ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 02 de junho de 2008.
Às vinte horas do dia dois de junho 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. 168, 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 no Plenário do Vereador Benedito Donizete de Almeida. 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 26 de maio 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 26/05/2008, ficando aprovada por unanimidade.
2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 524005/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura
do Telegrama nº. Ref. 524971/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do
Telegrama nº. Ref. 525787/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama
nº. Ref. 531678/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref.
532193/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Telegrama nº. Ref.
535708/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Telegrama nº. Ref.
548588/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº. Ref.
549057/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 10. Leitura do Convite dos Poderes
Legislativo e Executivo da Estância Turística de Salesópolis para a 28ª Comemoração do
“Dia do Pracinha Salesopolense”; 11. Leitura do Ofício SRBM nº. 022/2008 – do
Sindicato Rural de Biritiba Mirim. Referente ao Centro de Apoio ao Produtor Rural CEASA; 12. Leitura do Convite da Festa Junina da E.M.E.I. Unidade “Cruz das Almas”;
13. Leitura do Ofício nº. 030/2008 – DAGP. Responde Requerimento de Informação nº.
006/2008, de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolonho; 14. Leitura do
Ofício nº. 051/08, do Biritiba-Prev. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesa
referente ao mês de abril/2008; 15. Leitura do Ofício nº. 1078/2008, da Delegacia
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Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes – DEMACRO. Apresenta o atual Delegado de
Polícia da Seccional. 16. Leitura do Requerimento de Informação nº. 013/2008, de autoria
do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho. Ao Poder Executivo: requer informações
quanto a lista dos trabalhadores inscritos no Programa Emergencial de Auxílio ao
Desemprego. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:
001) Indicação nº. 554/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de refazer o abrigo do ponto de ônibus da Av. Maria José
de Siqueira Melo, travessa com a Rua Toyama, no Bairro Vila Márcia, próximo à
Sorveteria Kativa. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 002)
Indicação nº. 555/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a
colocar caçambas para recolher o lixo nos bairros localizados distantes do centro do
município; 003) Indicação nº. 556/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor
competente da municipalidade implantem galerias pluviais na Av. Três ao lado externo do
Parque Nirvana; 004) Indicação nº. 557/2008, solicita ao Sr. Prefeito que realize estudos
visando a regularização dos paralelepípedos e bloquetes na Rua Shigueru Mori, centro do
município, mais precisamente em frente ao Lojão da Construção e em outros pontos que
fizerem necessários. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 005)
Indicação nº. 558/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Fundo Social de
Biritiba Mirim, para que as gestantes recebam kits com enxoval, assim como foi feito na
cidade de Mogi das Cruzes; 006) Indicação nº. 559/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao órgão competente, para que estudem a viabilidade de trazer uma
Unidade Móvel do Poupa Tempo em nosso município. Autoria do Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho: 007) Indicação nº. 560/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade ‘tipo lombada’ na Rua
Geraldo da Conceição, nas proximidades da creche municipal, no Bairro Jardim dos
Eucaliptos; 008) Indicação nº. 561/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Colômbia,
principalmente na travessa com a Rua Canadá, bem como a retirada do lixo e entulho que
se encontra na travessa, localizada no Bairro Castellano; 009) Indicação nº. 562/2008,
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina
motoniveladora e colocar cascalho na Rua Egito, no Bairro Castellano; 010) Indicação nº.
