, tinha que ter conversado com o Prefeito, o
André vem em todas as Sessões, e a gente poderia ter feito isso via Executivo e já teria sido
resolvido. Eu já conversei essa semana na Secretaria da Habitação, a respeito do CDHU, e é
possível ser feito sim. Vamos formalizar um requerimento, conversarmos com o Prefeito
Joaquim Gomes, e eu tenho certeza que ele será sensível e estará encaminhando isso para lá,
independente de lei autorizativa da Câmara, porque é um projeto de grande solução para os
enclaves que ocorrem no município. Conversei com alguns membros do CDHU, e aqui está
tendo muitos problemas com os pontos comerciais que estão em áreas de habitação do
governo do estado, e é uma das coisas que temos que resolver com o promotor, porque para
quem não sabe, essa área da Vila Operária está toda embargada judicialmente, registrada
no segundo cartório de Mogi das Cruzes, exatamente por essas falhas. Então, um simples
projeto do Legislativo não quer dizer que será regularizado tudo isso, primeiro tem que ser
feito todo o estudo via CDHU, via Secretaria de Habitação, via cartório, via promotor, para
aí sim conseguir legalizar esse tipo de situação. Só quero justificar que foi pela
inconstitucionalidade do projeto, só por isso que ele não foi aprovado.” O Vereador Carlos
Alberto solicita a ordem e diz: “Para que haja o convênio com a Secretaria, precisa de
uma autorização do Legislativo. Também estarei conversando, até peço de antemão ao
André que converse, eu estive na Secretaria e tenho certeza que o senhor Joaquim e vocês da
Prefeitura tem o interesse em fazer essa lei para estarmos autorizando.” Após a discussão, a
senhora Presidente colocou em votação, ficando aprovado por maioria de votos o Parecer
Contrário, ficando REJEITADO o Projeto de Lei nº. 017/2008. Votou contra ao parecer
contrário, o Vereador Carlos Alberto Taino Junior. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 002) Projeto de Lei nº. 023/2008, Institui no âmbito do Município de
Biritiba Mirim, o ‘Dia da Reciclagem de Lixo’, a ser comemorado anualmente no dia 05 de
junho, 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
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de Lei nº. 023/2008. 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
Benedito Donizete de Almeida: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador
Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite senhora Presidente, Membros da Mesa e demais
Pares. Primeiramente quero agradecer aos Nobres Pares pelo apoio na aprovação do
Projeto de Lei nº. 023/2008. Quero parabenizar o nosso município que completou na data de
ontem quarenta e quatro anos de emancipação. Acredito que como eu, os demais Vereadores
fazem e irão fazer num futuro próximo parte dessa história. Casualmente, ontem também foi
o dia do campo, então, gostaria também de estender essa homenagem a todos os japoneses e
seus descendentes que vieram para Biritiba ajudar o nosso município, ajudaram na
agricultura, no comércio também que a gente vê bastante pessoas de origem nipônica
colaborando com o crescimento da nossa cidade. Para finalizar, quero pedir ao líder do
Prefeito, não sei quem é o líder agora, o André tem que verificar isso, mas o André está aqui
hoje representando o Prefeito. Eu tenho um Requerimento de Informação solicitando a
documentação. Eu e o Vereador Marcelo estivemos lá na semana passada fazendo uma
vistoria e até achamos falta do projeto para analisarmos melhor a estrutura. Acreditamos
que não tenha problema, mas a gente precisa analisar porque não tem muro e segundo o
responsável pela empresa, disse que no projeto não tem muro e calçada, então, precisamos
dar uma olhada nisso, porque, ou solicita ao Executivo para incluir no projeto porque não
tem como uma escola não ter muro. Mais uma vez, parabéns a Biritiba.” 3. Vereador
Jarbas Ezequiel de Aguiar: Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da
palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Boa noite a todos. Também quero
parabenizar o nosso município que fez 135 anos de fundação e 44 de emancipação. Quero
também dizer que a nossa festa foi simples, mas não vi ninguém falando mal, todo mundo
