
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 22 de setembro de 2008. 

Às vinte horas do dia vinte e dois de setembro 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 o 
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. 181, 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  totalidade  dos  membros  da  Câmara.  Havendo  “quorum”  legal,  a  senhora  Presidente, 
invocando a  proteção de  Deus,  nos  termos  regimentais,  declarou  abertos  os  trabalhos  da 
presente Sessão. A senhora Presidente convida a senhora Maria Inês Rodrigues Ramos e o 
senhor Celso Garcia, representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE 
de  Biritiba  Mirim  a  acompanharem  aos  trabalhos  da  presente  Sessão  no  Plenário. 
EXPEDIENTE:  1.  Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de 
setembro  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 
15/09/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 967509/MS/
SE/FNS, do Ministério da Saúde;  3. Leitura do Comunicado da Câmara dos Deputados – 
Orçamento  da  União,  Execução  Orçamentária,  Orçamento  Fiscal  e  Seguridade  Social  – 
Recursos do Orçamento da União destinados ao Município; 4. Leitura do Ofício nº. 013/08-
MLF12, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; 5. Leitura 
do  Ofício  Especial  da  Associação  Beneficente  de  Saúde  Dr.  Arthur  Alberto  Nardy,  Ref. 
Convênio nº. 002/07 (administração geral do Hospital Municipal Dr. Arthur Alberto Nardy) – 
pedido de reembolso e aditamento;  6. Leitura do Ofício nº.  031/2008 – Contabilidade da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Encaminha Balancete Analítico da Receita e Despesas 
referente  aos  meses  de  junho  a  agosto  de  2008.   INDICAÇÕES:   Autoria  do  Nobre 
Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  001)  Indicação  nº.  655/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que junto ao setor competente efetuem a troca ou reforma dos mastros das escolas 
municipais;  002)  Indicação  nº.  656/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor 
competente efetuem a reforma da igreja localizada no Cemitério Municipal;  003) Indicação 
nº.  657/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente  refaçam  a  calçada 
localizada na Praça Osvaldo Cruz, ao lado do 1º GP 3º F.I.A. do 17º BPMM, em razão de ser 
um local bastante movimentado por pedestres que estudam na EMEI Ferdinando Jungers; 
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004) Indicação nº. 658/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
realizar os estudos necessários para que seja elaborado um cronograma para colocação de 
lixeiras nos principais pontos da cidade, tais como: Casarão das Artes, Rodoviária, Praças, 
Postos de Saúde, dentre outros;  005) Indicação nº.  659/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito que 
determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para que seja colocada uma 
lixeira  na  Fazenda  Piloto,  no  Bairro  da  Terceira. PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Poder Executivo -  001) Leitura da Mensagem nº. 019/2008 - Projeto de Lei 
nº.  056/2008,  que “Dispõe sobre  abertura de Crédito  Adicional Suplementar,  e  dá outras 
providências.”  Terminados  os  trabalhos  do  Expediente,  passou  de  pronto  ao  material  da 
ORDEM DO DIA:  Autoria  do Nobre  Vereador  Fernando Henrique  Bolanho: 002) 
Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 055/2008, que “Dispõe sobre a denominação 
de rotatória localizada entre a Rua Gildo Sevalli,  Avenida Ferdinando Jungers e Avenida 
Reinaldo  Benedito  de  Melo,  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. 055/2008.   Terminados os trabalhos da presente 
Sessão Ordinária, a  senhora Presidente diz:  “A senhora Maria Inês e o senhor Celso que  
estão representando a APAE  de Biritiba Mirim nesta noite, gostariam de fazer a entrega das  
medalhas  ‘Amigos  da  APAE’  aos  senhores  Vereadores  desta  Casa.” Com  a  palavra,  a 
senhora Maria Inês Rodrigues Ramos:  “Boa noite senhora Presidente Erica de Queiroz,  
Membros da Mesa, demais Vereadores e senhoras e senhores presentes. Nós estamos aqui  
nesta noite fazendo um agradecimento em nome da APAE de Biritiba Mirim aos Vereadores  
desta Casa de Leis, por tudo aquilo que prestaram durante este ano que já está praticamente  
se encerrando, em favor das nossas crianças. Trabalhamos na APAE de Biritiba Mirim desde 
o ano passado, estamos ali desde o dia 07 de fevereiro, começamos com seis crianças e hoje  
já estamos com quase sessenta. São crianças que tem síndromes diversas, nós trabalhamos  
