
ATA  DA  SESSÃO ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 20 de outubro de 2008. 

Às vinte horas do dia vinte de outubro 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. 185, 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.  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  13  de 
outubro 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 13/10/2008, ficando aprovada por 
unanimidade.  2. Leitura do Convite da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo para a 
participação do 11º Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo;  3. Leitura do 
Comunicado da Câmara dos Deputados, referente aos recursos do orçamento da União pagos aos 
Municípios;  4.  Leitura do Comunicado da Câmara dos Deputados, referente aos recursos do 
orçamento da União pagos aos Municípios;  5. Leitura do Comunicado nº. CM182566/2008, do 
Ministério  da  Educação;  6. Leitura  do  Comunicado  nº.  CM201565/2008,  do  Ministério  da 
Educação; 7. Leitura do Comunicado nº. CM201566/2008, do Ministério da Educação; 8. Leitura 
do Telegrama nº. Ref. 1062825/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 9. Leitura do Telegrama nº. 
Ref.  1077337/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  10. Leitura  do  Ofício  da  equipe  de 
professores, gestores, pais, alunos e funcionários da E.E.”Angélica de Jesus Ferreira”. 11. Leitura 
do Ofício nº. 120/08, do Biritiba-Prev. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas 
referente ao mês de setembro de 2008. Os senhores Vereadores não apresentaram Indicações na 
presente  Sessão.   PROJETOS  EM  DELIBERAÇÃO:  Autoria  do  Poder  Executivo: 001) 
Leitura  da  Mensagem  nº.  023/2008  -  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  062/2008,  que 
“Dispõe  sobre  concessão  de  benefício  para  pagamento  de  débitos  fiscais  ou  não  em atraso, 
estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, e dá outras providências.” 002) Leitura 
da Mensagem nº.  024/2008 -  Projeto  de Lei  nº.  063/2008,  que “Dispõe  sobre  abertura  de 
Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.” 003) Leitura do Ofício nº. 236/2008/
AARI-GP,  de autoria do Poder Executivo. Solicita a inclusão de projetos de lei na Ordem do 
Dia. A senhora Presidente colocou em votação a solicitação de inclusão dos Projetos de Lei nº.s 
062 e 063/2008 na Ordem do Dia, ficando aprovado por unanimidade. Terminados os trabalhos 
do  Expediente,  passou  de  pronto  ao  material  da  ORDEM  DO  DIA:   Autoria  do  Poder 
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Executivo: 001) Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 056/2008, que “Dispõe sobre a 
abertura  de  Crédito  Adicional  Suplementar,  e  dá  outras  providências.”  O  Nobre  Vereador 
Wellington  Medeiros  de  Assunção,  Presidente  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação,  requer  à 
Presidência  vistas  ao Projeto de Lei  nº.  056/2008 para melhor  análise.  A senhora Presidente 
concede vistas  do projeto ao Vereador.  A senhora Presidente suspende a Sessão por alguns 
minutos para  que a Procuradoria Jurídica  emita  parecer  ao Projeto de Lei  Complementar  nº. 
062/2008, que “Dispõe sobre concessão de benefício para pagamento de débitos fiscais ou não 
em atraso, estabelece normas para sua cobrança e execução fiscal, e dá outras providências.”  e ao 
Projeto de Lei nº. 063/2008, que “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá 
outras  providências.”  Retornando  aos  trabalhos  da  Sessão,  a  senhora  Presidente  solicita  o 
Primeiro  Secretário  que  faça  a  chamada  nominal  dos  senhores  Vereadores  presentes  para 
apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 
apostas às fls. 185, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 
da Câmara,  apurou-se que havia  “quorum” legal  para  a  continuidade da Sessão,  em face  da 
presença da maioria dos membros da Câmara no Plenário. Constatou-se a ausência do Nobre 
Vereador  José  Maria,  conforme  no  início  da  Sessão  e  a  ausência  no  Plenário  do  Vereador 
Reinaldo  Pereira.  Havendo  “quorum”  legal,  a  senhora  Presidente  dá  continuidade  à  Sessão 
Ordinária, declarando que, após a reunião das Comissões Permanentes, o Presidente da Comissão 
de Tributação,  Finanças e Orçamento,  Vereador Marcelo Silveira Mistroni solicitou vistas ao 
Projeto Complementar nº. 062/2008 e ao Projeto de Lei nº. 063/2008, ambos de autoria do Poder 