gostou. A iniciativa de economizar o dinheiro para poder usar em obras que temos tanta
necessidade, eu parabenizo. Quero também o pessoal da área da saúde que vieram ontem no
dia do aniversário da cidade, agradeço a Vereadora Erica por ter cedido a Câmara, onde foi
dado um curso de aperfeiçoamento para atender melhor a população relacionada ao exame
do ‘pézinho’. No mais é só e agradeço.” 4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:
“Excelentíssima senhora Presidente, senhores Vereadores Membros da Mesa e demais
Nobres Pares. Hoje o me traz aqui nesta Tribuna, primeiramente, é com muito pesar que nós
perdemos um ícone dentro da nossa política nacional na sexta-feira passada, um grande
amigo, um parceiro de minha pessoa, o Deputado Federal Ricardo Izar. Uma pessoa que me
apoiou, posso dizer que foi o meu guia e professor nesta caminhada como Vereador, foi uma
pessoa a quem eu me espelhei muito, sigo seus passos, as suas palavras, alguns Vereadores
aqui até tem o livro de pensamento dele, e era uma pessoa que fará falta dentro do cenário
político nacional, uma pessoa que realmente primava pela competência, pela ética, sendo
presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então, foi uma grande perda,
tenho certeza que vai ser quase impossível encontrarmos outra pessoa como ele. Quero
parabenizar Biritiba Mirim pelos 44 anos de emancipação política, até no começo do ano me
disseram que era 45, mas eu disse que eram 44 anos. Como o nosso amigo Vereador Jarbas
falou, foi uma festa simples, quem esteve na praça viu, a Prefeitura deu um apoio à cultura
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do nosso município. Fazer festa com dinheiro no bolso é fácil, mas sem dinheiro a gente não
pode decolar. Então, nesse sentido, eu tenho que parabenizar o senhor Joaquim Gomes que
foi uma pessoa que realmente viu que não dava para fazer, e pensou em fazer com aquilo que
tinha mesmo, também porque tem setecentos mil reais a serem pagos até o dia 31 de
dezembro. Assim como o Vereador Fernando falou, nós tivemos fazendo uma visita nas obras
e o que me chamou atenção, o André poderia até levar, tanto na escola do Castellano, como
na cobertura da arquibancada, não existe placa de identificação. Na cobertura da
arquibancada eu tenho certeza, porque eu vi o projeto que já está na mão do Fernando, foi
cobrado numa placa de doze metros quadrados, R$ 2.510,00 (dois mil, quinhentos e dez
reais) se eu não me engano, e a placa não está lá. Se esse dinheiro foi gasto, a placa tem que
aparecer. Eu já falei isso para o senhor Joaquim, ou vai aparecer a placa ou vai aparecer o
dinheiro, porque eu falei com o responsável da obra, primeiro que ele nem sabia que era
responsável por aquela obra da arquibancada, o Vereador Fernando sabe disso, e o
responsável disse: ‘olha, deve ter sido a minha sócia quem assinou o contrato, eu não estou
sabendo ainda...’, mas ele me disse que estaria correndo atrás e se informaria, por se tratar
de uma obra desse valor. Já na obra do bairro Castellano, estão terminando, finalizando e a
placa não está lá e nunca esteve, segundo ele, o responsável pela obra. Então, se não está lá,
a placa está guardada em algum lugar ou não foi feita, e ele me disse que não é
responsabilidade da empresa, da construtora em fazer a placa e coloca-la lá, e sim de
responsabilidade da Prefeitura. Por isso que estou passando para o André, eu já tinha
conversado com o senhor Joaquim no sábado, na Missa Afro, disse a ele que teríamos que
dar conta da placa porque o povo quer saber onde está essa placa, temos que correr atrás e
sabermos onde ela está, se não tiver a placa, o responsável terá que fazer o reembolso do
dinheiro ou alguma coisa vai ter que acontecer. No mais, quero parabenizar também o Padre
Celso pela Missa Afro que foi feita na praça e estava muito bonita, quem esteve lá
participando viu, e também a senhora Luzia, Diretora de Educação, pela simples, porém
bonita recepção, agradável, onde as pessoas presentes estiveram lá e depois, o senhor
Joaquim que tem um contato maior, estendeu o meu abraço ao Deputado Gondim que esteve
presente parabenizando o município pelos 44 anos de emancipação política de Biritiba.