com crianças com síndrome de down, dentre outras, e são crianças que precisam de carinho  
e de apoio, e sozinhos seria impossível chegarmos até onde chegamos. Nós trabalhamos com 
vocês,  trabalhamos  com o  povo de  Biritiba  Mirim e  por  isso  nesta  noite  nós  queremos  
homenagear também o Luiz e a Noêmia, queremos homenagear também alguns dos nossos  
comerciantes locais,  algumas pessoas que não estão presentes aqui nesta noite,  pois não 
puderam vir devido a outros compromissos, mas nós queremos agradecer a todos porque  
como eu disse anteriormente, sozinho ninguém faz nada. O homem não é uma ilha, o homem 
é um ser social, ele precisa dos outros para poder criar, crescer, para fazer alguma coisa  
nós temos que trabalhar em conjunto, e vocês desta Casa de Leis comprovaram, através do 
trabalho de vocês,  da boa vontade, da dedicação, que a esperança nasceu naquele local  
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através de tudo que vocês nos deram, através da esperança que vocês passaram para as  
nossas crianças, é que foi possível mantermos essas crianças e dando a elas uma dignidade  
maior. Eu tenho certeza de que se elas pudessem caminhar, pudessem falar, elas estariam 
aqui com a gente presente nesta noite, porque nós sentimos na presença dos pais, na palavra  
dos pais, o carinho por tudo aquilo que nós recebemos. Então, nossa homenagem nesta noite,  
ela vai nesse sentido, o de gratidão. Digo a vocês que não dá pra parar mais naquilo que nós 
fizemos, é pouco ainda perto do tanto que as nossas crianças precisam, nós queremos contar  
com cada um de vocês, nós queremos contar com o apoio da Juliana como nós contamos até  
hoje, porque não tem momento nenhum que a gente mande aqui um papel ou um pedido  
qualquer  que  nós  não  sejamos  atendidos  com  presteza,  com  boa  vontade,  com  uma 
colaboração  total,  então,  nós  agradecemos  de  coração  a  você  Juliana,  e  também  a  
colaboração  de  cada  um  de  vocês  porque  muitas  vezes  vocês  Vereadores  não  estão 
presentes, mas são eles, os funcionários que nos recebem e nós nunca ouvimos um não, é por  
isso que temos que agradecê-los.  A gratidão é um sentimento que precisa ser passado e  
levado à diante e que não pode morrer dentro da gente. Nós somos gratos, nós sabemos que  
vocês nos acolheram, que vocês fazem aquilo que vocês podem fazer por nós da APAE, mas  
simplesmente morre lá, mas não, nós queríamos através dessa medalha simples, singela e  
pobre, nós queríamos dizer o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês,  
que Ele esteja com vocês neste ano, nos quatro anos que virão e durante a vida toda. Que  
não morra só nesta medalha,  que não seja uma coisa simples,  tacanha,  pobrezinha, que  
vocês  pensem: ‘ah,  ganhei  apenas  uma medalha’,  não,  esta  medalha  está  carregada de  
gratidão, ela vem com todo o nosso carinho, com todo o nosso afeto, com todo o nosso amor 
para dizer a vocês o nosso muito obrigado. Vocês estão correspondendo àquilo que povo 
espera de vocês, pelo menos no tocante a nós. Em outros setores, que o povo fale através da  
urna, da votação, dentre vocês aqui, tem aqueles que são candidatos à reeleição, tem aqueles  
que não são e que já estão se afastando,  mas que possa corresponder aquilo que vocês  
fizeram de bom, porque nós somos gratos a todos vocês. Nós rezamos por vocês pedindo que  
sejam  abençoados,  que  sejam  atendidos  os  seus  pedidos,  que  tenham  paz,  que  tenham  
qualidade de vida para que possam corresponder ainda mais o que Biritiba Mirim espera,  
deseja e merece. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês, a família, abençoe o trabalho de  
vocês, abençoe os propósitos políticos, os propósitos não-políticos, que Deus abençoe a cada  
um de vocês  e que possam cumprir a missão que Deus confiou a vocês. O poder é dado em  
nome  de  Deus,  tenham  certeza  disso  e  ele  precisa  ser  bem  exercido,  com  honra,  com 
honestidade, com retidão de caráter,  e que vocês tenham sempre essa meta na frente de  
vocês: exerçam o poder sim, mas sob as bênçãos de Deus, na retidão, na honestidade e no  
caráter.  Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês.”  Com a palavra,  o senhor 
Celso Garcia: “Bom, quem tem uma Maria Inês na APAE não precisa ter mais nada, essa 
mulher é fora de série, ela fala com categoria. Muito obrigado a todos, eu agradeço em meu 
nome e em nome da APAE a todos que colaboraram com a  gente neste ano, ao Vereador  
Reinaldo, ao Vereador Wellington o meu muito obrigado, você trouxe a APAE para Biritiba  