563/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina
motoniveladora e colocar cascalho na Estrada Carapicó, nas proximidades do Rancho
Miranda, no Bairro da Terceira; 011) Indicação nº. 564/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade ‘tipo lombada’ na
Estrada do Sogo, em frente à Suemi Makiyama; 012) Indicação nº. 565/2008, solicita ao
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a efetuar a pintura de faixas para pedestres
em frente às escolas e, principalmente, nos lugares de maior acesso de veículos e
pedestres; 013) Indicação nº. 566/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente a efetuar a troca ou reforma dos mastros das escolas municipais; 014)
Indicação nº. 567/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a
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fazer os estudos necessários para a doação de uma bandeira do município de Biritiba
Mirim para cada escola municipal e estadual do Município. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: Autoria Vereador Fernando Henrique Bolanho: 001) Leitura do
Projeto de Lei nº. 037/2008, que “Institui no âmbito do Município de Biritiba Mirim, a
“Semana Jovem”, e dá outras providências.” Autoria do Vereador Carlos Alberto
Taino Junior: 002) Leitura do Projeto de Lei nº. 038/2008, que “Dispõe sobre a
denominação de via pública no 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 Jarbas Ezequiel de Aguiar: 001) Única
discussão e votação o Requerimento nº. 012/2008, ao Exmo.sr. Prefeito Municipal,
Joaquim Rodrigues Gomes, que providencie a alteração da nomenclatura de “Babá” para
“Auxiliar de Desenvolvimento Infantil”. A senhora Presidente colocou em única discussão
e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 012/2008. 002)
Única discussão e votação a Moção de Aplausos e Elogios nº. 014/2008, ao Presidente
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao Ministro das Comunicações, ao
Deputado Federal do PV, Sr. José Roberto, ao Gerente do CTC da Vila Maria e à
Responsável pela Agência de Correios do Município de Biritiba Mirim, pela luta para que
o serviço de entrega de correspondência chegue até alguns bairros do município, como:
Jardim dos Eucaliptos, Pomar do Carmo, Cinturão Verde, Castellano e Nirvana. A
senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por
unanimidade a Moção de Aplausos e Elogios nº. 014/2008. Autoria do Nobre
Vereador Fernando Henrique Bolanho: 003) Única discussão e votação a Moção de
Apelo nº. 015/2008, ao Exmo.sr. Prefeito Municipal, Joaquim Rodrigues Gomes, para que
interceda junto ao departamento competente, no sentido de efetuar a troca das lâmpadas
queimadas na escada de acesso da E.E. ‘Prof. José Carlos Prestes.” A senhora Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de
Apelo nº. 015/2008. 004) Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 016/2008, ao
Exmo.sr. Prefeito Municipal, Joaquim Rodrigues Gomes, para que determine ao setor
competente a construir um muro e o calçamento em toda a extensão do Departamento
Social desta municipalidade. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação,
ficando aprovada por unanimidade a Moção de Apelo nº. 016/2008. Autoria do Poder
Executivo: 005) Única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº.
036/2008, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos dos servidores
públicos municipais, 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;
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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 Complementar nº. 036/2008.
Terminados os trabalhos da presente Sessão, o Nobre Vereador Marcelo Silveira
Mistroni entrega o envelope com a inscrição ‘Proposição de Honraria’ à Mesa Diretora.
A senhora Presidente recebe das mãos do Vereador Marcelo envelope lacrado,
protocolado sob nº. 218, em 02/06/2008 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 ARAKEN SIMÕES, 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: Autor Marcelo Silveira Mistroni,
Benedito Donizete de Almeida, Fernando Henrique Bolanho, Jarbas Ezequiel de
Aguiar, José Maria de Siqueira Junior e Wellington Medeiros de Assunção.”
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 Fernando
Henrique Bolanho: Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra
em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Quero fazer um rápido comentário com
relação ao requerimento que fiz no mês de fevereiro deste ano, sobre um problema que
existe no Estatuto do Magistério nos artigos 53 e 54. Quero falar ao líder do Prefeito,
Vereador Marcelo e seu Assessor André, agradece-los o encaminhamento ao CEPAM
para que haja essa análise e futura correção, bem como também o aumento com relação
aos servidores, sabemos que é um valor pequeno, mas que o nosso município pode dispor,
acredito eu. Muito obrigado.” 2. 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: “Eu fiz uma Indicação que entrou na pauta de hoje para que seja
arrumado o ponto de ônibus da Av. Maria José de Siqueira Melo, infelizmente o abrigo
acabou caindo antes que eu colocasse essa Indicação, é que já faz tempo, não é de hoje
que estava ruim. Eu já tinha feito outra Indicação também ao Prefeito com referência a
esse ponto, mas ele caiu, não machucou ninguém que eu saiba, mas eu pedi para que
arrumem o abrigo o mais rápido possível porque no local muita gente pega ônibus,
principalmente pela manhã, eu passo todos os dias ali para ir até a escola e o ponto está
sempre cheio de pessoas esperando os ônibus, porque ali dá para pegar um lugar para
sentar, porque os ônibus da Júlio Simões estão cheios todos os dias. Quero também dar
uma atenção especial ao requerimento que eu fiz quanto à nomenclatura das ‘babás’
para que passem a ser ‘Auxiliar de Desenvolvimento Infantil’, porque já tem as normas
de departamento de trabalho e precisa corrigir a nomenclatura, a qual elas fazem muito
questão disso, e ver se elas podem se enquadrar nos sessenta por cento do magistério,
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não sei se é possível, mas elas querem que veja isso, eu mandei uma consulta ao
FUNDEB, mas ainda não obtive retorno, porém a nomenclatura já poderia ser mudada.
