
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 16 de maio de 2005. 

Às vinte horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e cinco, 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 
para a data. Assumiu a direção dos trabalhos, o Senhor Vereador MARCIO APARECIDO 
CARDOSO, Presidente da Câmara Municipal,  que convidou a mim, Vereador JARBAS 
EZEQUIEL DE AGUIAR, 1º Secretário, para os trabalhos de secretaria da Mesa Diretiva. 
Instalada  a  Sessão,  o  Sr.  Presidente  solicitou  que  fosse  feita  a  chamada  nominal  dos 
Senhores Vereadores para apuração do “quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada 
com as assinaturas presentes, apostas às fls. 19, 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.  Antes  de 
declarar abertos os trabalhos, o Nobre Vereador Wellington solicita que faça um minuto de 
silêncio em homenagem às vítimas do assassinato e em respeito aos familiares presentes. O 
Sr. Presidente solicita um minuto de silêncio aos presentes. Após, havendo “quorum” legal, 
o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os 
trabalhos,  passando-se  de  pronto  ao  material  dado  ao  EXPEDIENTE:  -  1.  Leitura, 
discussão e  votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 09/05/2005.  O Nobre  Vereador 
requereu  que  fosse  dispensada  a  leitura  da  Ata  da  Sessão  Ordinária.  O  Sr.  Presidente 
acatando  o  requerimento  do  Nobre  Vereador,  colocou-o  em  votação  sendo  o  mesmo 
aprovado por unanimidade, ficando aprovada por unanimidade a Ata, que também havia 
ficado a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria; 2. Leitura do Ofício Especial da 
Câmara do Município de Capão Bonito;  3. Leitura do Ofício nº 001/2005-REOP-08/MCZ, 
do Correios, referente ao Requerimento nº 015/2005, de autoria do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira  Mistroni;  4. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde,  nº  ref. 
10246229/MS/SE/FNS;  5. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde,  nº  ref. 
10248556/MS/SE/FNS;  6. Leitura  do  Telegrama  do  Ministério  da  Saúde,  nº  ref. 
10247382/MS/SE/FNS;  7. Leitura  do  Ofício  nº  2731/05,  da  Assembléia  Legislativa  do 
Estado de São Paulo, referente ao Requerimento nº 1549, de autoria do Deputado Rodolfo 
Costa  e  Silva;  8. Leitura  do  Ofício  nº  044/2005-DAGP,  responde  ao  Requerimento  de 
Informação n°  036/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso;  9. 
Leitura do Ofício nº 045/2005 – DAGP, responde ao Requerimento nº 030/2005, de autoria 
do  Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira;  10. Leitura  do  Ofício  do  Conselho  de  Saúde. 
Encaminha cópia das Atas das reuniões dos dias 6 e 13 de abril do corrente ano; 11. Leitura 
do Requerimento de Informação nº 045/2005, de autoria do Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira Junior. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira requer que seja dispensada a Leitura 
das Indicações. O Sr. Presidente acatando o requerimento do Nobre Vereador, colocou-o em 
votação,  ficando  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade.  INDICAÇÕES:-  12.  Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar:  * Indicação nº 228/2005, solicita que seja realizada a limpeza 
do Córrego do Santo nos dois lados da Estrada Mogi-Salesópolis;* Indicação nº 229/2005, 
solicita que seja feita a coleta dos resíduos que ficaram nas ruas após a pintura das guias, 
antes  que  o  mesmo volte  a  ficar  junto  a  guia  e  espalhado  pelas  ruas; *  Indicação  nº 
230/2005,  solicita  a  colocação  de  luminárias  na  estrada  Kobayashi,  desde  o  Bairro  Jd. 
Alvorada até o Bairro Nova Biritiba;* Indicação nº 237/2005, solicita a limpeza do terreno 



em frente a bica d’água, na Av. Heitor da Cunha Braga, no Bairro Jardim dos Eucaliptos;* 
Indicação nº  238/2005,  solicita  colocar  luminárias  na  Rua Neuza de  Fátima de Souza, 
antiga Rua M, no Bairro Jardim dos Eucaliptos, altura dos nºs. 90, 30, 10, 245, 479, 327 e 
no poste no início da rua;* Indicação nº 239/2005,  solicita  passar a máquina e colocar 
cascalho na Rua Euclides da Cunha, no Bairro Jardim Jungers;* Indicação nº 240/2005, 
solicita que seja exigida ao proprietário, a limpeza do terreno localizado na esquina da Rua 
Neuza  de  Fátima  de  Souza  (antiga  Rua  M),  próximo a  bifurcação  da  Rua  Geraldo  da 
Conceição (antiga Rua A), com a Rua José Sérvulo  da Costa (antiga Rua B), no Bairro 
Jardim dos Eucaliptos;* Indicação nº 241/2005, solicita desobstruir a passagem de água na 
Av.  Heitor  da Cunha Braga,  altura da  bica d’  água,  no Bairro Jardim dos Eucaliptos;* 
Indicação nº 242/2005, solicita passar a máquina e cascalhar a Rua Neuza de Fátima de 
Souza, antiga Rua M e Rua Domingos Ramalho dos Santos, antiga Rua N, no Bairro Jardim 
dos  Eucaliptos;*  Indicação  nº  243/2005, solicita  tapar  os  buracos  existentes  na  Rua 
Henrique  Peres,  nas  proximidades  do  Biritiba  Mirim Futebol  Clube,  e  também na  Rua 
Toyama. 12. Vereador Reinaldo Pereira: * Indicação nº 231/2005, solicita que sejam feitas 
duas  lombadas  na  Rua  Epitácio  Pessoa,  no  Bairro  Vista  Alegre,  na  altura  do  nº  49  e 
proximidades;*  Indicação  nº  232/2005, solicita  a  colocação  de  02  (dois)  postes  com 
luminárias na rua em frente à quadra de areia e que faz frente para o campo de futebol, no 
Bairro Vila Santo Antonio I.  13. Vereador Fernando Henrique Bolanho: * Indicação nº  
233/2005, solicita  colocar  um ponto  de  iluminação  na  Estrada  Municipal  Nirvana,  nas 
proximidades da residência do Sr. José Pereira Franca; * Indicação nº 234/2005, solicita 
passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Vinte Nove, no Bairro Nirvana; 
* Indicação nº 235/2005, solicita que seja feita a troca da ponte localizada no Córrego Itaim 
no final da Rua Vinte e Cinco de Março, Bairro Jardim Lorena;   * Indicação nº 236/2005,  
solicita a colocação de proteção na ponte existente na Rua 1º de Setembro, entre o Bairro 
Jardim Lorena e o Jardim Yoneda;  13. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: * 
Indicação  nº  244/2005,  solicita  a  criação  de  um  Posto  Policial  no  Bairro  Jardim  dos 
Eucaliptos; * Indicação nº 245/2005, solicita passar a máquina motoniveladora e colocar 
cascalho no Bairro Jardim dos Eucaliptos, principalmente nas ruas que se encontram em má 
situação;* Indicação nº 246/2005, solicita a colocação de luminárias em pontos estratégicos 
no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 14. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  a)  Leitura da 
Mensagem nº 026/2005 – Projeto de Lei nº 032/2005, que “Dispõe sobre abertura de crédito 
adicional suplementar, e dá outras providências; Findando o material dado ao Expediente, 
passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA:- DE AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR  MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI:  1.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos nº 016/2005, aos organizadores e a todos que 
participaram do Desfile Cívico Militar, ocorrido no dia 08 de maio em razão do aniversário 
de  Biritiba  Mirim.  Aprovada  por  unanimidade. 2.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO 
ÚNICA a Moção de Aplausos nº 017/2005, aos Srs. Auclésio Ranieri – DD. Diretor do Sesi 
Brás Cubas, Paulo Antonio Skaf – DD. Presidente da FIESP, ao Dagmar Oswaldo Cupaiolo 
– DD. Vice Presidente da FIESP e Milton Sobrosa – DD. Diretor Regional da FIESP, pela 
homenagem  aos  Pracinhas  Mogianos  que  integraram  a  força  Expedicionária  Brasileira 
durante a 2ª Guerra Mundial. Aprovada por unanimidade. DE AUTORIA DOS NOBRES 
VEREADORES  CARLOS  ALBERTO  TAINO  JUNIOR,  ÉRICA  DE  QUEIROZ, 
FERNANDO HENRIQUE BOLANHO, JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR,  JOSÉ 
MARIA  DE  SIQUEIRA  JUNIOR,  MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI, 
WELLINGTON  MEDEIROS  DE  ASSUNÇÃO  E  REINALDO  PEREIRA:  3.  EM 
DISCUSSÃO E  VOTAÇÃO ÚNICA  a  Moção  de  Apelo  nº  018/2005,  ao  Exmo.  Sr. 