Mirim, ele me convidou para coordenar os trabalhos, montamos os documentos e depois a  
gente deu andamento na coisa, ao Reinaldo que politicamente nos auxiliou muito, agradeço 
também aos Vereadores ‘Inho’,  ‘Bolanho’,  enfim a todos, ao ‘Pézão’,  muito obrigado do  
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fundo do meu coração, é o que estão dizendo aquelas crianças que não podem falar, muito  
obrigado e vamos homenageá-los.” A senhora Maria e Inês o senhor Celso Garcia fazem a 
entrega da medalha ‘Amigos da APAE’ a cada um dos senhores Vereadores desta Casa de 
Leis,  chamando-os  um a  um,  nominalmente.  Também fizeram a  entrega  da  medalha  aos 
colaboradores da APAE, o senhor Luiz e senhora Noêmia. Com a palavra, a senhora Maria 
Inês:  “Eu vou relacionar um pessoal que a gente está agradecendo, embora a gente saiba  
que Biritiba Mirim tem nos ajudado muito através da colaboração de todos os comerciantes  
que fazem mensalmente uma contribuição. Nós agradecemos a Tatiana da Academia, ao Luiz  
e a Noêmia, a Maria Luiza do PEQ que tem sido incansável, ela tem acolhido as nossas  
crianças quanto à socialização e ela nos tem aberto as portas, agradecemos a Renata da  
Academia que faz uma parceria com a gente e agradecemos de coração por tudo que nós  
recebemos porque as nossas crianças vão lá nadar e ela não cobra, agradecemos muito ao  
Eduardo Okamura também, ao José Roberto Provinciano da Auto Viação Biritiba, ao senhor 
Cury que tem sido incansável também nessa luta, enfim, a todos, porque nós sabemos que,  
como a Noêmia diz, é só juntando as mãos que nós podemos fazer alguma coisa, lá todo  
mundo é voluntário, o voluntariado é que faz com que as coisas caminhem bem, o nosso  
voluntariado é aquele que dá o melhor de si  sem esperar nada em troca.  Hoje,  a nossa  
homenagem é simples,  sem muita pretensão para dizer que Deus abençoe a cada um de  
vocês, só Ele pode retribuir em dons, graças, em bondade aquilo que nós recebemos de todos  
vocês. Muito obrigada.” Após a homenagem da APAE aos senhores Vereadores, 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: “Boa  noite  senhora  Presidente,  Primeiro 
Secretário hoje, Vereador José Maria, Segundo Secretário, Professor Jarbas e demais Pares.  
Infelizmente o Vereador Marcelo, líder do Prefeito, não está presente. Eu vi um comunicado  
de um pai que ligou hoje pela manhã, acho que o Vereador José Maria pode nos ajudar  
porque também é do partido do Prefeito, foi comunicado que a Escola do Carrião não terá  
aula amanhã porque não tem água lá, hoje, eles já passaram o dia sem água e infelizmente  
isso é um absurdo numa cidade que tem bastante água. De repente o Vereador José Maria  
poderia nos auxiliar por ser Vereador do partido do Prefeito. Outro aspecto que quero fazer  
um breve comentário, é sobre a ética que, infelizmente falta a algumas pessoas essa palavra  
que é muito importante na vida da gente. Quero fazer esse comentário porque a gente está  
num período eleitoral, sabemos que surgem vários problemas, vários falatórios e que isso 
infelizmente acaba afetando algumas pessoas. Acho que é de suma importância que cada um 
reflita melhor porque a população não quer ver essa guerra. Na sexta-feira tivemos uma  
apresentação de propostas no Centro Pastoral, a qual eu acho que foi bastante louvável,  
alguns candidatos à Prefeito não puderam ir, não sei por qual motivo, mas alguns outros  
foram  e  achei  bastante  interessante.  Quero  só  deixar  registrado  que  a  população 
efetivamente escolha o Vereador e o Prefeito mais bem preparado, isso eu acho que é o mais  
importante. Muito obrigado e boa noite.” O Vereador José Maria solicita um aparte e diz: 
“Aproveitando as suas palavras, conversei agora com o senhor Joaquim por telefone e ele  
não estava sabendo, tomou conhecimento agora, e amanhã cedo ele estará providenciando 
que não falte água na escola e que as crianças fiquem não fiquem sem aula.”  Vereador 
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Fernando: “Na verdade, ele não deve estar sabendo de muitas coisa, mas os alunos já foram  
dispensados da aula de amanhã porque já foi comentado que o caminhão que presta serviços  
à Prefeitura está quebrado, a Prefeitura não dispõe de caminhão pipa, não sei o que fizeram  
com o tanque, e amanhã com certeza não haverá aula lá, só se eles fizerem algum outro tipo  
de milagre que eu não sei como, se eles arrumarem um caminhão de outra cidade ou da 
Sabesp. Então, se o Nobre Vereador José Maria puder dar um reforço lá, eu agradeço.”  
