
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 09 de junho de 2008. 

Às vinte horas do dia nove 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. 169, 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 
Wellington Medeiros de Assunção, onde o Vereador Marcelo justificou o seu atraso, pois está 
no município de São Paulo a caminho da Câmara Municipal. 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 02 de junho de 2008. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira 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 Reinaldo, 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 
02/06/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 555179/MS/
SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Convite da Festa Junina da E.E. “Prof. José 
Carlos Prestes”;  4. Leitura do Convite da colação de grau da 1ª  Turma de Pedagogia de 
Biritiba  Mirim – Uniararas/Unitau;  5. Leitura  do Ofício Especial  de  autoria  do Vereador 
Reinaldo Pereira. Encaminha documentos do Tribunal de Contas;  6. Leitura do Ofício nº. 
031/2008 – DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 087 a 107/2008; *Decreto 
nº. 2.515 a 2.518/2008; *Lei Ordinária nº. 1.488 a 1.492/2008; *Lei Complementar nº. 080 a 
082/2008;  Contrato  nº.  039,  040,  041  e  044/2008;  *Termo  Aditivo  nº.  01  ao  Contrato 
006/2008;  *Termo  Aditivo  nº.  03  ao  Contrato  nº.  042/2007;  *Termo  Aditivo  nº.  02  ao 
Contrato nº. 040/2007; 7. Leitura do Ofício Especial/2008 – Gabinete do Vereador Benedito 
Donizete  de  Almeida.  Justifica  sua  ausência  na  Sessão  Ordinária  do  dia  02/06/2008;  8. 
Leitura  do  Relatório  da  Comissão  Especial  de  Avaliação  de  bens  móveis  pertencentes  à 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, nomeada através da Resolução nº. 004/2008; 9. Leitura 
do  Requerimento  de  Informação  nº.  014/2008,  de  autoria  da  Comissão  de  Tributação, 
Finanças  e  Orçamento:  Presidente  Marcelo  Silveira  Mistroni;  Relator  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar; Membro Carlos Alberto Taino Junior. Requer informações ao Biritiba Prev quanto ao 
cumprimento das Leis  nº.s  1.240 e 1.358.  INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni:  001)  Indicação  nº.  568/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que 
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interceda junto ao setor competente para que façam o reassentamento dos paralelepípedos em 
frente à Empresa Bandeirante de energia, começo da Rua Caetano Leme da Cunha Filho; 
002)  Indicação  nº.  569/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  Departamento 
Municipal de Obras a realizar a operação ‘tapa buracos’ na Rua José Antenor de Araújo, 
desde o final da Rua Henrique Peres até o começo da Estrada do Kobayashi. Terminados os 
trabalhos  do  Expediente  e  não  havendo projetos  em deliberação,  passou-se  de  pronto  ao 
material dado a  ORDEM DO DIA: Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros 
de  Assunção,  Marcelo  Silveira  Mistroni  e  Fernando  Henrique  Bolanho: 001)  Única 
discussão  e  votação  a  Moção  de  Apelo  nº.  017/2008,  ao  Exmo.sr.  Prefeito  Municipal, 
Joaquim Rodrigues Gomes, que estude junto ao setor responsável, a possibilidade de fazer a 
manutenção geral do Parque Municipal do Bairro Nirvana. A senhora Presidente colocou em 
única discussão, o  Vereador Marcelo solicita a ordem e diz:  “Nós estivemos lá na sexta-
feira, passando ao Vereador Jarbas e Benedito Donizete, junto com o SEBRAE, avaliando a  
água do Parque do Nirvana para tentarmos montar lá um projeto de piscicultura, e nós  
trouxemos a Patrícia que é do SEBRAE e ela gostou muito do local e achou que realmente  
pode acontecer isso, é um trabalho que eu e o Vereador Fernando já vimos desenvolvendo  