Geraldo Alckmin Filho, Governador do Estado de São Paulo, para que ele, por intermédio 
de  seu  mais  alto  e  indiscutível   prestígio  determine o retorno dos  Srs.  Nildo  Alves  de 
Godoy,  Soldado  Godoy  e  José  Pereira  da  Silva  Neto,  Cabo  Neto,  ao  destacamento  de 
Biritiba Mirim. Aprovada por unanimidade. DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: 
4. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 030/2005, que “Dispõe 
sobre  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.” Anexo, o Parecer 
Favorável,  em  conjunto,  das  Comissões  de  Justiça  e  Redação;  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos; Aprovado por unanimidade. 5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o 
Projeto de Lei Complementar nº 031/2005, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste após 
vencimentos  dos  servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras  providências.”  Anexo,  o 
Parecer favorável, em conjunto, das Comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças e 
Orçamentos e Obras, Serviços e Bens Municipais. Aprovado por unanimidade. O Nobre 
Vereador Reinaldo Pereira solicita a Ordem e diz: “Gostaria de tecer um comentário sobre 
esse assunto. Eu entendo que sete por cento é um valor muito baixo para aumento do  
funcionalismo público, sendo que eles estão praticamente que quatro anos recebendo uma  
“mixaria”,  vamos  falar  o  português  claro.  Nós  temos  funcionários  na  Prefeitura  que  
trabalham  mais  de  oito  horas  e  não  recebem  hora  extra.  No  caso  dos  cargos  
comissionados, foi incorporado nos salários um valor de dez até trinta por cento, então dá 
um aumento no valor de sete por cento aos funcionários, é quase que um crime. Eu voto  
favorável sim aos sete por cento porque não tem outro jeito, mas o valor merecido pelos  
funcionários seria muito mais de vinte por cento.” Fim do material dado a Ordem do Dia, o 
Sr. Presidente franqueou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna no 
tempo regimental  destinados às explicações pessoais:  1.  Carlos Alberto Taino Junior: 
“Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Presidência, a Mesa Diretiva, a Vereadora 
Érica e em seu nome, cumprimentar todos os meus colegas. Gostaria também de dizer meus  
pêsames  às  famílias  das  vítimas  dessa  tragédia,  do  Marquinhos,  do  Bissi,  e  do  nosso  
querido Ricardo preto e sua esposa. Posso dizer que eu e minha família já sentimos na pele  
esse episódio que vocês estão passando, o meu avô foi morto na Vila Operária, onde é de  
conhecimento de todos, então eu sei o que vocês estão passando. Conversando com os meus  
colegas  aqui,  enquanto  estava  tendo  uma  reunião  com o  Presidente  Marcio  e  alguns  
familiares,  gostaria de dizer que nós Vereadores,  o Nobre Vereador Marcio,  com todo  
respeito, se tomou essa atitude de mandar o advogado lá ou não, eu não sei, temos que  
apurar.  O Vereador Marcio fala que não, mas nós gostaríamos de dar uma resposta a 
vocês. Como dizem os cartazes aqui presentes: “Prisão para o povo, liberdade para os  
assassinos”; “Como o Legislativo pode se manifestar contra o povo que chora?”. Então,  
em razão disso, gostaria também de parabenizar a coragem e a democracia com que foi  
feito esse manifesto,  e voltando ao que eu estava dizendo, em conversa com os nossos  
colegas, digo que nós não temos nada a ver com isso, e venho aqui propor a Presidência  
para que ao final,  após os Vereadores inscritos,  façamos na sala ao lado, vou fazer o  
requerimento  verbalmente,  mas  conforme  a  Lei  Orgânica  do  Município,  fazer  uma 
Comissão Especial de Investigação para que amanhã mesmo possamos estar indo até a  
delegacia para apurarmos o comentário de que realmente o Dr. Célio esteve lá. Eu não vi,  
não posso afirmar, mas disseram que ele até acompanhou o depoimento e assinou com o 
número da sua Ordem dos Advogados do Brasil. Se ele fez isso é uma injustiça, tendo em  
vista que ele trabalha aqui no Legislativo e o seu salário é pago pelo povo. Tenho um  
apreço enorme pelo nosso doutor, mas se ele fez isso, eu lamento. Temos que dar uma 



resposta para vocês, juntamente com os nossos colegas e decidir montar essa Comissão 
Especial de Investigação. Então, eu só tenho a lamentar essa tragédia e agradecer também 
a Polícia Militar pelo trabalho que tem feito, até alguns familiares enalteceram o trabalho 
da  polícia,  e,  em  nome  do  Tenente  De  Paula,  agradeço  a  todos  os  presentes.  Muito  
obrigado  a  todos,  boa  noite  e  meus  pêsames  aos  familiares.” 2.  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar: “Quero dar os pêsames às famílias,  eu também conhecia todos que morreram  
nesse final de semana e dizer que os Vereadores estão preocupados com a segurança da  
cidade, tendo em vista o tipo dos pedidos que temos feito aqui, de iluminação em pontos  
públicos. Porque a segurança não é apenas dizer que vamos aumentar o efetivo da Polícia  
Militar. Sim, temos que aumentar o efeito, nós também pedimos isso, mas temos que dar  
mais condições para a população de Biritiba Mirim inteira. Então, tem que ter iluminação  
dos pontos escuros da cidade, pois existem muitos, várias vezes eu já escutei nos bairros  
Jardim dos Eucaliptos, Vila Santo Antonio, aqui perto da ponte do Córrego Itaim, esses 
lugares  são  totalmente  escuros  e  perigosos.  Vocês  podem  ver  que  já  tem  pedido  de  
iluminação para esses pontos e aqui na Câmara já está se pensando na Lei Seca para o  
nosso município. A Lei Seca existe em quase todos os municípios da nossa região, só não  
tem em Biritiba Mirim e Salesópolis e, estamos pensando também em regulamentar esse 
consumo de bebida aqui, não que vá prejudicar o comércio, pois depois vai ser esclarecido 
isso aí, mas é algo que estamos pensando para Biritiba Mirim porque temos que fazer tudo  
para  aumentar  a  segurança.  Como  o  comandante  falou  na  reunião:  a  gente  precisa  
esclarecer a população também, de como fazer para evitar o máximo que puder, incidente,  
orientar as pessoas para que se veja alguma coisa estranha, ligar para a polícia. O efetivo  
de Biritiba Mirim é pequeno. É pequeno, a gente está pedindo mais e já não é de hoje, há  
muito tempo estamos pedindo para aumentá-lo. A preocupação da Câmara é igual com a  
segurança da cidade. Eu dou aula na E.E. Prof. Adhemar Bolina, sei o quanto as crianças,  
os  alunos  sofrem  para  ir  embora  a  noite,  pegam  caminhos  que  são  perigosos  e  a  
preocupação nossa é geral. Eu queria dar os pêsames às famílias das vítimas, eu também 
conhecia a todos que infelizmente fizeram parte dessa tragédia aqui em Biritiba Mirim, e  
dizer que sinto muito.”  3. José Maria de Siqueira Junior: “Exmo. Presidente da Câmara,  
Membros da Mesa Diretiva, senhoras e senhores aqui presentes, uma boa noite a todos. A  
princípio quero dizer que assim como os demais Pares, nós estamos chocados com essa 
situação, quero dar aqui os meus pêsames, com desculpas, porque está sendo atrasado,  
mas  é  de  coração  e  nós  estamos  sentidos,  pois  todos  temos  família  na  cidade  e  nós 
queremos melhorar a situação da segurança no município. Antes de começar a falar sobre  
esse  assunto da segurança,  só gostaria de  pedir  aqui  o  apoio dos Nobres Vereadores,  
colegas de câmara,  quanto ao Requerimento de Informação nº 045/20052,  que foi  lido  
nesta Sessão, onde eu peço ao Prefeito que mande a relação dos médicos e enfermeiros que  
prestam serviço no município e que são funcionários do Estado. A finalidade é justamente  
verificar se esses profissionais estão trabalhando ou se eles estão enrolando, porque não é  
possível com tanto médico na cidade a população reclamar da falta de médico. Então eu 
peço o apoio de vocês, vai ser difícil, a gente sabe, mas eu conto com o apoio de todos para 
que nós possamos melhorar a qualidade da saúde no município. É incabível que se gaste 
trezentos e setenta mil reais por mês na saúde e ela não funcionar. Com relação à Moção  
de Apelo, hoje nós tivemos uma reunião com o Tenente Coronel Geraldi do 17º Batalhão,  
com o Tenente De Paula e nós discutimos aqui assuntos sobre segurança pública. A gente  
sabe que a segurança pública é um assunto delicado e que o problema social em nossa  
cidade é grande, nós temos que resolver o problema social, nós temos que educar o nosso  
povo  nas  escolas  com  uma  educação  digna,  educação  descente,  nós  temos  bons  