Muito obrigado.” 3. 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 gostaria de fazer um comentário sobre o novo Delegado Seccional Dr. Sérgio
Abdalla, pessoa com quem eu estive hoje na base do GARRA em Mogi das Cruzes, pessoa
que eu conheci, e quero deixar aos Vereadores uma imagem que eu tive do Delegado
Seccional, que é uma pessoa preocupada com a segurança pública, acessível, me deixou
bem claro que a intenção dele é fazer um belo trabalho no município e na região. Até
faço uma sugestão aos Vereadores que estivessem interessados em conhecê-lo, posso
marcar com ele uma visita, e tenho certeza que as reivindicações que forem feitas no
município pelos Vereadores serão, dentro do possível, atendidas. Acredito que esse novo
Delegado Seccional nos trará um bom trabalho pela impressão e pelo contato que tive
com ele hoje. Uma boa noite a todos.” 4. 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: “Quero aproveitar o que o Vereador José Maria falou, para
estarmos fazendo essa visita, porque aqui no município está nos preocupando bastante
essa questão da segurança, principalmente na zona rural, porque a gente já foi algumas
vezes, até o Vereador Marcelo foi junto uma vez, nós conversamos com o comandante
Sales, o Vereador Jarbas também foi, para tentarmos trazer algumas viaturas a mais,
algum efetivo a mais, mas não tivemos sucesso. Até o Secretário de Segurança esteve há
pouco tempo na região, em Arujá se eu não me engano, e nos disse que não tinha
condições de aumentar esse efetivo. Então, se nós pudéssemos conversar com o Delegado
Seccional para ver o que ele consegue, em questão do GARRA, da DISE, para estarem
intensificando mais as rondas na zona rural, pois tem algumas pessoas que estão até
desistindo e abandonando suas chácaras, principalmente no Rio Acima, temos um
exemplo do Vianez que é dono do Rancho da Traíra em César de Souza, ele comprou uma
chácara lá e já foi assaltado cinco vezes no ano passado, levaram tudo, ele registrou
alguns boletins só que ele ficou amedrontado porque da última vez deixaram uns bilhetes
ameaçando-o de morte, então, ele abandonou literalmente a chácara, deixou-a com um
caseiro e não está indo mais lá. Isso fica ruim para o município. Na semana passada eu
encontrei com esse senhor, o Vianez e perguntei da chácara dele e ele me relatou o que
ocorreu. Sabemos também que muitas vezes não é culpa da delegacia porque é extensa a
zona rural, mas a gente podia ver se poderia fazer esse intercâmbio com essas outras
delegacias em Mogi, porque o local que falei é extremo com Mogi, para disponibilizar a
Força Tática, enfim, alguma outra delegacia para tentarmos amenizar essa questão.
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 05 de junho de 2008, às quinze horas, na sala
de reuniões da Câmara Municipal. A senhora Presidente convida a todos os senhores
Vereadores a participarem da novena da Festa do Divino Espírito Santo, onde os festeiros
5

virão na Câmara Municipal com as bandeiras na próxima segunda-feira, dia 09 de junho,
às 18h:30min 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 09 de junho de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
************************************************************************
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************************************************************************
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