junto com os pescadores da região, mas ela ficou um pouco assustada devido o estado  de  
abandono que está lá. Hoje eu estive conversando com o senhor Joaquim Gomes e disse a ele  
que se continuar daquele jeito, daqui uns dias a gente não tem alambrado, não tem mais  
nada. Então, foi por isso que fizemos essa solicitação através da Moção de Apelo, para que  
ele  possa  tentar  nos  ajudar  a  reativar  aquele  parque,  mesmo porque  é  o  único  parque  
municipal que nós temos e merece um cuidado especial da nossa Prefeitura, é por isso que se  
faz necessário esse pedido.”  Após, a senhora Presidente coloca em única votação, ficando 
aprovada  por  unanimidade a  Moção  de  Apelo  nº.  017/2008.  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: 002) – Única discussão e votação o 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.” 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. 024/2008. Autoria do Poder Executivo: 003) – 
Única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº. 028/2008, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso ao SINDICATO DOS 
SERVIDORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SALESÓPOLIS E REGIÃO do bem 
que  indica,  e  dá  outras  providências.” Leitura  do  Parecer  favorável,  em  conjunto,  das 
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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  Complementar  nº.  028/2008.  Autoria  do Nobre Vereador  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar: 004) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº.  033/2008,  que “Dispõe 
sobre a denominação de Rua no Bairro Jardim dos Eucaliptos, 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. 033/2008. 005) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 035/2008, que 
“Dispõe sobre a denominação de Rua no Bairro Nova Biritiba, 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. 035/2008.  Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  006) – 
Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  037/2008,  que  “Institui  no  âmbito  do 
Município  de  Biritiba  Mirim  a  “Semana  Jovem”,  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; 
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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. 037/2008. Autoria 
do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:   007) – Única discussão e votação o 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2008,  que “Dispõe sobre a concessão de Título de 
“CIDADÃO BIRITIBANO” ao Sr. ARAKEN SIMÕES, e dá outras providências.”  Leitura 
do Parecer favorável da Comissão Especial nomeada pela senhora Presidente, nos termos do 
Artigo  342  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal,  composta  pelos  senhores 
Vereadores:  Marcelo Silveira Mistroni (autor do projeto);  Benedito Donizete de Almeida; 
Fernando Henrique Bolanho; Jarbas Ezequiel de Aguiar; José Maria de Siqueira Junior; e 
Wellington  Medeiros  de  Assunção.  A  senhora  Presidente  colocou  em única  discussão  e 
votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Decreto 
Legislativo 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 
Benedito  Donizete  de  Almeida:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  O  Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz:  “Antes do Vereador Fernando fazer o 
uso da palavra, eu peço desculpas até por não ter intervindo antes, mas é com relação ao  
Ofício Especial que eu encaminhei à Mesa com referência ao Tribunal de Contas, tendo em  
vista  que  se  trata  de  assunto  relativo  à  Administração  Pública  Municipal,  eu  faço  o  
requerimento  a  este  Colendo  Plenário  para  que  seja  encaminhado  imediatamente  esse  
parecer do Tribunal de Contas  à Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Quero que faça a 