profissionais  na área da educação e eu até digo que os professores são heróis  porque 
trabalham com escasso material, mas tudo isso a gente vai batalhar. Hoje nós estamos  
Vereadores,  amanhã podermos  não estar,  mas  nós  temos que  fazer  a  nossa  parte.  Na 
próxima legislatura quem estiver aqui sentado nestas cadeiras darão prosseguimento a esse  
trabalho. Essa Moção pede o retorno de dois policiais militares que foram retirados da  
nossa cidade, por motivos que competem à administração da polícia militar. Nós pedimos o  
retorno deles e o aumento do efetivo, que, segundo a Polícia Militar, nós temos hoje vinte e  
três  vagas,  sendo  vinte  e  um efetivos  e  dois  claros,  então,  nós  estamos  pedindo,  mas  
sabemos que é difícil,  o  aumento do efetivo para trinta homens.  A gente  pede,  se  vão  
atender não sei. Sabemos que é difícil, estamos pedindo viaturas para melhorar o trabalho 
dos policiais militares, estamos pedindo o apoio da Força Tática, do Garra, principalmente  
o apoio da DISE de Mogi das Cruzes para o combate ao entorpecente.  O combate ao  
entorpecente é difícil, eu trabalho na área, eu sei que é difícil, principalmente quando a  
gente se torna conhecido e o cara que é traficante,  ele  é muito esperto,  então é difícil  
pegar, então a gente pede o apoio de policiais de fora para ver se consegue minimizar essa  
situação. Agora o assunto mais crítico que é o que traz vocês aqui, é esse problema, esse 
boato que surgiu e eu, felizmente ou infelizmente não sei, eu sou testemunha do fato, porque  
no dia em que o rapaz foi deslocado para a prisão em Mogi das Cruzes, fui eu quem o levei  
junto com outro policial civil, e eu tive a infelicidade de perguntar para ele quem tinha  
arrumado advogado, e ele me disse na frente de outro policial que teria sido o Vereador  
Marcio. Agora, isso vai ser apurado, como o Vereador Carlos Alberto disse, a gente vai  
apurar isso e tudo vai ser feito com a maior clareza, de forma cristalina, nós não queremos 
cometer injustiça. Nós queremos apenas apurar e tomar as providências que forem cabíveis  
de  acordo com a  lei.  Essa  é  a  minha posição.  Eu vou repetir:  não queremos cometer  
injustiças, nós queremos apenas que as coisas fiquem esclarecidas. Eu, particularmente,  
sou contra. Na época em que fui Presidente da Câmara nunca fui a favor disso e se eu for 
Vereador por mais tempo vou morrer contra isso, porque não deve se misturar política com 
assuntos graves como esse. Eu prefiro perder a eleição a ajudar certos tipos de pessoas.  
Muito  obrigado.” 4.  Wellington  Medeiros  de  Assunção: “Boa  noite  a  todos,  Sr.  
Presidente e demais Pares. Gostaria também de me solidarizar com a família das vítimas,  
falar também sobre o meu repúdio a esse tipo de acontecimento e dizer que já me coloquei  
a disposição da família.  O que a gente puder estar fazendo aqui enquanto Legislativo,  
faremos  para  que  possamos,  não digo  acabar,  mas  diminuir  um pouco  esse  índice  de 
violência aqui em Biritiba Mirim. Quero deixar claro aqui que nós temos que apurar  temos  
que fazer justiça, como o Vereador José Maria falou, não podemos envolver o Legislativo 
nisso, temos que ser isentos, não generalizar as coisas. Não são os Vereadores, pois muitos  
não estavam nem sabendo disso, o que é o meu caso, fiquei sabendo desse assunto hoje e  
não quero acreditar que isso seja verdade, porque acho que a Câmara está aqui com outra  
função que é muito importante no município, que é a de criar empregos, gerar renda, trazer  
mais segurança aos munícipes, pois é isso o que o povo quer da gente e é isso que nós  
vimos procurando fazer. Essa questão de segurança, desde o dia em que entramos aqui, eu  
particularmente, foi a primeira coisa que pedi foi chamar o comandante da Polícia Militar  
para que os Vereadores pudessem estar conversando, estar passando a situação a eles, pois  
todos os dias, eu ando muito na zona rural, nos  bairros mais afastados e tenho convivido  
com isso quase que diariamente, são pessoas que foram esfaqueadas, que brigaram e como  
o  Prof.  Jarbas  falou:  estamos  tomando  algumas  atitudes  com  relação  a  Lei  Seca  e  
esperamos  que  vocês  participem como estão  fazendo hoje,  estejam mais  presentes  nas  
Sessões,  isso é muito importante.  Nos tragam informações,  denunciem mesmo para que  



possamos juntos  estar  fazendo algo  a  mais  pelo  município.  Os Vereadores  estão aqui,  
foram eleitos para isso, não é nenhuma obrigação estarmos ouvindo e falando para vocês.  
Eu mesmo, desde que assumi, todos os dias procuro estar junto, presente, porque é por aí  
que  vamos  conseguir  chegar  a  um  entendimento  e  uma  solução  para  todos.  Então,  é  
louvável  esse  ato  que  vocês  fizeram hoje,  vocês  tem que participar  mais,  tem que  ser  
alguma coisa até preventiva para que outros fatos como esse não ocorram. Vamos lutar 
junto para que isso realmente não ocorra mais em Biritiba Mirim. Conte com a gente, com  
a minha pessoa, o meu gabinete está a disposição e, no mais, só tenho que lamentar o fato e  
dar às famílias os meus pêsames nesse momento de dor, pois sei que é difícil e por mais que 
a gente fale, não vamos conseguir entender o que eles estão passando. Vamos ter fé, vamos  
acreditar em Deus, que a coisa com certeza vai melhorar. Obrigado a todos.” 5. Vereador 
Marcio  Aparecido  Cardoso: “Boa noite  a  todos  Vereadores,  a  Mesa  Diretiva.  Antes  
gostaria de pedir que se evite tumulto para que possamos falar, e muito obrigado por terem  
esperado, pois estávamos em reunião com os familiares dos falecidos e desculpe-me por  
essa demora. Eu fiquei sabendo desse episódio, que eu tinha arrumado advogado para o 
assassino dois dias depois, até o próprio Prefeito me ligou comentando sobre isso. Acho 
meio  estranho  eu  estar  arrumando advogado para  o  assassino  de  uma pessoa  que  eu 
conhecia, pois o ‘Bici’ trabalhou para mim no dia da eleição, o Marquinhos eu o conhecia,  
sempre ele estava com o ‘Jorjão’ aqui na Câmara, nós sempre brincávamos, então acho 
estranho porque, como o Nobre Vereador José Maria comentou, o próprio assassino ter  
comentado que este Vereador arrumou advogado para ele. Sei que não é fácil. Alguns dias 
atrás,  os meus pais  passaram por um episódio não tão grave,  que foi  um assalto com 
seqüestro, com a prisão através de roubo, e no momento que cheguei em casa e não os 
encontrei, o sofrimento foi muito grande. Então eu imagino o sofrimento que os familiares  
do Marquinhos e do Bissi estão passando. Como eu tinha comentado com os familiares de  
ambos, de estarmos apurando isso, seria até viável a Câmara, os Nobres Vereadores, não  
tendo a mim, Vereador Marcio, envolvido nisso para eles estarem apurando e levantando 
tudo, e como eu disse aos familiares: se eu tenho culpa, tenho que pagar. Se o advogado  
esteve lá, como a própria Vereadora Érica comentou que viu ele lá, amanhã vou pedir ao  
Delegado para me passar a cópia da oitiva para pegar a assinatura dele e, podem ter 
certeza,  estando  lá  a  exoneração  dele  estará  sendo  feita.  Vamos  apurar  também se  o  
Vereador Marcio arrumou advogado para eles ou não, porque conheço eles, como também  
conhecia o Marquinhos e o ‘Bissi’, como conheço a maioria daqui, então acho estranho.  
Fiz um requerimento ao Governador do Estado dias antes desse acontecimento para mais  
policiamento, para que haja batidas freqüentes, como tinha um tempo atrás nos bares, nos  
bailes, nos bairros, enfim, geral, que evita esse tipo de acontecimento. Então, uma pessoa 
que  vem  pedindo  segurança,  vem  reivindicando  segurança  para  a  população,  não  ia  
arrumar um advogado para libertar um assassino. Tenho o maior prazer em quando me  
falarem que pegaram o irmão dele.” Munícipe: “Mas ele é seu amigo Marcio.” Vereador 
Marcio: “Amigo não, eu os conheço. Deixa-me terminar e depois vocês me perguntam.  
Conhecia o Marquinhos e o ‘Bissi’, como conheço a maioria daqui, alguns apenas de ‘oi’,  
outros de estar conversando, tomando uma cerveja, mas que culpa tenho eu de conhecer 
um assassino, um ladrão, ou um trabalhador? A gente é do povo. Nós aqui fomos eleitos  
por vocês, então temos que estar no meio de vocês, podem ter certeza disso, agora dizer:  
esse é trabalhador, esse é ladrão, esse é bandido, a gente não sabe. Para se ter uma base,  
vocês mesmos sabem disso, os dois, um não trabalhava e fugiu, vivia pra cima e pra baixo e  
todo mundo o via  andando por aí, o outro já trabalhava. Então a gente fica surpreso com 
uma atitude dessa, é muito difícil mesmo, eu sei que é, pois no momento da raiva é perigoso  



