
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 29 de setembro de 2008. 

Às vinte horas do dia vinte e nove 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. 182, 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. EXPEDIENTE:  1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária 
do dia 22 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 22/09/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 317/2008/CMO – 
Congresso Nacional – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização;  3. 
Leitura do Telegrama nº. Ref. 982481/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  4. Leitura do 
Ofício nº. 046/2008- DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 169 a 182/2008; 
*Decretos nº.s 2.519, 2.539 e 2.540/2008; *Lei Ordinária nº. 1.507/2008; *Contratos nº.s 054 
e 055/2008; *Termo Aditivo nº.  04 ao Contrato nº.  017/2008; *Termo Aditivo nº.  02 ao 
Contrato nº. 053/2007; *Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 017/2008; *Termo Aditivo nº. 
01  ao  Contrato  nº.  004/2008;  *Termo Aditivo  nº.  01  ao  Contrato  nº.  008/2008;  *Termo 
Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 005/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 028/2008; 
*Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 028/2008;  5. Leitura do e-mail enviado pela EMEF 
Maria  Tereza  de  Melo.  Agradecimento  à  Câmara  Municipal  pela  visita  dos  alunos. 
INDICAÇÕES:   Autoria  do  Nobre  Vereador  Benedito  Donizete  de  Almeida:  001) 
Indicação nº. 660/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao órgão competente para 
que estudem a viabilidade de realizar a cirurgia de vasectomia no Hospital Municipal Dr. 
Arthur Alberto Nardy à população do município; 002) Indicação nº. 661/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao órgão competente no sentido de efetuarem operação “Cata 
Lixo”, no município. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador 
José Maria de Siqueira Junior -  001) Leitura do Projeto de Lei nº. 057/2008,  que 
“Fixa  o  prazo  para  atendimento  dos  idosos  na  rede  pública  de  saúde,  e  dá  outras 
providências.”  002)  Leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  058/2008,  que  “Que  declara  de 
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Utilidade Pública a “ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JARDIM NOVA BIRITIBA”, e dá 
outras providências.” Terminados os trabalhos do Expediente e não havendo material para 
a Ordem do Dia, 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 Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Agradeceu 
e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Solicitou à 
Presidência  permissão  para  fazer  o  uso  da  palavra  em  seu  assento,  o  que  lhe  fora 
concedido:  “O Projeto  de  Lei  nº.  057/2008,  eu  gostaria  de  contar  com o  apoio  dos  
Nobres Vereadores e com o apoio do Jurídico desta Casa afim de verificar a legalidade e  
também a possibilidade de aplicação dessa lei. Também com relação ao Projeto de Lei  
nº.  058/2008,  que  declara  de  Utilidade  Pública  a  Associação  Desportiva  do  Bairro  
Jardim Nova Biritiba, é com referência ao trabalho que eles vêm realizando lá no Bairro  
Jardim Nova Biritiba, está tendo uma grande dedicação do pessoal da diretoria, o senhor  
João  está  aqui  nesta  noite,  que  contou  com  o  apoio  da  Prefeitura  e  hoje  está  
desenvolvendo  um trabalho  lá.  Teve  a  inauguração  nesse  domingo  da  quadra  e  ele  
pretende  realizar  outros  trabalhos  lá,  como  a  escolinha  de  futebol,  dentre  outras,  e  
também quero pedir o apoio dos senhores Vereadores com relação a esse projeto. Muito  
obrigado e boa noite.”  3. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  Solicitou à Presidência 
permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido: “Quero 
parabenizar  as  duas  iniciativas  dos  projetos  de  lei  do  Vereador  José  Maria,  
principalmente  esse  do  atendimento  aos  idosos,  a  gente  sabe  que  a  parte  da  saúde,  
principalmente  pra  eles  é  de  grande importância,  então eu  quero  parabenizá-lo  pela  
iniciativa  Vereador,  acho  que  são  iniciativas  como  essas  que  o  nosso  município  
necessita.”  4. Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  Solicitou à Presidência 
permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido:  “Boa 
noite a todos presentes, senhora Presidente e demais Pares. Quero também parabenizar o  
Nobre  Vereador  por  essa  iniciativa,  quero  parabenizar  também  o  João  a  quem  eu 
conheço de longa data e sempre que eu pude ajuda-lo com a associação eu fiz, o bairro  
Jardim Nova Biritiba realmente precisava e aquela área ficou muito bonita, eu passei lá  
na  semana  passada,  eu  sei  da  luta  e  do  empenho  de  vocês,  então,  quero  desejar  
felicidades  a  todos  e  que  alcancem tudo que pretendam lá.  Com relação  aos  idosos  
também, é um projeto importante demais, porque temos observado as pessoas que vão ao  
hospital e realmente não há essa seleção lá, fica todo mundo misturado e muitas vezes, a  
pessoa já vai lá numa situação bem dificultosa, como é o caso de uma pessoa que hoje  
mesmo eu visitei lá no bairro Cruz das Almas, ela faz fisioterapia duas vezes por semana,  
e  é  uma dificuldade para ela ser  atendida,  inclusive acho que ela vai  ter  que pagar  
particular porque o descaso é muito grande com as pessoas. Ela está indo de táxi duas  
vezes por semana, dia de terça e quinta-feira, e quero até pedir ao líder do Prefeito para  
que veja essas coisas e peça ao Prefeito que dê prioridade a essas pessoas, porque essa  
senhora de quem estou falando tem quase oitenta anos de vida e mora na Cruz das Almas 
há quarenta anos, então, no momento em que ela mais precisa do município na questão  
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da saúde, ela está tendo essa dificuldade. Acho que temos que batalhar por essas coisas  
mesmo,  primeiro  essas  necessidades,  então,  quero  parabenizar  o  Vereador  por  essa  
iniciativa.  Outro  coisa,  quero  certificar  que  recebemos  a  resposta  do  Prefeito  com 
relação à Comissão Especial de Investigação, amanhã está concluído o relatório, vou 
solicitar  à  Presidente  que  peça  uma Sessão  Extraordinária  para  apresentarmos  esse 
relatório nesta semana ainda para concluirmos esses trabalhos com relação à Comissão  
Especial de Investigação que foi aberta aqui. Muito obrigado e boa noite a todos.”  Não 
havendo mais oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os senhores Vereadores que compõem as Comissões 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 06 de outubro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

                              MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário  

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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