votação  do  meu  requerimento  verbal.”   A  senhora  Presidente  coloca  em  votação  o 
requerimento  do  Vereador  Reinaldo  Pereira,  ficando aprovado por  unanimidade.  Após,  a 
senhora Presidente passa a palavra ao próximo Vereador inscrito.  2. Vereador Fernando 
Henrique Bolanho: “Boa noite senhora Presidente, Membros da Mesa, demais Vereadores  
e população presente. O que me traz aqui hoje é só para reforçar os pedidos da Moção de  
Apelo,  aproveitando  que  o  senhor  André  Barros  está  aqui  representando  a  Prefeitura  
Municipal, bem como o líder do Prefeito, o Vereador Marcelo, com relação ao Parque do  
Nirvana.  Infelizmente  tivemos  a  infelicidade  de  nos  depararmos  com  aquela  situação 
lamentável que se encontra o Parque do Nirvana. Quando entramos aqui nesta Casa, os  
Vereadores Jarbas, Marcelo, Wellington estávamos juntos e fizemos um Requerimento de  
Informação, foi tentado repassar esse parque para a AMA do Bairro Nirvana e como não  
estava concluído, e não está concluído até o presente momento aquele parque, e agora está 
pior porque está destruído, além de não concluído está destruído, e para reforçar, tem as  
fotos anexas à Moção de Apelo para que o Vereador Marcelo que é líder do Prefeito, bem  
como o  André  Barros  que  está  representando  a  Prefeitura,  tome  realmente  as  medidas  
necessárias porque está delicada a situação lá, está feio e tem que arrumar, se não puder,  
então que fechem o parque e  não deixem também o vandalismo tomar conta,  jovens  na  
prostituição, nas drogas, porque a gente viu, estivemos lá com o pessoal do SEBRAE para  
tentarmos  implementar  um  projeto  de  piscicultura  naqueles  tanques,  mas  infelizmente  a  
estrutura que se encontra lá está muito deficitária, tem que ser melhorada. Outra solicitação,  
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é que fiz uma Indicação, deve estar fazendo um mês, logo após que asfaltou a Rua José  
Sérvulo da Costa, no Bairro Jardim dos Eucaliptos, aquela avenida está muito perigosa, o 
Vereador Jarbas acredito que já fez um protocolo semelhante, porque está muito perigosa a  
avenida e  também a Rua Papa João Paulo  II,  para que  o  Prefeito  faça lombadas,  não  
esperar acontecer uma fatalidade, porque depois que aconteceu uma fatalidade no bairro  
Cruz das Almas, colocaram cinco lombadas em frente à E.M.E.F. Sandra Regina, que é um 
absurdo, colocar cinco lombadas em um único lugar e tem tantos lugares precisando de 
lombadas  e  não  foram  colocadas.  No  mais,  agradeço  o  apoio  dos  Nobres  Colegas  na  
aprovação desse projeto de lei de minha autoria, com relação à Semana Jovem, temos que  
dar valor aos nossos jovens que estão também à mercê das drogas, do álcool,  já fiz um  
projeto na semana passada com relação a isso para que façamos juntos uma prevenção com  
relação  ao  álcool  e  as  drogas.  Para  concluir,  quero  parabenizar  o  Vereador  Marcelo,  
independente de seu parentesco  com o senhor Araken Simões, acredito que é uma pessoa 
que colabora com o nosso município e engrandece aqui com os seus comércios, com as suas  
empresas, gerando empregos aqui no município. Você está de parabéns, porque ele é uma 
pessoa que realmente merece esse Título. Para concluir, com relação ao ofício referente ao  
Tribunal de Contas, reitero também o pedido que é de suma importância isso, com relação à  
documentação que foi aprovada por aqui, nós tivemos todo aquele trabalho com relação às 
Comissões e acredito que esse trabalho não foi em vão, acredito que o Tribunal de Contas  
viu com bons olhos o trabalho que foi realmente feito, analisado, o tempo que foi trabalhado  
durante noventa dias numa Comissão e sessenta na outra, da qual eu pude participar, acho 
que isso foi de suma importância  e conseguimos na verdade provar que tinha alguma coisa  