a gente fazer até pior do que eles, podem ter certeza de que no momento do acontecimento,  
se a gente encontra faz coisas piores do que eles. Mas estamos aqui é pra reivindicarmos 
segurança, os Nobres Vereadores vão fazer essa Comissão, conversei com os familiares  
para que possamos estar fazendo essa semana mesmo uma reunião aqui na Câmara, para 
ouvirmos o que o Delegado tem a comentar, porque segundo as testemunhas, ele foi muito 
grosseiro  com  eles,  querendo  até  mesmo  inverter  o  quadro  dos  assassinos  para  as  
testemunhas, então a gente vai estar conversando com ele, vou amanhã mesmo ligar para 
ele e marcar um horário para estarmos conversando, para depois marcarmos uma reunião,  
ou até mesmo já deixar marcada essa reunião aqui para reivindicarmos sobre isso. Mas  
podem ter certeza de uma coisa que eu disse lá dentro e volto a repetir aqui fora: se tem 
culpa, tem que pagar, tanto advogado, tanto assassino, tanto Vereador, seja quem for, tem 
culpa tem que pagar.” Munícipe: “Qual o dia e horário dessa reunião?” Vereador Marcio: 
“Poderá ser na quarta-feira, às dezenove horas, aqui na Câmara, vou convidar o Tenente  
De Paula, ver se poderá estar presente na reunião, o Delegado também, mas antes disso 
vou  estar  indo  lá,  os  Vereadores  vão  fazer  uma  Comissão  para  irem  à  Delegacia  e  
apurarem  esse  episódio.  E  como  já  comentei:  quem  é  culpado  tem  que  pagar  seja  
Vereador, advogado, seja quem for,  é  culpado tem que pagar. Eu não estou aqui para 
brincar, não estou aqui para acobertar nenhum ladrão, assassino, ninguém. Sou igual a  
vocês,  estamos  aí  no  dia  a  dia,  como eu  disse:  aconteceu  na  minha casa,  como pode  
acontecer com vocês, como já aconteceu com alguns de vocês. Não é fácil, sabemos disso,  
mas em momento de emoção, acabamos tomando algumas atitudes e volto a falar aqui: se  
realmente tivemos culpa, podem ter certeza que vai ser feito o que tem que ser feito. Boa  
noite.” Munícipe: “Marcio, mas o que você diz da esposa do assassino e outro rapaz irem  
até a sua casa te procurarem e falarem com você?”  Vereador Marcio:  “Então, eu acho 
estranho isso porque realmente a esposa do assassino e o amigo dela, o Bio, estiveram na  
casa do meu sogro, que é onde eu moro, em torno das sete horas e trinta minutos e não  
conseguiram falar  comigo,  também  vieram  aqui  na  Câmara  e  não  conseguiram falar  
comigo. Isso eu tenho como provar e mostrar sobre isso. Agora, temos que levantar: o  
advogado foi? É da Câmara? Porque foi? Ele tem um horário para trabalhar aqui, são 
vinte horas semanais,  ele  também tem escritório em Mogi  das Cruzes,  mas quando foi  
contratado, quando eu o chamei para trabalhar aqui, fui bem claro: causas de Biritiba  
Mirim que possam gerar polêmicas, não pegue, disse a ele se fosse pegar  seria através de  
seu escritório,  não seria de Biritiba,  o máximo que pode fazer é  orientar,  como já foi  
orientado sobre separações,  pais que batem em filhos,  mulheres que apanham, isso ele 
orienta e encaminha para a Procuradoria Geral de Mogi. Agora, se o preso comentou isso,  
eu  acho  estranho  porque  eu  não  conversei  com a  esposa  e  nem com o  amigo  dele.”  
Munícipe:  “Então porque que quando a Força Tática entrou na casa do assassino e na  
hora ele citou seu nome pelo telefone, disse que estava falando com você?”   Vereador 
Marcio: “Você pode ter certeza que não, eu afirmo para você que não.” Munícipe: “Será?” 
Vereador  Marcio:  “Eu digo  que  não,  então  é  por  isso  que  vai  ter  que  ser  apurado.”  
Vereador  Carlos  Alberto:  “Gostaria  que  o  Sr.  Presidente  comunicasse  aos  demais  
Vereadores  se  vai  haver  a  reunião  agora,  para  formarmos  a  Comissão  Especial  de  
Investigação e até para que a população que está hoje presente saber os nomes dos Pares  
que  vão  fazer  parte  dessa  Investigação.” Vereador  Marcio:  “Como o  Nobre  Vereador 
comentou, após a Sessão estaremos nos reunindo e vocês mesmo indiquem os nomes para  
que  não  seja  eu  a  indicar,  para  estarmos  montando  essa  Comissão  Especial  de  
Investigação, ou até mesmo se a própria população quiser indicar.” Vereador Reinaldo: 
“Já  que  estamos  aqui  em  frente  de  todos,  vamos  fazer  às  claras,  fazer  na  frente  da  



população mesmo,  é  mais  claro  e  mais  evidente  para  todo mundo.”  Vereador  Marcio: 
“Claro. Os Nobres Vereadores estão à vontade para escolherem os que queiram fazer parte 
dessa Comissão.” Vereador Marcelo:  “Eu, na qualidade de Vereador, gostaria de fazer  
parte dessa comissão. Acho que realmente tem que ser apurado o que aconteceu. Então  
estou à disposição dos Nobres Vereadores para fazer parte.” Vereador Reinaldo: “Coloco-
me a disposição da Presidência, se for necessário.”  Vereador José Maria: “Esse Vereador,  
ressalvada a informação prestada a mim na Delegacia, também está a disposição.”. Os 
Vereadores Jarbas, Wellington, Érica e Fernando também se colocaram a disposição para 
compor  a  Comissão  Especial  de  Investigação.  Vereador  Marcio:  “A  Comissão,  não 
necessariamente, pode ser formada por cinco integrantes, como diz o Regimento Interno,  
mas acho que pode ser por todos que queiram e estão a disposição.” Vereador Carlos 
Alberto:  “Eu  estou  a  disposição,  mas  acho  que  no  meu  caso,  juridicamente,  por  nós  
estarmos  numa  lide,  eu  estaria  a  disposição,  mas  no  meu  caso  não  caberia,  Vossa  
Excelência, Sr. Presidente sabe disso e o Vereador José Maria entraria como testemunha,  
no caso.” Vereador José Maria: “Como eu disse, eu presenciei uma informação, juntamente  
comigo tinha outro policial, que inclusive conversei com ele e o mesmo está a disposição 
para qualquer tipo de esclarecimento, e por isso, teríamos que estarmos analisando o nosso 
Regimento Interno, porque é um fato grave, tem que ser apurado de forma correta para que 
não haja ilegalidade no procedimento, a fim de que posteriormente o judiciário venha a 
cancelar tudo isso aí.”  Vereador Marcio: “Acho que, como o Nobre Vereador comentou, 
bem como o Vereador Carlos Alberto, sobrando então são seis Vereadores, geralmente a 
Comissão é formada por cinco, mas acho que havendo esse consenso, poderão participar  
os Vereadores Jarbas, Fernando, Érica, Wellington, Reinaldo e Marcelo, acho que nada  
opõe  aos  demais.”   Vereador  José  Maria:  “Gostaríamos  de  estarmos  fazendo  isso 
formalmente por meio de um requerimento de acordo com o Regimento Interno para que a 
gente, como já disse anteriormente, não cometamos erros. Não queremos cometer injustiça, 
nós só queremos apurar o que está sendo solicitado.” Vereador Marcio:  “Então façamos 
assim: para que não fujamos ao Regimento Interno, para que seja feito corretamente, vocês  
que estão presentes viram que todos os Nobres Vereadores estão intencionados em fazer 
parte da Comissão. Vamos ver regimentalmente e na quarta-feira passamos o nome do  
Presidente e dos demais Membros da Comissão, para fazermos a coisa correta, dentro da 
lei.”  A munícipe Ana Laura da Luz indaga, mas sua voz não pode ser gravada, pois ela não 
falou  ao  microfone  tendo  prejudicada  a  sua  pergunta.  O  nobre  Vereador  José  Maria 
responde: “Se o Sr. Presidente me permite. A reunião das Comissões pode ser assistida por  
qualquer um, então todas as reuniões podem ser antecipadamente avisadas para que as  
pessoas as assistam, mas não podem se manifestar,  assim como no Fórum, eu entendo 
dessa  forma,  se  eu  estiver  errado  me  corrijam,  a  audiência  é  pública  e  todos  podem  
participar, desde que não se manifestem. Há interesse da família em estar acompanhando e  
isso vai ser dado ciência de todos os passos da C.E.I. e quando for para serem ouvidas as  
pessoas,  quem tiver  interesse  em estar  acompanhando,  eu  acredito  que  não há  óbices  
nenhum.” Vereador Marcio: “Está respondido e quando for feita a reunião da C.E.I. será 
comunicado aos familiares das vítimas.” Munícipe:  “Marcio, você mandou dois policiais  
militares embora para Mogi,  causando uma diminuição no efetivo da Polícia Militar.” 
Vereador Marcio:  “Acabei de comentar lá dentro: ‘quando o filho é bonito todos querem  
ser  o  pai,  quando  é  feio  ninguém  quer’.  Todos  dizem  que  os  dois  policiais  foram 
transferidos por mim, acho que se eu tivesse essa força eu estaria bem. O Policial Militar  
Godoi eu o conheço, o irmão dele está aqui, a gente conhece, o Cabo Neto, nós estudamos  
juntos, temos as nossas divergências, mas como eu sempre comentei: se estiver errado, faça  



