
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 28 de outubro de 2008. 

Às vinte horas do dia vinte e oito 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.  186,  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 dos 
Vereadores Carlos Alberto Taino Junior  e Jarbas Ezequiel de Aguiar. 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 20 de outubro de 2008. O Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho 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 Fernando, 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 20/10/2008, ficando aprovada por 
unanimidade. 2. Leitura do Ofício C. CFA nº. 2759/2008, do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo – Ref. TC-002375/007/07;  3. Leitura do Ofício nº. 009/2008 – 
Circular, da Câmara do Município de Poá. Encaminha cópia da Moção nº. 006/2008;  4. 
Leitura do Comunicado nº. CM207475/2008, do Ministério da Educação;  5. Leitura do 
Telegrama  nº.  Ref.  1209267/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do 
Telegrama  nº.  Ref.  1208950/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do 
Telegrama  nº.  Ref.  1199129/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  8. Leitura  do 
Telegrama  nº.  Ref.  1205999/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  9. Leitura  do 
Telegrama  nº.  Ref.  1203249/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  10. Leitura  do 
Telegrama  nº.  Ref.  1219300/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  11. Leitura  do 
Telegrama nº. Ref. 1228566/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 12. Leitura do Ofício 
nº. 050/2008-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 183 a 190 e 192 a 
195/2008;  *Decretos  nº.s  2.509,  2.541  a  2.548/2008;  *Leis  Ordinárias  nº.s  1.508  a 
1.511/2008; *Contrato nº.s 053, 056, 057 e 058/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato 
067/2007; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 071/2007; *Termo Aditivo nº. 03 ao 
Contrato nº. 028/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 073/2007; *Termo Aditivo 

1



nº. 01 ao Contrato nº. 072/2007. INDICAÇÕES:  Autoria do Nobre Vereador Fernando 
Henrique Bolanho:  001) Indicação nº. 662/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine 
ao setor competente a colocar um redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na Rua Casemiro 
de Abreu, no bairro Cruz das Almas; 002) Indicação nº. 663/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
que determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade tipo ‘lombada’ na 
Rua Martins Fontes, no Bairro Cruz das Almas; 003) Indicação nº. 664/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade tipo 
‘lombada’  na  Rua  Almeida  Garret,  no  Bairro  Cruz  das  Almas.  Autoria  do  Nobre 
Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: 004)  Indicação  nº.  665/2008,  solicita  ao  Sr. 
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de efetuar 
uma operação ‘tapa-buracos’ na Av. Heitor da Cunha Braga, na altura dos Bairros Cruz 
das  Almas  e  Jardim dos Eucaliptos.  PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria do 
Poder Executivo: 001) Leitura da Mensagem nº. 026/2008 - Projeto de Lei Ordinária 
nº. 064/2008,  que “Altera o art. 6º da Lei Municipal nº. 1.300, de 20 de dezembro de 
2005, aprova e homologa o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, e 
dá outras providências.”  002) Leitura da Mensagem nº. 025/2008 - Projeto de Lei nº. 
065/2008,  que  “Dispõe  autorização  para  abertura  de  Crédito  Adicional  Especial  ao 
Orçamento Vigente, e inclusão de suas metas e objetivos nas Leis do Plano Plurianual e 
das Diretrizes Orçamentárias do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
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 Marcelo 
Silveira Mistroni:   Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. : Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em 
seu assento, o que lhe fora concedido. “Quero esclarecer algumas coisas relacionadas à  
Comissão Especial de Investigação que fora criada nesta Casa, com relação à folha de  
pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal. Andam surgindo boatos que nós 
estamos querendo cassar ‘A’, ‘B’ ou ‘C’, e não tem nada disso, nós apenas queremos  
apurar os fatos e graças a Deus já consegui bastante coisa, avançamos bastante e vamos  
nessa semana concluir todos os trabalhos, inclusive não só esse, mas todos aqueles que a  
gente achar pertinentes a nossa comissão, nós vamos apontar todos os erros, não só para  
a Prefeitura atual como também ao Ministério Público, independente de qualquer um que  
seja penalizado, para evitar algumas coisas relacionadas ao Tribunal de Contas, entre  
outros. Então, quem quiser votar a favor vote, quem quiser votar contra que vote também,  
vai da consciência de cada um. Nada desta gestão vai passar com relação à Prefeitura  
sem ser apontado, tanto ao Ministério Público como ao atual Prefeito, e cabe a cada um  
tomar  a  sua  posição  e  apurar  os  fatos.  É  isso  que  eu  queria  esclarecer  e  não  tem  
nenhuma intenção em cassar ninguém, nem assumir cargo de ninguém, faltam dois meses  
para  o  término  do  mandato  e,  simplesmente  nós  vamos  concluir  o  nosso  papel  de  
fiscalizar o município e nós viemos fazendo isso durante os quatro anos, acho que foi a  
Legislatura que mais Comissões fez, concluiu e colocou em prática. Tanto é verdade que,  
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pela primeira vez na história do município que foi cassado um vereador exatamente na  
nossa Legislatura que foi atuante, fez o que tinha que ser feito, tenho certeza que ninguém  
tem  a  moral  de  falar  nada  desta  Legislatura  em  relação  a  sua  isenção  e  ao  seu  
cumprimento,  em  relação  ao  seu  trabalho  de  fiscalização,  doa  a  quem doer.  Muito  
obrigado e boa noite.” 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 trinta 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 03 de novembro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

                             MARCELO SILVEIRA MISTRONI 
Primeiro Secretário

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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