errada,  e  tem,  a  gente  tem que  na  verdade  apurar  quando encontrarmos  e  não  sermos 
levados de um modo pessoal com relação a isso, viu senhor André, para que o senhor leve  
também esses dizeres aos assessores do Prefeito, porque às vezes eles vêem de um modo  
pessoal as nossas críticas aqui na Câmara, mas isso não existe. A gente fala o que tem que  
ser feito e na verdade, é uma crítica construtiva, antes que aconteça o pior. Muito obrigado e  
boa noite a todos.”  3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Boa noite a todos, senhora 
Presidente,  Vereador  Marcelo-Primeiro  Secretário,  demais  Vereadores  e  população  
presente. Quero agradecer aos Vereadores que votaram nos dois projetos de minha autoria 
que denominam ruas, são pessoas que mereciam essa homenagem. Quero agradecer a ONG 
IDEPAC que está saindo do município, mas que cumpriu um papel muito importante aqui,  
ajudou muitos jovens e alguns deles já estão empregados, outros estão bem encaminhados e,  
também quero convidar vocês para o próximo sábado, a partir das 13 horas, para estarmos  
aqui para a Cerimônia de entrega dos certificados aos alunos formandos. Quero também 
falar ao André Barros para que intervenha no sentido, já deve estar chegando à Prefeitura  
um abaixo-assinado que está passando na E.E. Prof. Adhemar Bolina, para ver a questão do  
trânsito da Avenida Maria José de Siqueira Melo, onde o pedido é liberar o trânsito para  
mão única. Até outra questão para discutirmos também, é que se a Av. Heitor da Cunha  
Braga também seria mão única,  outra questão que estamos discutindo na escola,  e  se a  
avenida virar mão única, estaremos forçando todos os carros a passarem na Av. Maria José,  
e o nosso objetivo é que passe menos carro possível. Então, o pessoal que cuida do trânsito  
estará analisando, mas que deixe a Av. Heitor da Cunha Braga duas mãos e só a Av. Maria  
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José  mão  única,  para  evitarmos  o  máximo  de  passar  veículo  ali  na  frente  da  escola,  
principalmente no horário de saída porque nós temos novecentos alunos em cada período e,  
por mais que nós orientamos os alunos a terem cuidado na hora da saída, eles ficam na  
escola durante seis horas e na hora de sair, eles ficam eufóricos e por mais que falemos eles  
não tomam cuidado. Então, para evitarmos acidentes, tentarmos minimizar pelo menos um  
pouco o trânsito na Av. Maria José, principalmente em frente à escola, e também, se possível 
tiver alguém para olhar na hora da saída, é melhor ainda, porque também temos falta de  
funcionários que possam tomar conta na frente da escola. Obrigado.” O Vereador Reinaldo 
Pereira solicita a ordem e diz: “Relativo ao Requerimento nº. 014/2008 que nós acabamos 
de ler nesta Sessão, ele trata do cumprimento das leis 1.240 e 1.358 e o assunto é o seguinte:  
sobre  a  Previdência  Municipal,  onde  os  funcionários  contribuem  mensalmente  com  um 
percentual  e  a  Administração  Pública  tem  a  obrigação  de  contribuir  com  um  outro  
percentual. Me parece que essas Leis, a 1.240 e a 1.358, não tenho certeza, mas o pedido se  
faz necessário para verificar se estão em dia com essas duas leis que nós aprovamos e que  
na verdade nós já autorizamos o Poder Executivo a parcelar essa dívida, na verdade era  
para terem pago de imediato, nós usamos da benevolência, da compreensão e aprovamos  
essas duas leis para podermos ajudar a municipalidade. Nesse requerimento, foi feito um  
complemento para que informe ainda, se  após essas duas leis que tem data específica, se até  
a data de hoje esse pagamento está sendo efetuado em dia. Estou falando isso porque, tendo  
em vista que trata do interesse de servidor público municipal, tendo em vista que a folha de  
pagamento dos funcionários foi vendida para o Santander/Banespa, ou seja, se foi vendida a  