cumprir a lei, se está certo, não tente forjar a lei, sempre comentei isso. Agora, o por quê  
ambos foram transferidos, eu não posso informar, porque vem ordem de seus superiores,  
no entanto, você pode ter certeza de que se eu tivesse essa força de transferir dois policiais  
militares, já teriam vindo outros dois pra cá. O problema da viatura é o seguinte: hoje tem  
uma viatura, se tivesse mais efetivo seria mais fácil, estamos reivindicando para isso, tanto  
como vocês viram, os Vereadores fizeram essa Moção de Apelo para estarem voltando 
ambos os policiais, só que apenas com os dois policiais não vai dar para ter mais uma 
viatura na rua, precisa de mais efetivo. Conforme o documento que fiz ao Governador do  
Estado, vinte e um policiais efetivos para trinta mil habitantes é difícil, são 346 km² de área 
rural  e  417  km²  no  município  para  vinte  e  um policiais  militares,  todos  sabem que  é 
impossível. A gente vem reivindicando isso e como eu disse: se eu tivesse essa força, não  
precisaria  estar  protocolando  em mãos  do  Governador  um pedido  de  mais  efetivo  no 
município.” Munícipe: “Não é só pedir policiamento, mas no caso do Delegado que tratou 
as testemunhas como bandidos, mas não são bandidos, pedir o afastamento dele,  como  
você está dizendo, que nós temos poder de fazer alguma coisa, vocês também tem. E outra  
coisa que eu quero perguntar para você: se for provado que realmente você está por trás  
disso, qual vai ser a atitude dos demais Vereadores?” Vereador Marcio:  “Vai ter que ser 
tomada a atitude correta, ser baseado em leis, e se realmente for provado algo eles vão 
fazer  cumprir  essas  leis.  Disso  você  pode ter  certeza,  pois  não vai  ter  como eles  não 
cumprirem a lei.” Munícipe: “E sobre a Lei Seca?” Vereador José  Maria: “Nós estamos 
analisando o Projeto de Lei que virou lei em Mogi, no caso de salões, como é o caso do  
Forró  do  Jacaré,  desde  que  ele  se  adeque  as  condições  da  lei,  não  haverá  problema  
nenhum em funcionar e vender bebida alcoólica, assim como ele, outros que trabalhem da  
mesma forma. Então, antes de qualquer coisa, podemos fazer uma Audiência pública para  
que  seja  discutido  esse  Projeto  e  sejam  feitas  as  emendas  necessárias.”  Munícipe: 
“Quanto  ao  Posto  Policial  na  Praça?”  Vereador  Marcio:  “Isso  já  foi  objeto  de 
reivindicações  do  mandato  passado,  da  maioria  dos  Vereadores:  José  Maria,  Carlos  
Alberto,  Reinaldo,  e  os Nobres Vereadores que estão neste mandato também: Marcelo,  
Fernando,  Wellington,  Jarbas  e  Érica,  todos  estão  reivindicando  essa  base  ou  posto  
Policial  na  praça,  e  segundo  informações  do  próprio  Prefeito,  está  sendo  estudada  a  
possibilidade de implantar , porque isso depende de obras dele junto com o Destacamento 
da Polícia Militar. Mas isso é uma reivindicação já feita, não de um, mas de todos os  
Vereadores, tanto do mandato passado quanto desse. Como o próprio Vereador Marcelo 
comentou agora há pouco: ele não consegue sair com a filha dele na praça, e todos nós  
sabemos que não tem como mesmo você levar esposa ou marido para passear na praça.  
Estamos lutando em cima disso.”  Munícipe:  “O que você acha em ter um Fórum, uma 
Vara Distrital em Biritiba Mirim?” Vereador Marcio: “Já está vindo o Fórum de pequenas 
causas, coisas pequenas vai ser mais rápido de resolvê-las e através disso, outro passo que  
vai ser tomado é para trazer a Vara Distrital para o município.” Munícipe: “Mas tem que 
ser feito antes de morrer mais gente.”  Vereador Marcio:  “Essa atitude tem que ser para 
ontem, como eu disse, e não para amanhã.” Munícipe Ana Laura: “Srs. Vereadores, o que 
está acontecendo em Biritiba Mirim é trágico. Sei que em parte, a culpa é da população.  
Dizer que são casos isolados, mas como que em três dias ocorrem seis assassinatos numa  
cidade pacata, que agora temos violência e que chácaras são invadidas. Desde 2002 e  
2003 vem havendo crimes bárbaros, assassinatos, chácaras invadidas, a menina menor de  
idade jogada no Rio Tietê e violentada. Então não são casos isolados. São coisas que vocês 
Vereadores,  os nove Vereadores  que entraram com vontade de trabalhar,  vejam que a  
cidade está perdendo o rumo, nós somos isolados. O que a nossa juventude vai fazer? Eles  



já são ociosos por não terem trabalho, o que eles vão fazer? Iniciando na bebida e na  
droga?  Coisas  têm  que  ser  pensadas  e  feitas  nesse  município.  O  Governo  do  Estado 
também tem responsabilidade por nós, estamos numa área de mananciais, não podemos ter  
nada aqui para favorecer nossas crianças. Só que os senhores Vereadores são munidos de 
carro  e  casa  boa.  E  nós?  Todos  aqui  tiveram  que  trabalhar  como  eu.  Biritiba  está 
morrendo, muitos estão mudando e a culpa é de quem? Dos antigos? Nós somos novos e  
temos que mudar. Não há condições de permanecer como está. A escola modelo do Jardim 
Yoneda  é  chamada  de  ‘Carandiru’  .  Como  podemos  deixar  que  a  coisa  vá  por  esse  
caminho” Vereador José Maria: “Você tem razão, assim como toda a população.  Vocês  
têm o direito de cobrar,  por isso nós pedimos que vocês acompanhem os trabalhos da  
Câmara, porque o Vereador, de certa forma, ele tem as mãos amarradas. E porquê? Se nós 
pudéssemos fazer as coisas como o Prefeito pode, pois ele tem o poder, tem a máquina na 
mão,  nós  faríamos.  Eu  mostro  para  vocês  os  trabalhos,  pedidos  dos  Vereadores  do  
mandato passado e os deste mandato, e vamos fazer uma comparação do que foi pedido,  
das idéias postas, do que foi posto em prática. Então vamos cobrar os Vereadores sim, mas  
o  Prefeito  tem  uma  parcela  de  responsabilidade  também.”  Vereador  Marcio: “Dando 
continuidade ao que o Vereador José Maria falou. Nós pedimos, como vocês pedem pra  
gente, a gente vai e pede até o Prefeito. Como vocês viram foi dispensada a leitura das  
Indicações  para  não  demorar  muito,  em  respeito  a  vocês.  Mas  são  feitas  inúmeras 
reivindicações semanais, em todas as Sessões. Agora, o Prefeito tem assessores para ver o 
que é prioridade ou não, o que pode ser feito ou não, mas muitas coisas podem ser feitas,  
coisas simples. Nós tentamos fazer a nossa parte, mas não é só a gente, tem o Executivo  
também.”  Vereador José Maria: “Só mais uma coisa: eu acredito que todos vão concordar  
com que eu vou dizer. Nós aqui queremos por a casa em ordem, e nós dependemos de  
vocês.  Precisamos ver onde está o erro e corrigi-lo. Esse é o meu ponto de vista, então nós  
dependemos de vocês. Vocês nos colocaram aqui e nos tiram a hora que quiserem, mas  
vocês precisam nos ajudar. Só dessa forma, na base da pressão, fazendo a coisa de forma 
certa, pacífica é que vamos conseguir as coisas. Então vamos fazer com que Biritiba Mirim  
progrida e vamos ver onde está errado, alguma coisa está errada. Não é possível que não  
dê certo.  Biritiba Mirim está parada há mais de vinte anos, precisamos ver o que está  
errado  nesta  cidade  e  corrigir.”  Munícipe:  “E  o  Prefeito,  se  encontra  na  cidade?” 
Vereador  Marcio:  “Encontra-se  sim,  pois  conversei  hoje  a  tarde  com ele.”   Munícipe: 
“Então o porquê ele não está aqui? Quando tem festa na praça ele está presente e porque 
não agora com o sofrimento das mães?” Vereador Marcio: “Hoje está sendo feita a Sessão 
e na reunião de quarta-feira vamos convidá-lo também, os Vereadores, os populares e o  
Executivo. Vamos fazer algumas perguntas mais rapidamente, pois a própria polícia militar  
está aqui, enquanto isso a cidade está a solta e eles estão aqui na Câmara.”  Munícipe 
Viviane:  “Os cúmplices estão soltos, como nós testemunhas poderemos passar perto dos  
cúmplices: Bio e a  esposa do acusado? Não sei como vou ter segurança, pois eles podem  
se vingar e eu vou andar com pedra, pau, e o que vim primeiro eu vou agredir, pois estou  
com medo. Fui à Prefeitura e dois cúmplices me encararam, como vou fazer? Tenho que ter  
segurança.” Vereador Marcio: “Estaremos reivindicando junto a Polícia Militar e Civil,  
ao Delegado para apurar isso e apurar as providências. Eu sei que a gente fica com medo, 
pois como já comentei, houve um episódio na cada do meu pai, ele, com 72 anos de idade 
morando naquele lugar, no sítio, ficou com medo e, quando o cachorro dele apenas latia,  
ele já me ligava e pedia para chamar a polícia. Então acaba tirando a tranqüilidade e a  
gente não sabe como agir, ficamos com as mãos atadas.”  Munícipe Viviane: “Inclusive 
fomos à Delegacia e o Delegado falou para fazermos um boletim de ocorrência. Quero que  



você cobre isso do delegado.”   Munícipe pergunta ao Vereador Marcio, mas a gravação 
ficou prejudicada, pois não utilizou-se do microfone. O Vereador Marcio responde: “Essa é 
uma reivindicação que vários moradores do bairro já pediram, e se eu não me engano, o  
Prefeito já encaminhou o orçamento e isso nós Vereadores podemos estar cobrando junto a  
ele.”  Munícipe – Srª avó da vítima Marquinhos: “Eles não mereciam isso. Eram meninos 
bons e trabalhadores. Nós estamos perdendo a paz.” Vereador Marcio: “Ninguém merece 
isso, nenhum trabalhador, pessoa de bem merece um acontecimento desse. E algo que está  
acabando aqui é a paz. Um exemplo: há pouco recebi um telefonema da minha esposa  
pedindo que o meu sogro vá buscá-la, pois ela tem medo de andar duzentos metros. Todos  
nós estamos perdendo a paz, estamos ficando presos em nossas casas e os bandidos na rua.  
Mas, antes de tudo, temos que parabenizar a Polícia Militar que vem fazendo o trabalho  
deles, mesmo com pouco efetivo, eles estão mostrando que estão para trabalhar, pois na  
maioria dos  episódios: assaltos,  assassinatos,  a  Polícia  Militar está em cima,  tentando  
trabalhar na medida do possível. Temos que agradecê-los e agradecer a Polícia Civil pelos  
trabalhos  que estão fazendo,  mas temos que cobrar  mais  atitudes.”  Munícipe  Viviane: 
“Pouco trabalho que a Civil vem fazendo pelos que estão lá dentro. Não digo pelos que  
estão fora, como o Pezão, mas os lá de dentro tem pouco trabalho, pois o muito trabalho  
quem teve foi a Militar.” Vereador Marcio: “Como eu acabei de comentar: a Militar está  
fazendo um trabalho que não é deles.”  Munícipe Ana Laura: “O Prefeito tem uma parcela 
de culpa. Ele teve mais de 70% de votos, teve a confiança total da população, então cabe  
aos senhores, obviamente, cobrar do Prefeito, pois nós estamos dando a cara a tapa para  
pedir segurança. Ademais, o Sr. Presidente será afastado enquanto houver a Comissão de 
Investigação? Queremos saber.”  Vereador  Marcio:  “Isso vai  ser  visto  regimentalmente 
para  cumprir  a  lei,  como  o  próprio  Vereador  José  Maria  questionou,  vamos  ver  o  
Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal, para cumprir a  
Lei.” Munícipe Viviane: “Você vai pedir mais efetivo da Polícia Militar ou precisa vir TV  
Diário e policiamento para isso acontecer?”  Vereador Marcio: “Os Nobres Vereadores já 
fizeram hoje  uma  Moção,  eu  passei  uma  cópia  do  ofício  que  protocolei  em  mãos  do  
Governador pedindo mais efetivo da Polícia Militar no município, pois como já disse: 21 
policiais, hoje a Polícia Militar não está com o quadro completo faltam dois que foram 
transferidos,  para  414  km²  acho  que  é  difícil,  é  impossível,  eles  tem  que  trabalhar  
triplicado para conseguir cobrir.” Munícipe Viviane: “Como pode ter um destacamento da  
Polícia  Militar  para  Biritiba  e  Salesópolis?” Tenente  De  Paula:  “Quero  agradecer 
primeiramente a população, parabenizar a ação de vocês que acho que só vem a somar as  
Polícias Militar e Civil e a todos os munícipes, são atitudes como esta que esperamos de  
vocês.  Cobrar  mesmo,  tanto  da  polícia  quanto  dos  Vereadores.  Respondendo  a  sua 
pergunta: como sargento eu trabalhava em Salesópolis e comandei lá durante oito anos, fui  
a  Tenente  e  consegui  voltar  para  lá  em  outubro,  pois  estava  trabalhando  em 
Itaquaquecetuba, então eu vim para a região e estou acumulando Biritiba e Salesópolis. A  
explicação: Biritiba Mirim não comporta um Tenente, pois Biritiba era uma Companhia,  
depois virou Pelotão e agora é um Grupo, quer dizer, veio regredindo. Então, com a perda  
da Companhia, já perdeu-se  um número de policiais militares que vocês tinham. O Pelotão  
comporta um Tenente no comando, vocês já não têm mais, quer dizer, eu estou acumulando 
e estou dedicando exclusivamente, pelo menos nesses últimos meses, para Biritiba Mirim.  
Temos o Sargento André a frente, que está substituindo o Sargento Adalberto e eu também 
estou presente, porque a gente está gerenciando, apesar que eu gosto de prender bandido,  
eu estava presente todo o tempo e conseguimos tirar esses indivíduos momentaneamente da  
rua. Então, a minha presença tanto em Biritiba e Salesópolis, ela não vai acrescentar em 