Muito obrigado e boa noite.” 5. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Solicita
autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é
concedida e diz: “Só quero colaborar com o discurso do Vereador Marcelo em relação ao
Deputado Ricardo Izar, que foi uma pessoa que veio para Biritiba e somou bastante nesse
pouco tempo em que exerceu o seu mandato com o apoio de Biritiba Mirim e realmente, foi
um ícone muito importante na política nacional e deixou uma lacuna muito grande, difícil de
ser preenchida, principalmente no Conselho de Ética daquela Casa, onde exerceu um
relevante trabalho para o povo brasileiro. Em relação a essas questões que o Vereador
lançou, eu quero lançar uma outra aqui também, André, com relação ao dinheiro que foi
doado à escola de samba do município no carnaval, que até agora não foi prestado contas
desse dinheiro, Vereador Marcelo. Então, é uma coisa complicada, a gente quer ajudar, o
Poder Público quer ajudar, mas não se presta contas, ninguém sabe para onde foi esse
dinheiro, de que forma foi, e até agora não veio resposta, tem até um pedido de informação
do Vereador Bolanho, e não veio essa resposta. Então, quero que o senhor André nos desse
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essa informação na próxima Sessão, o porquê que não veio, o que está acontecendo, onde é
que está essa prestação de contas, porque o município é muito pobre e qualquer dinheiro nós
temos que acompanhar e fiscalizar. Como o Vereador Marcelo falou, nós temos que
fiscalizar essas obras que estão sem placas, que estão sem denominação, ninguém nem sabe
o quanto custou, o quanto saiu dos cofres públicos, e a população nos cobra bastante isso,
viu André, por falta dessas prestações de contas que muitas vezes a gente deixa de fazer
outras obras no município. Inclusive, eu quero parabenizar também o Prefeito e dizer que
nós estamos solidários com ele principalmente, sei que ele não tem culpa de tudo isso que
está ocorrendo no município e também não adianta buscarmos culpados, temos que buscar
soluções para podermos fechar o nosso mandato juntamente com ele, de forma altiva e que a
gente possa prestar uma satisfação para toda a população em relação o que foi feito nesses
quatro anos. Então, a gente sabe das dificuldades, mas quero parabenizar pela festa que
ocorreu, mas que infelizmente não tinha como fazer mesmo nada. Então, o município
realmente tem que pagar as contas, tem que por a casa em ordem, porque tem a Lei de
Responsabilidade Fiscal e tenho certeza de que o próprio Prefeito Jacaré gostaria que isso
ocorresse, mesmo porque é o nome dele que também está em jogo, então, temos que conter
gastos, mas, em contrapartida, a gente está procurando prestar contas desse dinheiro que foi
gasto nas obras e com relação a essa questão do carnaval que até agora não se prestou
contas desse dinheiro. Quero também parabenizar o Vereador Jarbas por uma conclusão de
turma que ocorreu na carreta do IDEPAC, agradeço o apoio da Vereadora Erica, a nossa
Presidente, por ceder a energia para a carreta dar continuidade a esse trabalho. São
noventa formandos que vão receber o diploma, inclusive aqui na Câmara, será marcada a
solenidade para que o presidente venha até aqui, então, acho que é um passo importante que
o município está dando. Muito obrigado e boa noite a todos. 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 08 de maio 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 12 de maio de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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