folha de pagamento, não se por quatrocentos mil ou mais, quatrocentos e oitenta mil reais,  
então, esse dinheiro que foi pela venda da folha de pagamento do salário do funcionário  
público  deveria  ser  revertido  no  pagamento  do  I.N.S.S.  do  funcionário  público  que  é  
obrigação da municipalidade. Então, eu acho que é de suma importância não deixar que esse  
dinheiro que provém da função do funcionário público, em benefício do funcionário público,  
seja desviado para outra função, causando mais um outro prejuízo para o servidor público  
municipal.  Tendo  em vista  que  temos  a  Comissão de  Tributação  e  Orçamentos,  onde  o  
Presidente é o Nobre Vereador Marcelo, o Vereador Jarbas é o Relator e o Vereador Carlos  
Alberto é o Membro, eu acho que é importante, independente das eleições que iremos travar  
neste ano, todos nós temos a obrigação de defender os interesses dos servidores públicos,  
então, acho que temos que juntar nossas forças e não deixar que esse prejuízo seja causado 
ao funcionalismo público, porque nós já fomos benevolentes e não podemos permitir que esse  
dinheiro que é  do próprio funcionário vá para uma outra função e  fique mais  uma vez  
defasada a Previdência Social do município, porque não é de nosso interesse, mas sim de  
mais de seiscentos funcionários públicos que daqui a alguns anos precisarão desse dinheiro  
para poder viver de aposentadoria ou pensão. Muito obrigado.”  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:  “Quero  parabenizar  o  Vereador  Marcelo  pela 
homenagem que está fazendo ao comerciante Araken Simões, ele está no município há muitos  
anos e muitas pessoas não sabem que ele é um colaborador assíduo do São Vicente de Paulo,  
é um comerciante que emprega algumas pessoas no município, e há muitos anos ajuda no  
desenvolvimento da nossa cidade, então, Vereador Marcelo, você está de parabéns pela sua  
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homenagem.  Quero fazer  um comentário com relação à fala do Vereador Reinaldo.  Eu,  
particularmente, Vereador, acho um absurdo isso que foi feito, vender a folha de pagamento  
num final de mandato, com certeza tem fim eleitoreiro, mas eu não culpo o senhor Joaquim 
Gomes e também não estou o defendendo, estou falando a verdade de que essa idéia não foi  
dele,  foi  uma idéia  que  partiu  do  Prefeito  anterior,  que  o  antecedeu,  não sei  com qual  
finalidade.  O  valor  inicial  não  era  quatrocentos  e  oitenta  mil  não,  era  de  setecentos  e  
cinqüenta mil reais, se eu não me engano, dinheiro esse, sabe Deus como seria utilizado.  
Como Vossa Excelência bem disse, nós aprovamos duas leis aqui para ajudar de uma certa  
forma a Prefeitura a cobrir um déficit no Fundo de Previdência do Município, Fundo esse  
que foi criado há alguns anos atrás e desde então, desde a sua fundação, o dinheiro não foi  
depositado como deveria ser depositado e foi um problema que infelizmente, na primeira 
gestão  e  na  segunda  gestão  do  Prefeito  Roberto  Pereira  da  Silva  e  também de  outros  
Prefeitos que o antecederam, foi empurrado com a barriga, que poderia ter sido resolvido,  
mas ninguém deu importância para isso. Eu acredito que esses quatrocentos e oitenta mil  
reais não vai refrescar em nada, mas é um dinheiro e acredito que ele possa ser utilizado, já  
que ele veio para os cofres  públicos,  e  muito bem utilizado em benefício  dos servidores  
públicos, mas não depositando esse dinheiro na conta do Biritiba-Prev e sim em benefício de  
toda a população e o servidor, ele é população e mora no município, então, é um dinheiro  
que cabe ao senhor Prefeito dar o direcionamento, mas acho que ele poderia conversar com 
os Vereadores para darmos uma destinação melhor ou da melhor maneira possível. Eu só  