nada. Eu estou aqui agora todo o tempo dessa crise, logicamente eu gerencio e administro 
colocando os policiais onde a gente entende que tem que estar. Vocês estão falando do  
policiamento  em  frente  ao  Forró  do  Jacaré.  Nós  temos  um  efetivo  que  hoje  para  o  
município, eu não posso estar nem falando isso diretamente para o meu comando, então o 
pessoal tem reivindicado bastante, nessa parte os Vereadores estão de parabéns, que desde  
que assumiram já convocaram uma reunião junto ao alto comando da Polícia Militar, onde 
eu também participei, só que não depende deles e sim do Governo do Estado. Agora, a  
Polícia Militar fez, através daquelas pessoas que se dizem inteligentes, um cálculo para 
redistribuir o nosso efetivo, e então, olharam a estatística de Biritiba Mirim. A gente sabe  
que quando se perde um ente querido, o seu sofrimento é sempre maior que os dos outros,  
então eles olham em estatísticas, um exemplo no ano passado não tivemos nenhuma morte  
em Biritiba Mirim, eles tem um parâmetro para fazer uma estatística e em cima dela é que 
eles  mandam  o  efetivo.  Biritiba  e  Salesópolis  perderam,  pois  são  tidas  como  cidades 
tranqüilas, dentro dessa estatística, mas no ano  passado  não tivemos nenhuma morte, e 
nesse ano já tivemos cinco, então sabemos que já aumentou o percentual de criminalidade,  
e realmente o efetivo nosso não faz com que a gente ofereça um trabalho 100% para vocês,  
no  que  diz  respeito  a  prevenção.  Ter  uma  viatura  em  frente  ao  Forró  do  Jacaré  é  
necessário? Sem dúvida, pois onde existe aglomeração o policial tem que estar presente,  
mas aí recai: temos poucos policiais. Falaram que no sábado nós não tínhamos  policiais,  
acho que estavam enganados, porque tínhamos um pessoal, inclusive que veio reforçar no  
show do Zeca Baleiro na Praça e todos que estiveram lá viram a quantidade de policiais e  
de pessoas que lá estavam. Tínhamos a concentração do policiamento na praça e logo, por 
volta das vinte e três horas, uma guarnição nossa teve êxito na prisão de um traficante, nós  
apresentamos uma ocorrência de tráfico na delegacia às vinte e três horas e,  devido a  
burocracia, o policial foi sair de lá por volta das seis horas da manhã, então, perdemos  
uma equipe  apresentando  essa  ocorrência,  mas  tiramos  um traficante  de  circulação  e  
outros policiais estavam na praça. Se roubar alguém na área rural e nós falarmos para ele  
que uma viatura fica parada na frente do baile, vai haver problemas.  Podem até dizer que  
para ganhar um dinheiro do Jacaré, o policial estava fazendo bico, enquanto nós estamos  
sendo roubados na área rural, podem dizer que estamos dando atenção só para o Jacaré  
porque  ele  é  Prefeito,  e  não  para  os  comerciantes  da  praça,  pois  a  gente  ouve  isso  
constantemente. Então tudo que eu falar aqui pode ser desculpa. A polícia militar está  
sensibilizada,  eu  até  peço  desculpas  por  não  poder  estar  oferecendo  uma  segurança  
melhor, mas nos últimos episódios, se nós pecamos na área preventiva, nós conseguimos de 
imediato atender a comunidade na área repressiva. É difícil o nosso trabalho. Os parentes  
presenciaram que nós prendíamos um aqui e através de informações a gente ia atrás de  
outro e todo mundo está vendo a Polícia Militar, todos estavam sabendo que estávamos 
atrás do ‘Pirata’ e ele se escondendo, o Bio, como a munícipe falou, dando carona para o  
Pirata para tudo quanto era lugar, tentando tirar ele da cidade. A Polícia militar está  
consciente da sua deficiência, mas nós precisamos de vocês para que esse quadro possa 
melhorar. Se estivéssemos no sábado em 500 policiais, talvez não conseguíssemos evitar 
esse  episódio,  nós  teríamos que  estar  lá.  Como a  cidade estava  com vários  eventos  e  
situações críticas, pois a área rural é uma situação crítica, pois imaginem se no sábado  
acontecesse um roubo na área rural, eles estariam caindo em cima das Polícias Militar e  
Civil. É difícil atender a todos os lugares, nós não estamos onipresentes, não sabemos, por 
exemplo, que um cara em posse de uma chave entrou dentro de uma casa, por problema 
passional e esfaqueou o casal. É complicado. De repente um vizinho poderia sim ter ouvido  
um barulho e ter pedido socorro solicitando a polícia, mas muitos de nós, como o problema 



não  é  com  a  gente,  temos  cruzado  os  braços  e  não  fazendo  nada.  Temos  que  estar  
participativos.  Fiquei  comovido com o que a Srª  Ana Laura nos  disse.  Acho que você  
expressou muito bem e representou muito bem a todos aqui. Em nome da Polícia Militar eu  
peço desculpas por não poder estar presente em todos esses momentos em que as famílias  
estão sofrendo e acho que somente com a união de todos nós que a gente vai conseguir dar  
um basta. A Lei Seca é um início, é uma coisa que vai vir para somar, mas ela não vai  
resolver o problema, ela vai ajudar e medidas como a Lei Seca e outras, nós temos que  
estar tomando e vocês têm que estar cobrando os Vereadores para que aprove essa lei.  
Muitas mulheres são espancadas em casa porque o marido chega bêbado e fica tomando  
cachaça até as duas horas da manhã, ou acontece briga em bares e mata o outro, como  
ocorreu  em  Salesópolis.  Posso  falar  mil  coisas  e  todos  vão  achar  que  estou  dando  
desculpas, mas quem está acompanhando o nosso trabalho está vendo que a Polícia Militar  
está  fazendo  até  o  impossível  para  poder  esclarecer  todos  esses  crimes  que  estão 
ocorrendo. Os nossos policiais têm perdido folgas, e durante a folga, com os seus carros,  
fazem investigações para que no dia em que estão a serviço, eles conseguirem prender  
esses criminosos. Mais uma vez lamento esses episódios e coloco  Polícia Militar para  
somar com vocês, quem comanda hoje aqui é o Sargento Adalberto, mas acho que Biritiba 
merece Sargentos, Tenentes e merece até pessoas mais graduadas, então é por isso que 
estou  dando  uma atenção  e  um carinho  especial  a  vocês.  E  hoje,  se  você  for  ver  no  
comando, eles tem a minha pessoa como responsável pelo policiamento, estou aqui hoje, fiz  
questão de acompanhá-los e do que precisarem as portas estarão abertas, se eu não estiver  
aqui  estarei  em Salesópolis,  liguem para  mim e  estarei  de  imediato  aqui  para  somar 
esforços  e  fazer  de  Biritiba  uma  cidade  colocada  num lugar  que  realmente  merece.”  
Vereador Reinaldo: “Quero aproveitar o momento e fazer uma pergunta ao Tenente. Tendo  
em vista que os municípios vizinhos  pagam o pró-labore a todos os Policiais Militares e  
em alguns,  os Policiais  Civis  também, na Câmara,  nós temos uma  lei  que autoriza o  
Executivo a pagar pró-labore, que foi um Projeto de Lei de autoria do Vereador Carlos  
Alberto,  inclusive  votei  contra  a  bancada naquela oportunidade,  porque entendi  que  a  
gravidade da segurança pública estava cada vez mais deixando a população com medo,  
então votei favorável ao Projeto de Lei onde instituiu o pró-labore. Então eu entendo que 
os municípios vizinhos estão dando um apoio maior a Polícia Militar, estão valorizando um  
pouco mais a polícia do que a administração anterior, então é uma resposta para toda a  
população para que ela  saiba que a  Legislatura anterior,  através  dos  Vereadores  que  
participaram conosco  que  instituiu  essa  Lei.  Seria  importante  que  além de  todas  essa 
medidas de sua Lei Seca, o Nobre Vereador José Maria também solicitou por diversas  
vezes  a  guarda  municipal,  e  eu  mesmo  solicitei  a  colocação  de  câmeras  em 
estabelecimentos,  na  praça,  principalmente  em decorrência  da  violência.  Gostaria  que  
Vossa  Senhoria  expressasse  se  é  importante  esse  pró-labore aos  policiais  militares,  se 
daria um incentivo maior para que possam trabalhar mais satisfeitos e possa dar uma  
satisfação maior a população.” Tenente De Paula: “Dinheiro é sempre bem vindo, ainda 
mais que as Polícias Militar e Civil estão há mais de dez anos sem ter reajuste. Até os maus  
policiais podem ser em decorrência do que ganham, porque hoje, veja bem, o policial sai  
do povo igual a vocês, muitos que estão aí pode ser que amanhã se tornem policiais. Todo  
mundo sabe que a polícia ganha mal e às vezes prende um bandido que acabou de roubar 
um banco, e esse policial não tem uma boa índole  ou de repente está passando necessidade 
em sua  casa,  nada  justifica,  mas  o  cara  oferece  metade  de  um malote,  é  difícil  você  
conseguir fazer com que aquele policial não se atenta, não caia para esse lado. Então, o  
pró-labore é uma ajuda de custo que a maioria das cidades proporcionam aos policiais,  