Vereador  José  Maria: “Estou  transmitindo  a  Vossa  Excelência  apenas  o  que  foi  me  
passado aqui, ele me garantiu que amanhã vai mandar água lá, se ele não mandar, a gente  
cobra novamente.” 2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Agradeceu e dispensou o uso 
da  palavra.  3.  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção:  Solicitou  à  Presidência 
permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido: “Só quero 
solicitar a Vossa Excelência, porque eu mandei um ofício enquanto Presidente da Comissão  
de Investigação ao Prefeito, no dia 20 de agosto passado e até hoje não me foi respondido tal  
ofício,  que  é  com  relação  ao  trabalho  que  estamos  fazendo  sobre  a  verba  do  Banco  
Santander.  Acredito  eu que já  deu o tempo suficiente  para nos  mandar a resposta e  os  
documentos  solicitados.  Então,  quero  solicitar  a  Vossa  Excelência  que  o  Departamento  
Jurídico desta Casa, em apoio a esta Comissão, entre com um Mandado de Segurança para  
pedir isso oficialmente. É um requerimento que eu faço em Plenário agora, em nome da  
Comissão  de  Investigação,  como  Presidente,  para  que  isso  possa  surtir  o  efeito  que  a  
população tanto espera, dando ciência a ela de onde é que está esse dinheiro do Banco  
referente à Folha de Pagamento. Várias pessoas tiveram discussões em relação a esse caso,  
que está tudo certo, que o contrato está todo perfeito, então, não sei o porquê não foram  
mandadas as respostas pra gente. Vou enfatizar isso em relação em questão a esse pedido do  
mandado de segurança, vou oficializar isso amanhã protocolando na Secretaria, em nome da  
Comissão, para que dêem imediatamente a seqüência nesse assunto, pois é um desrespeito à  
Câmara desta cidade, ao Poder Legislativo, que é exatamente essa a nossa função, a de  
fiscalizar,  e  não  estão  tendo  respeito  com  a  gente  em  relação  a  isso.  O  Diretor  
Administrativo, o senhor Gilson, ele está mais empenhado na campanha do Prefeito do que  
em responder esses ofícios como Diretor Administrativo. Então eu quero a partir de agora,  
eu  não  sou  candidato  a  nada,  foi  até  bom  eu  ter  sido  escolhido  como  Presidente  da  
Comissão, pois estou sendo isento nessa questão, mas eu quero que ele nos respeite enquanto  
Legislativo, não tem nada demais ele nos mandar esse documento, e ele tem que parar com 
essa coisa de não dar satisfação a um Poder que está aqui pra isso. Temos que acabar com 
tudo isso. Eu estou oficializando a Vossa Excelência esse pedido, vou protocolar amanhã na 
Secretaria e quero uma resposta quanto a isso, vamos entrar com um  pedido de Liminar  
para que realmente possamos cumprir o nosso papel aqui, pois não adianta nada ficarmos  
fazendo Sessão aqui e não conseguir uma simples resposta de um requerimento, que está  
com essa dificuldade toda. Quero que o Prefeito separe as coisas, ele já não foi ao debate,  
não quis explicar nada à população, a gente já não acha mais o Prefeito na Prefeitura, só  
acha o candidato a Vice-Prefeito que é o André ‘morto’ e companhia, tem que parar com 
isso  e  separar  a  administração  pública  da  campanha  para  Prefeito.  Quero  que  Vossa 
Excelência, senhora Presidente, tome as providências com relação a isso, é um requerimento  
que passo agora em Plenário e gostaria que Vossa Excelência o colocasse em votação e que  
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fique registrado nos Anais desta Casa o meu protesto com relação a isso: ao desrespeito com  
a  nossa  Presidência  e  com  a  nossa  Comissão  Especial  de  Investigação.”  A  senhora 
Presidente diz: “Amanhã mesmo vou tomar as devidas providências quanto ao seu pedido,  
Nobre Vereador.” Não havendo mais 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 18 de setembro de 2008, próxima quinta-feira, às quinze horas. Após, 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 22 de setembro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
Primeiro Secretário  Substituto

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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