queria ressaltar que eu sou contra, fui contra, nós, infelizmente não pudemos opinar através  
da nossa Casa porque isso não depende de aprovação da Câmara, mas eu vejo como uma  
posição covarde até, porque não é justo um Prefeito no final do mandato vender a folha de 
pagamento e por o ‘dinheiro no bolso’, entre aspas, não no bolso dele, mas do município,  
usar como bem lhe prover e o Prefeito que entrar ser obrigado a servir esse banco por cinco 
anos sem poder tomar nenhum tipo de atitude diferente. Eu acho que foi, iria até usar um 
termo bastante forte, mas não vou usá-lo, mas eu sou contra. Senhor Vereador, não discordo  
da sua opinião, sou contra, acho que deveria ser usado de outra forma, se a Prefeitura não 
pagou até agora, acho que existem os meios legais de se cobrar isso, porque se foi feita uma  
lei, essa lei tinha que ter sido cumprida, se ela não foi cumprida até agora, nós temos que ver  
o porquê que não foi. Se a Prefeitura, ela optou em fazer o parcelamento e ela deu o número 
de parcelas, ela sabia muito bem que poderia pagar, se não pagou, houve omissão, se houve  
omissão, cabe a nós verificarmos onde está errado. Concedo um aparte a Vossa Excelência,  
Vereador  Reinaldo.”   Vereador  Reinaldo  Pereira: “Estive  conversando  com o  senhor  
Prefeito sobre esse assunto e o alertei que o poder discricionário do Prefeito lhe permite a  
qualquer momento, a encerrar qualquer processo que esteja de forma a causar prejuízo ao  
erário público. Na verdade, ele poderia ter tranquilamente paralisado essa licitação, se é  
que houve uma licitação, eu nem vou dizer porque é uma coisa meio complicada fazer um  
comentário desse assunto, todo mundo sabe perfeitamente e sabemos também que não é só  
esse o problema, outros mais existem, como também com relação ao concurso público num 
ano eleitoral da forma como foi feito, sem ter dotação orçamentária, e falar também que o  
Prefeito não tem culpa. A mesma coisa acontece no caso, infelizmente, do menino que se  
acidentou com o ônibus, foi dito que ninguém era responsável. Eu mesmo na Tribuna assumi  
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a responsabilidade porque exerci o mandato anterior e estou exercendo este mandato e de  
uma certa forma eu tenho responsabilidade e a assumi. O Prefeito quando ele assume uma  
responsabilidade de administrar um município, se ele não tiver capacidade, ele tem que pedir  
para que o Presidente da Câmara assuma o cargo, porque é um cargo que exige decisão,  
exige  decisão  difícil  ainda,  e  infelizmente,  as  decisões  que  ficaram para  o  Prefeito  são 
decisões difíceis que ele teria que ter tomado e não teria de ter feito o concurso público, eu  
pessoalmente cheguei a falar isso para ele, e como deveria também não ter aceitado a folha  
de pagamento porque causa prejuízo ao servidor público e ao município. Na verdade, eu  
tenho  um  respeito  enorme  pelo  Prefeito,  ele  é  meu  amigo,  mas  a  minha  obrigação  de  
Vereador não me permite levar por esse lado da amizade, mas eu disse diversas vezes para  
ele:  ‘senhor Joaquim,  o  senhor tem condições  de  sustar,  basta o senhor encaminhar ao  
jurídico a anulação de uma licitação que o senhor ache que causará prejuízo,  o senhor  
também pode perfeitamente não fazer o concurso público porque nós não temos dinheiro  
para contratar’. Isso é uma enganação, ou seja, faz um concurso público para que o próximo 
Prefeito fique com os encargos, e na verdade, na votação do orçamento deste ano vamos ter  
que pensar no próximo Prefeito, como é que ele vai administrar o dinheiro do município, nós  
vamos ter que pensar para poder não deixar o município pior do que já está,  porque o  
Prefeito que assumir, se nós votarmos um orçamento do jeito que está neste ano, de uma  
maneira que venha a engessar o próximo Prefeito, nós vamos levar o município à falência.  