principalmente quando se relaciona ao pró-labore de trânsito. Em Guararema, ela dá uma 
ajuda especial aos policiais, independente de trânsito, a Prefeita instituiu uma Gratificação 
Especial.  Em Salesópolis  já  estamos  em conversas  finais  e  talvez  no  mês  que  vem os 
policiais passarão a receber o pró-labore e, em Biritiba a gente está torcendo para que  
saia isso, porque hoje, muitos policiais que moram na região, ninguém quer trabalhar em 
Biritiba e em Salesópolis piorou, porque o caminho é bem mais longe. Em Salesópolis, a 
metade do meu efetivo mora em Mogi das Cruzes, e o policial sai de lá que ganha R$ 
350,00 a mais  no  salário,  para trabalhar  longe de  suas  famílias,  longe de  casa,  para  
ganhar a menos numa cidade pequena onde sabemos que a cobrança é maior. Se você  
perguntar a um policial se ele quer trabalhar em Mogi ou Biritiba, ele vai preferir Mogi  
porque lá ele vai ganhar R$ 350,00 a mais. Hoje todo mundo precisa de dinheiro, então é  
lógico que isso vai ocorrer. Ocorrendo o pagamento, não digo que seja igual devido a 
proporção da cidade, mas de uma ajuda de custo por parte da Prefeitura, essa ajuda não  
vai sair do bolso de ninguém  diretamente,  será do próprio trânsito.  Hoje nós fazemos 
multas  e  vai  tudo para o Estado,  as  multas  que fazemos,  em média de cem a cento e  
cinqüenta autos de infração, quem recebe isso não é o nosso município, é o governo que  
não repassa nada para nós. Então, nada mais vai ser o que vamos continuar fazendo a  
mesma  média  de  infração,  só  que  o  dinheiro  todo  vai  vir  para  o  município,  em  
contrapartida, como o trânsito é de competência do Prefeito, serão nomeados todos esses  
policiais  que  receberão  o  pró-labore,  como  funcionários  da  Prefeitura  para  estar 
aplicando com a delegação do Prefeito, as autuações. Se nós conseguirmos trazer esse pró-
labore, vamos fazer com que muitos policiais se interessem em vir trabalhar no município.  
Porque hoje eu consulto um policial que mora em Salesópolis, pois tem vaga lá, o policial  
me diz que eu vou castigar ele, pois para muitos trabalhar em Biritiba e Salesópolis é um 
castigo. Eu abri mão de quase R$ 500,00 trabalhando em Itaquaquecetuba, mas estou do 
lado da minha família e vou fazer o que gosto pelo meu município. Agora adotei Biritiba  
como meu município, então, tudo que sei de polícia vou estar fazendo para a comunidade.  
Acho  importante  estar  implementando  isso  aí  porque  vai  motivar  os  policiais  daqui  a  
permanecer e motivá-los até mesmo se doarem um pouco mais, porque da mesma forma  
que estamos favorecendo os policiais eu gostaria que vocês também cobrassem, mas não 
com críticas ou coisas pessoais  e sim,  de interesse da coletividade,  não podemos fazer 
críticas porque você acha e sim se o policial trabalha mal em prejuízo da coletividade. O 
monitoramento também é uma somatória que vamos estar ganhando, se conseguirmos, se a  
problemática está sendo o Forró do Jacaré ou a praça, se tivermos  o monitoramento  
desses  locais,  não  precisávamos  talvez,  nem  estar  expondo  as  testemunhas,  a  própria  
filmagem estria mostrando os autores dos crimes, iríamos identificar traficantes vendendo  
entorpecentes, íamos conseguir aos poucos dar um novo rumo a essas pessoas e ficaria  
mais fácil da Polícia Militar estar direcionando o policiamento. Às vezes falam: a polícia  
não está no Forró, mas é que a gente trabalha com estatísticas dos acontecimentos, como 
nós somos poucos, temos que direcionar, por exemplo, se o problema está lá na Cruz das  
Almas, infelizmente vou ter que direcionar o policiamento pra lá. A somatória de tudo isso,  
o pró-labore vai fazer com que os policiais tenham interesse em trabalhar aqui, ele sai por  
livre e espontânea vontade de onde ele está, o Estado não tem que pagar nada a ele. E hoje,  
se eu for tirar um policial daqui e dizer que vai ser transferido a Mogi, ele vai ter que 
ganhar uma ajuda de custo que o Governo paga pela transferência dele, e um período de 
trânsito que ele goza em torno de cinco dias, quer dizer, o Estado tem prejuízo com isso.”  
Munícipe Viviane: “Como vocês fariam se tivesse duas companhias, uma em Biritiba e  
outra em Salesópolis?”   Tenente De Paula:  “Tudo é uma questão de prioridade.  Uma 



ocorrência que julgamos ser menos grave ou mais grave. Exemplo: se tiver uma briga entre  
marido e mulher e outra ocorrência de roubo, qual seria  a mais grave? Então, é esse o  
nosso critério. Tem que priorizar, ter jogo de cintura, a polícia trabalha com questão de 
segundos.  Ou recebe elogios ou recebe crítica.”  Munícipe Viviane: “O rapaz que está 
foragido, muitos aqui não sabem identificá-lo, pois só conhecem pelo nome, ele pode estar 
por aqui. Eu pergunto se não é obrigação do delegado expor foto dele?” Tenente De Paula: 
“Muitas coisas que vocês acham que pode ser feitas, na verdade não pode. Às vezes não é  
culpa  da  Polícia  Militar,  nem  do  Delegado  de  Polícia,  pois  ele  também tem  as  suas  
limitações,  ele  não  pode  por  conta  própria  fazer  determinadas  coisas,  pois  ele  pode 
praticar abuso de autoridade. A maior falha que temos é o nosso Código Penal, se não  
mudarmos a Câmara dos Deputados, não fizer uma mudança radical no Código Penal, vai  
acontecer isso: às vezes, o delegado não achou argumentos necessários para poder segurar  
a todos lá. A gente prende e tem que ligar para o juiz pedindo para quebrar o galho e 
mandar a prisão preventiva, temporária e se o juiz se nega mediante os argumentos que 
são poucos, então infelizmente  o delegado vai ter que soltar. O problema é se você colocar  
foto de alguém, expondo-o, eu ainda não está condenado, é problema. Se eu venho aqui e  
coloco a foto do ‘Edinho’ que está foragido, e se amanhã provar que ele não tem nada a  
ver, eu vou ter que indenizá-lo e a sua família também. Vocês prestem atenção na hora de  
acusar, serve até mesmo em suas  manifestações, no caso  está sendo acusado o Vereador  
Marcio aqui, para podermos acusá-lo tem que ser feita essa C.E.I. e apurado, no caso da 
justiça, transitado em julgado, ainda que ele tenha um período em que pode recorrer, e só  
quando ele for para o ‘banco dos condenados’ é que podemos escachá-lo, mas eu não  
posso sair e divulgar fotos de pessoas que ainda não estão condenadas. Eu sei sim, até  
consegui através de documentos, fotos do Edinho, há indícios de onde ele esteja e o que 
estamos fazendo, as investigações da Polícia Civil também, é de estar tentando buscá-lo  
nesses endereços e trazendo-o para pedir ao juiz prisão preventiva ou temporária para que  
possa  ser  esclarecido,  e  aí  vocês  que  são  testemunhas  é  que  vão  dizer  se  ele  estava  
envolvido ou não. A polícia é culpada algumas vezes por coisas que não tem a ver com ela,  
e sim com o judiciário, da lei, não é nem do juiz a culpa, pois se ele está lá também tem que  
cumpri-las.  O advogado entra com um ‘habeas corpus’ do acusado, e a lei  prevê esse  
pedido, infelizmente ele vai ter que cumprir.  A gente sabe que muitas coisas são resolvidas 
pela política e muitos bandidos se privilegiam disso, mas não podemos generalizar, temos  
que acreditar no princípio que todos somos gente boa,  até que se  prove o contrário.”  
Vereador Wellington: “Quero fazer em nome de todos, dirigido a Srª Ana Laura, onde ela  
citou ‘Vereadores novos’. Acho que você acompanhou bem como é o nosso procedimento 
no Conselho da Saúde, o meu, o do Prof. Jarbas e do Marcelo, e você viu que o Conselho 
se fortificou, o povo se fortificou, a Diretora da Saúde saiu e a gente já te disse isso bem  
claro: estamos aqui para defender o direito do povo, isenção total, independente de quem 
seja a pessoa. Se é o Prefeito que errou, vamos apurar, se é o Conselho, vamos apurar e  
você pode contar com isso e ter certeza de que estamos fazendo . Agora, infelizmente, falo  
em meu nome, a gente herdou muita coisa ruim no município, quando eu cheguei, eu não 
tenho culpa, estou aqui há oito anos, mas eu também adotei esse município como meu. Já 
tive duas filhas aqui,  a família da minha esposa é  daqui,  você bem conhece,  então eu  
assumi essa empreitada. Também não vou por culpa nos outros que por aqui passaram,  
pois acho que todos tiveram essa oportunidade, e nós estamos aqui para fazer. Agora, eu  
queria que você acompanhasse e também a população, o que a gente está pedindo, o que  
estamos fazendo, inclusive eu, o Prof. Jarbas e o Marcelo já visitamos faculdades tentando  
trazer cursos técnicos para cá, é uma Escola Técnica gratuita, para dar condições a essas  



