
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 03 de novembro de 2008. 

Às vinte  horas  do  dia  três  de  novembro  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 JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da 
Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  a  senhora  Presidente  solicitou  ao  senhor  Segundo 
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. 187, 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  Marcelo Silveira 
Mistroni, justificada pelo Vereador Fernando Henrique Bolanho, que não chegaria a tempo 
hábil  à  Sessão devido ao compromisso em São Paulo.  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 28 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 28/10/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício 
Nº. 228/2008/AARI-GP. Responde Requerimento de Informação nº. 020/2008, de autoria do 
Nobre vereador Reinaldo Pereira;  3. Leitura do Ofício nº. 2007/2008 da E.E. “Angélica de 
Jesus Ferreira”. Encaminha abaixo assinado dos alunos e pais, que solicitam providências e 
empenho  para  o  término  da  escola  nova;  4. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
1242027/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  5. Leitura  do  Relatório  Conclusivo  da 
Comissão Especial constituída através da Resolução nº. 005/2008 e nomeada pela Portaria nº. 
021/2008.  INDICAÇÕES:   Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho: 
001) Indicação nº. 666/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
instalar  torneiras  próximas  à  igreja  e  em  outros  pontos  do  Cemitério  Municipal;  002) 
Indicação nº. 667/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente a refazer a 
calçada localizada em frente e ao lado do Cemitério Municipal; 003) Indicação nº. 668/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente realizem os estudos necessários com o 
intuito  de  implantar  planos  de  saúde  para  os  funcionários  públicos  municipais;  004) 
Indicação nº. 669/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar 
os estudos necessários para efetuar  a  construção de uma praça de lazer e  uma pista para 
caminhada ao longo da Rua Durval Monteiro de Godoy, no Bairro Jardim Alvorada ‘C’ até o 
final da via, no Bairro Jardim Alvorada ‘B’;  005) Indicação nº. 670/2008,  solicita ao Sr. 
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Prefeito que determine ao setor competente a realizar a poda das árvores localizadas em frente 
e ao lado do Cemitério Municipal. 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 Jarbas Ezequiel  de Aguiar:   Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  2. 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
Não havendo mais oradores inscritos,  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 10 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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