As providências são difíceis, mas temos que assumi-las, infelizmente não se pode ver apenas  
o lado da política, da eleição, da forma como está sendo vista, estão tratando o município  
para poder ganhar eleição, e eu acho que não é assim, temos que ver o município para o  
futuro, futuro não pessoal, mas sim o futuro do município, da população, interesse coletivo e  
não individual, como da forma que está sendo levada a administração neste final mandato,  
infelizmente.”  Retoma  a  palavra,  o  Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior: 
“Gostaria de ressaltar que, como disse a princípio, fui contra e sou contra a venda da folha  
de pagamento, acho que é um absurdo, isso foi feito e foi concluído. Também fui contra, eu  
fui um dos Vereadores que também fui lá questionar o concurso público, achei um absurdo,  
conversei  com os senhores Vereadores Fernando Bolanho,  Wellington,  a respeito.  Fui lá  
conversar com o Gilson, perguntei a ele como é que ele iria contratar esse pessoal, não sei  
como é que vai fazer, mas foi feito o concurso e, até que se prove o contrário, não existe  
nenhuma irregularidade, eu também fui contra, achei que não deveria se fazer, partiu do  
Prefeito  antecessor.  Eu  não discordo de  Vossa  Excelência  que  também o  Prefeito  atual  
poderia ter paralisado, com certeza poderia, mas não o fez. Então, são problemas que têm 
que serem resolvidos. Só gostaria de deixar consignado que sou contra e fui conta tanto do  
concurso público como da folha de pagamento. O dinheiro veio, foi feita a licitação, foi feita  
a primeira licitação, mas não foi batido o martelo porque o banco vitorioso impôs algumas  
condições que na época não eram interessantes ao Prefeito, e então deixou da Prefeitura de  
vender  essa  folha  de  pagamento  por  setecentos  e  cinqüenta  mil  reais,  o  valor  eu  estou  
falando, mas acho que era em torno disso. Posteriormente, foram feitas mais duas licitações  
se eu não me engano, só que nenhum banco teve o interesse mais de fazer essa compra e aí  
aconteceu que a proposta partiu do banco que ganhou a ‘licitação’, porque houveram duas  
licitações  desertas  e  com  isso  o  banco  ofereceu  quatrocentos  e  oitenta  mil  reais  e  a 
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Prefeitura aceitou. Fui contra e sou contra, agora cabe a nós vermos como esse dinheiro  
será utilizado, é um dinheiro que pode ser muito bem utilizado e cabe a nós decidirmos, se  
nós  tivermos  oportunidade  de  opinar.”  Vereador  Reinaldo: “Nobre  Vereador,  
complementando a sua fala, eu mencionei a questão do concurso porque nós estamos numa 
situação um tanto quanto complicada. Foi feito o concurso público para poder preencher as  
vagas, essas vagas hoje estão sendo utilizadas por funcionários temporários, então vejam 
bem, se tem os funcionários temporários, então, na verdade, os temporários teriam que sair  
para que aqueles que passaram no concurso assumirem, porque não faz sentido você ter  
funcionário temporário contratado de forma que não seja por concurso, e ter o cidadão que  
participou  de  concurso  público,  que  fez  uma  prova  seletiva,  que  demonstrou  que  tem  
capacidade, existe a vaga ocupada por outro de maneira irregular e ele que está de forma  
regular,   está fora.  Na verdade,  se criou uma situação que é crime, ou você regulariza,  
porque na verdade se tem uma vaga, coloca-se essa vaga à disposição, faz um concurso  
público e tem uma pessoa ocupando essa vaga e não é concursado, eu acho que essa vaga é  
de  quem  é  concursado,  então,  temos  uma  situação  meio  complicada,  isso  pode  ser  
perguntado para qualquer jurista,  ao Ministério Público, realmente é uma situação meio  
complicada e por esse motivo que fiz esse comentário.”  Vereador José Maria: “Eu não 
tenho esse conhecimento desse fato narrado pelo senhor, de que as pessoas que fizeram o 
concurso não serão chamadas, porém existem temporários ocupando os cargos, eu não tenho  
esse conhecimento, se isso existe realmente..., até porque cargo temporário de escriturário,  
de fiscal, de inspetor de alunos, eu, particularmente, eu conheço a Lei 8.429 e lá não diz que  
pode se criar cargo temporário para esses cargos, então realmente...” Vereador Reinaldo: 
“Eles  estão  exercendo  essa  função,  mas  com  outra  denominação,  são  contratado  para  