pessoas de baixa renda, que os pais não tem condições de por numa faculdade, ao acesso,  
tirar um pouco essas pessoas da marginalidade, pois temos falado muito aqui dos efeitos,  
mas  não  falamos  das  causas.  Sabemos  que  uma  das  grandes  causas  da  violência  é  
exatamente a falta de oportunidade. Estamos conscientes,  estamos trabalhando em prol  
disso e gostaria que este Plenário estivesse lotado sempre em todas as Sessões, porque 
vocês iriam estar vendo o que estamos fazendo. O Executivo pode ter sua culpa, mas eu sou  
testemunha que o Prefeito, dentro das suas possibilidades, tem atendido algumas coisas  
nossas e cabe a gente também se organizar mais, como eu já comentei aqui, até intensificar  
mais. As reuniões de Comissões estão sendo feitas, os Vereadores José Maria e Fernando 
estão pedindo. Nós estamos atacando na área da saúde, da educação, o Vereador Marcelo  
está fazendo algumas coisas,  estamos vendo a área de creches e por aí vai. Sabemos que  
não é  só chegar aqui  e  culpar  “A”, “B” ou “C”. Temos que entender  o porquê está  
acontecendo isso aí, essa falta de emprego não é só aqui, é no Brasil. Você vê que hoje a  
criminalidade está 100% voltada ao tráfico, porque para um traficante,  aqui é um paraíso 
pra ele. Ele pega a pessoa desempregada, necessitada, com filhos passando fome e para ele  
aquilo é um paraíso. Uma cidade pacata, ele compra uma chácara ou um barraco e vai por  
aí “trabalhando”. Muitos de vocês podem pensar que não tem nada a ver, mas tem sim,  
pois seu filho é criado nesse meio, então é isso com que faz que prolifere a marginalidade,  
a impunidade. Como o Vereador Marcio falou: se tem culpa, tem que ser punido, sem  
isenção. Os Vereadores, eu sou suspeito a falar, mas tenho certeza de que todos que estão  
aqui, mesmo os que foram reeleitos, eles sentiram o peso da eleição e tenho certeza que 
hoje não tem ninguém aqui brincando de ser vereador, disso eu te asseguro. Gostaria que 
vocês participassem mais  para que possam nos dar sugestões, falar como está o dia a dia  
de vocês, porque eu sempre comparo o Vereador ao médico: não vamos saber da doença se  
não soubermos os sintomas, então vocês também tem que trazer para a gente os problemas.  
Temos que montar Comissões,  fazer reuniões,  a Câmara é a casa de vocês,  podem ter  
certeza disso. Qualquer um pode entrar aqui e solicitar reuniões com a gente, os gabinetes 
estão abertos, temos os assessores, vocês tem que usar mais a Câmara. Falo aqui porque  
ontem eu fui vocês. Ana Laura, essa questão que você falou que nós temos carros e casas  
boas. Não se trata disso. Nós temos que fazer com que você também tenha uma casa e um  
carro bom. Não é tirando a nossa casa, o nosso carro é que vai resolver o problema. 
Coloco-me a disposição, estou aqui como já disse, para agradecê-los e reiterar o convite a 
vocês, pois tem que vir e participar.” Munícipe: “Os Vereadores não tem que andar pelo  
nosso  bairro  para  saber  como  está?”   Vereador  Wellington:  “Eu  ando.  E  como  nós 
tínhamos comentado, é uma extensão muito grande Biritiba Mirim, não dá para estarmos  
em vários lugares e quero que vocês entendam eu estou há cinco meses como vereador, eu  
tenho que ser julgado pelos quatro anos que vou ter pela frente e tenho certeza que vou  
chegar no seu bairro antes disso.” Munícipe: “Porque o único Vereador que vejo andando 
no meu Bairro que é  o  Jardim Yoneda,  é  o  Prof.  Jarbas.”  Vereador  Wellington:  “Eu 
sempre vou lá.  Inclusive semana passada eu estava ali,  próximo ao João da Funilaria  
acompanhando a colocação de guias e sarjetas perto da Escola Carlos Prestes. Acho que  
isso é relativo, porque é esse o papel dos Vereadores, um está no seu bairro, eu estou num  
outro, acho que temos que ter essa união.”  Munícipe Ana Laura: “A questão não é estar  
no bairro tal, os senhores quando eleit
os  são responsáveis  pelo  município  todo,  como o  senhor  disse:  o  vereador é  igual  ao  
médico, mas nas eleições tem ‘tapinhas’ nas costas, cafezinho, vários visitam nossas casas  
e eu pergunto: porque não depois das eleições? O povo não tem o hábito de vir aqui. Hoje 
eles estão vendo o trabalho e o empenho, se nós levarmos aos senhores os problemas, o que  



custa  os  senhores  virem  até  nós  também,  serem  mais  abertos.”  Vereador  Wellington: 
“Inclusive eu comentei com o Prof. Jarbas e o Marcelo, pois estávamos montando essa 
Comissão de Eventos e um dos nossos projetos era o “Vereador no Bairro”, para que  
possamos montar audiências como esta, mas como eu te falei: estamos há cinco meses,  
temos muito a fazer, temos a Lei Orgânica do Município para ser reformulada, estamos  
vendo essa onda de violência na cidade, então não pense que é por falta de não querermos  
estar  com  vocês,  todos  aqui  sabem  disso,  não  estou  falando  por  demagogia.  Já  foi  
comentado, eu sinto essa necessidade, eu visito, tive apoio de alguns bairros, mas eu não  
me foco só nele, inclusive semana passada estive na Terceira ouvindo o povo de lá, agora,  
cada um tem sua responsabilidade com a cidade. Eu não sou filho daqui, mas a maioria é e  
são descendentes  de pessoa intimamente ligadas a cidade, tenho certeza que eles estão  
sensíveis a essas dificuldades que vocês estão tendo no município. Todo mundo sabe, não 
precisa  nem ir no seu bairro, pois eu sei o que está faltando lá. Andei 12 mil quilômetros 
nessa minha campanha e pude acompanhar de perto bairro a bairro, mas como estou te  
falando, a gente não pode resolver vinte anos em cinco ou seis meses, mas você pode ter  
certeza que estamos passo a passo, com os pés no chão, pois não adianta sonharmos, temos  
que defender os direitos básicos: saúde, moradia, educação, para podermos chegar onde 
todo mundo quer, porque nós queríamos que vocês estivessem aqui por outro motivo, e não  
por  esse.  Boa  noite.”  Vereador  Marcio:  “Quarta-feira,  às  dezenove   horas  faremos  a  
reunião onde todos estão convidados e gostaria que convidassem mais pessoas que estão 
interessadas  na  segurança.”  Vereador  Marcelo: “Gostaria  de  falar  a  Srª  Ana  Laura,  
quando ela diz que o nosso povo precisa de trabalho, todo mundo sabe que uma das saídas  
hoje é  a Frente de Trabalho do Governo do Estado que,  infelizmente está terminando,  
temos  só  49  pessoas  remanescentes.  Eu  e  o  Prof.  Jarbas  estivemos  em  São  Paulo,  
conversamos com o Secretário Estadual do Trabalho e a partir do dia 19 de maio próximo  
nós conseguimos abrir as inscrições novamente. Às vezes o pessoal fala que não nos vê em 
seu bairro, mas é que nós estamos vendo outros interesses.  Estive lá na assinatura da 
abertura das inscrições,  foi  um pedido meu junto com o meu Deputado,  ele  conseguiu  
agendar para mim. Então, às vezes a gente não está no bairro, mas estamos trabalhando  
em  outros  lugares,  o  caso  mesmo  do  Conselho  da  Saúde,  a  briga  que  nós  tivemos,  
retornamos a estaca zero, conseguimos aquilo que a saúde precisava. Então às vezes o  
nosso trabalho não aparece, é mais fácil bater do que acariciar. Nós precisamos de vocês  
aqui para poderem saber dos nossos trabalhos, às vezes não estamos nos bairros, mas nós 
estamos trabalhando, não esquecemos, não estamos apenas nos três meses de campanha.”  
E não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu  a presença de todos 
declarando  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 aprovada na Sessão Ordinária do dia 23 de maio de 2005.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara
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