Executivo, o que fora concedida  vistas pela Presidência. Terminados os trabalhos da presente 
Sessão Ordinária, 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:   Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
2. Vereador Carlos Alberto Taino Junior:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso 
da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido: “Boa noite a Presidência, aos Primeiro e  
Segundo Secretários, demais Nobres Pares e a toda a população aqui presente. Gostaria de a  
partir  do  dia  primeiro  de  janeiro  próximo  me  colocar  à  disposição  de  todos  os  senhores  
Vereadores  desta  Casa  de  Leis,  sem  distinção  alguma,  nós  estaremos  em  conjunto  para  
trabalhar em prol do município, a eleição passou, houve uma disputa eleitoral no dia 05 de  
outubro  e  já  passou,  então,  estou  à  disposição  de  todos,  dos  candidatos  a  Prefeito  que 
disputaram a eleição comigo, do vice, dos candidatos a vereador desta Casa, enfim, realmente  
estou à disposição de todos lá na Prefeitura no ano que vem e espero contar com todos para  
fazer  um bom trabalho por  Biritiba  Mirim.  Muito  obrigado e  Deus  abençoe.”  3.  Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em 
seu  assento,  o  que  lhe  fora  concedido:  “Quero  convidar  o  Vereador  Fernando  Henrique  
Bolanho, Vereador Reinaldo e aos demais que também queiram participar, para irmos amanhã  
na Prefeitura ver a respeito desse ofício da E.E. ‘Angélica de Jesus Ferreira’, ver o porque que a  
obra  não  terminou,  o  custo  se  foi  repassado  e  quanto  tempo  leva  para  que  a  escola  seja  
terminada.  Isso  que  eles  colocaram  no  ofício  realmente  é  verdade,  se  tiver  que  mudar  as  
crianças de escola por período curto que seja, o transtorno será grande e teremos que fazer o  
máximo possível para que a escola fique pronta ainda neste ano.” 4. Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que 
lhe fora concedido: “Primeiramente me coloco à disposição do Vereador Jarbas para estarmos  
trabalhando  a  respeito  desse  problema  da  E.E.  ‘Angélica  de  Jesus  Ferreira’,  acho  pouco  
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provável, mesmo que essa obra não termine, eles retirarem as crianças de lá do prédio onde eles  
já  estão,  não  acredito  nessa  situação,  mesmo  porque  isso,  eu  entendo  que   não  seja  uma  
delegação do Prefeito,  porque uma escola estadual,  isso tem que passar pela Secretaria do 
Estado, eu não entendo muito bem, mas acredito que não seja só de vontade do Prefeito em  
retirar as crianças, só por vontade dele não deve ocorrer isso. Enfim, me coloco a disposição  
para avaliarmos a obra e ver  o motivo do atraso. Quero parabenizar os Vereadores eleitos  
presentes  aqui,  o Marcio e o Donizeti,  o José Maria hoje não está presente,  quero também  
parabenizar o ‘Inho’ pela sua vitória, espero que vocês nesses próximos quatro anos possam  
dinamizar  o  trabalho  em nossa  cidade.  Sabemos que nesses  quatro  anos  que  tivemos  aqui,  
trabalhamos pelo município e tenho certeza de que vocês vão continuar trabalhando. É para isso  
que  somos  eleitos,  é  para  isso  que  o  povo  acredita  no  nosso  trabalho.  Então,  gostaria  de  
parabenizá-los e me deixar à disposição de todos, sabemos que tem muitos que estão retornando,  
como  é  o  caso  do  Donizeti  que  é  uma  pessoa  que  já  conhece  bem  o  Legislativo,  mas  
principalmente o Marcio e os demais, quero deixar a minha pouca experiência á disposição de  
vocês e o que precisarem tenham a certeza que podem me procurar que serão bem recebidos. Ao  
‘Inho’ sucesso nessa empreitada, sabemos que é difícil, você vai pegar uma ‘bucha’ mais ou 
menos para resolver,  mas isso já era esperado, todo mundo já sabia, mesmo o Fernando, o  
Jarbas e o próprio Joaquim Gomes, já sabiam que iam ter que assumir um trabalho árduo, mas  
tenho  certeza  de  que  você  tem  competência  para  isso.  Então,  parabéns  mais  uma  vez  aos 
vencedores deste ano e o meu muito obrigado a todos.” 5. Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 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 na próxima quinta-feira, dia vinte e três de 
outubro,  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 28 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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