ajudante  de  serviços  gerais  e  por  ausência  de  inspetor  de  alunos  e  outros  cargos,  eles  
exercem aquelas atividades. Então, se tem uma pessoa exercendo aquela atividade e não é  
concursada e tem um que é concursado, não é justo que a pessoa que pagou e fez o concurso  
fique fora e a outra fique trabalhando, por causa do orçamento. Então, temos que corrigir  
isso aí, o que é de direito tem que ser dado .”  5. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 
Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que 
lhe é concedida e diz:  “Primeiramente quero agradecer o apoio de todos pelo Título de 
Cidadão Biritibano ao senhor Araken Simões, pelo apoio de todos os Nobres Pares. Quero  
parabenizar o Vereador José Maria pelo trabalho que está sendo realizado junto ao seu  
outro trabalho, está sendo de grande valia, estava na hora de botar ordem na casa e eu  
tenho certeza que você está fazendo o seu melhor, espero que vocês consigam trazer esse  
trabalho aqui na nossa cidade também. Hoje tive o prazer de ver uma viatura de vocês  
trabalhando aqui na cidade e esperamos que esse trabalho seja bem feito aqui dentro do  
nosso  município  também.  Como  eu  já  comentei  a  respeito  do  Parque  do  Nirvana,  nós  
estivemos lá na sexta-feira, ficamos até um pouco constrangidos perante Margarete e a Ana  
Maria, o caso lá é sério gente. Está totalmente destruído, está totalmente abandonado, nós  
sabemos que a Prefeitura tem as suas dificuldades, mas eu tenho certeza de que irá gastar  
muito mais agora do que se tivesse conservado. Essa história de que passou para um, para 
outro, que o morador não cuida, concordo plenamente, só que é dever da Prefeitura cuidar  
daquele parque. Estourou uma parte do alambrado, a porta está arrombada, os metais dos  
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banheiros  foram  roubados,  está  num  estado  calamitoso  mesmo,  se  acontecer  algum 
problema lá, com certeza a Prefeitura será responsabilizada porque a situação está feia,  
para não falar que está pior, a administração onde ficam os vigias é que está um pouco  
cuidada, mas do outro lado do campo, onde estão os banheiros, está totalmente depredada.  
Então,  fica o nosso pedido ao Prefeito  para que seja feito alguma coisa rapidamente lá  
porque a situação é crítica.  Quanto à viela da E.E.  Prof.  José Carlos Prestes,  quanto à  
escuridão,  estive hoje conversando, o Cristian até me procurou também, todo o material já  
foi comprado, foi encaminhada a Moção de Apelo  do Vereador Fernando com o abaixo-
assinado,  e  nesta  semana  estarão  concluindo  os  trabalhos  para  que  se  restabeleça  a  
iluminação na viela, sabemos o quanto os alunos necessitam disso ali, alguns alunos caíram 
e  se  machucaram ali,  então,  nesta  semana  estaremos  resolvendo.  Quanto  ao  pedido  da 
Indicação da Rua José Sérvulo da Costa e da Rua Papa João Paulo II, estarei levando junto  
ao Prefeito para vermos a possibilidade de fazer essas lombadas no local. No mais, como 
Presidente da Comissão de Tributação, estou fazendo essa solicitação, Vereador Reinaldo,  
junto ao Superintendente  do Biritiba-Prev,  o  senhor Marcelo,  para que possamos tomar  
ciência de como está esse trabalho. Como Vossa Excelência falou, embora eu seja o líder do  
Prefeito  eu  não  estou  aqui  só  para  levar  as  boas  coisas  para  ele,  temos  que  levar  os  
problemas também para que ele tenha ciência do que está acontecendo, muitas vezes ele  
acaba não sabendo, então, estarei encaminhando uma cópia desse pedido para ele para que  
tome ciência disso e que possamos buscar uma resposta e uma solução o mais rápido para 
esse problema, porque os seiscentos e sessenta e cinco funcionários da Prefeitura não podem  
ficar a mercê de uma aposentadoria que pode não acontecer, o funcionário se aposenta e na  
hora que vai buscar o seu fundo de pensão não existe absolutamente nada lá, por relapso dos  
Prefeitos  que  passaram,  isso,  enquanto  eu  for  Vereador,  vou  lutar  para  que  isso  não 
aconteça, pode ter certeza de que faço coro com Vossa Excelência. Muito obrigado.”  6. 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não 
havendo mais oradores inscritos, e 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 16 de junho de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
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Segundo Secretário
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