
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 12 de dezembro de 2005. 

Às vinte horas do dia doze de dezembro 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.  50  do  Livro  nº  IX  de  Registro  de  Presença  dos  Senhores 
Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para as deliberações, face ao 
comparecimento da totalidade dos membros da Câmara. Havendo “quorum” legal, 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  28/11/2005; 2. Leitura, discussão e votação  da  Ata  da Sessão Ordinária do dia 
05/12/2005; 3. Leitura, discussão e votação  da  Ata  da Sessão Extraordinária do dia  09/12/2005. O 
Nobre  Vereador  Reinaldo Pereira  requereu  que  fosse  dispensada  a  leitura  das  Atas  das  Sessões 
Ordinárias e da Sessão Extraordinária. O Vereador Carlos Alberto solicita a Ordem e diz: “Não seria 
viável que fosse feita a leitura da Ata do dia 05.12.2005 tendo em vista que os Nobres Vereadores  
não puderam estar presentes.” O Nobre Vereador Reinaldo solicita ao Sr. Presidente que coloque 
em votação o seu requerimento. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento de dispensa da 
leitura das Atas, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo, ficando o mesmo aprovado por maioria de 
votos.  Votou contrário,  o  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto.  As  Atas  foram aprovadas  e  também 
ficaram a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria.  4. Leitura do Convite do Centro de 
Projetos (Semear) para Exposição Natalina; 5. Leitura do Ofício nº 657/05/AARI/GP. Responde ao 
Requerimento de Informação nº 144/2005, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 
6. Leitura do Ofício nº 381/2005, da Diretoria de Ensino-Região de Mogi das Cruzes, referente a 
Moção  de  Apelo  nº  045/2005,  de  autoria  dos  Nobres  Vereadores  Marcelo  Silveira  Mistroni  e 
Wellington Medeiros de Assunção; 7. Leitura do Ofício nº 198/05 do Conselho Tutelar de Biritiba 
Mirim. Encaminha Relatório dos atendimentos efetuados no mês de novembro do ano corrente;  8. 
Leitura  do Ofício nº  674/05/AARI/GP.  Solicita  desocupação de  imóvel;  9. Leitura  do Ofício nº 
134/2005 – DAGP. Responde ao Requerimento de Informação nº 152/2005, de autoria do Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho;  10. Leitura do Ofício nº 135/2005 - DAGP. Responde ao 
Requerimento  de  Informação  nº  150/2005,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho; 11. Leitura do Ofício nº 137/2005 – DAGP. Responde ao Ofício Especial da Comissão de 
Ordem  Social;  12. Leitura  do  Ofício  nº  138/2005  –  DAGP.  Responde  ao  Requerimento  de 
Informação nº 157/2005, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar;  13. Leitura do 
Ofício nº  139/2005 – DAGP. Responde ao Requerimento de Informação nº 072/2005, de autoria dos 
Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho, Marcelo Silveira Mistroni, José Maria de Siqueira 
Junior  e  Wellington Medeiros  de Assunção;  14. Leitura  do Ofício nº  694/05/AARI/GP.  Solicita 
autorização  para  uso  do  Plenário  da  Câmara  e  convida  para  Audiência  Pública  por  um  Novo 
Cemitério Municipal; 15. Leitura do Ofício  nº BP 130/05, do Biritiba-Prev. Encaminha documentos; 
16. Leitura do Ofício nº 685/05-AARI/GP. Responde ao Requerimento nº 172/2005 de autoria dos 
Nobres  Vereadores  Carlos  Alberto  Taino  Junior,  José  Maria  de  Siqueira  Junior  e  da  Nobre 
Vereadora Érica de Queiroz; 17. Leitura do Ofício nº 687/05/AARI/GP. Responde a Moção de Apelo 
nº  044/2005,  de autoria  dos  Nobres Vereadores  Marcelo Silveira  Mistroni  e  Fernando Henrique 
Bolanho; 18. Leitura do Ofício nº 690/05/AARI/GP. Responde a Moção de Apelo nº 045/2005, de 
autoria dos Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni e Wellington Medeiros de Assunção; 19. 
Leitura do Ofício nº 700/05/AARI/GP. Responde ao Requerimento nº 151/2005, de autoria do Nobre 
Vereador  Fernando Henrique  Bolanho;  20. Leitura  do Ofício  nº  701/05/AARI/GP.  Responde ao 
Requerimento nº 158/2005, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 21. Leitura do 



requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a 
Ordem e  diz:  “Tendo em vista  a  leitura  do  requerimento,  e  a  disposição do  artigo  47  da  Lei  
Orgânica do Município e também da Emenda à Lei Orgânica nº 009/2003, se não houver nenhuma  
objeção por parte de Vossa Excelência, essa eleição poderia ser realizada até antes dos Projetos em 
Deliberação e da Ordem do Dia, para que continuemos a Sessão sem nenhum problema.”   O Sr. 
Presidente diz: “Conforme o artigo 47, parágrafo único, diz que as Sessões Legislativas não serão 
interrompidas sem a aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Projeto de Lei  
do  Orçamento.” Vereador  Reinaldo: “Veja  bem,  Vossa  Excelência  está  interpretando  a  Lei  
Orgânica, mas aqui está bem claro, vou até ler o artigo 47: ‘Independentemente de convocação, a 
Sessão  Legislativa  anual  desenvolve-se  de  1º  de  fevereiro  à  30  de  junho’  toda  vez  que  fomos 
convocados  após  30  de  junho  foi  Sessão  Extraordinária,  certo? ‘e  de  1º  de  agosto  à  15  de 
dezembro’,  como nós estamos na data do dia 12 de dezembro, a próxima Sessão será bem após a  
data do dia 15 de dezembro, portanto, é uma extraordinária dentro das Sessões Legislativas do ano 
de 2005 e complementando, a Emenda à Lei Orgânica é bem clara: ‘As Sessões terão reuniões  
Ordinárias, realizadas semanalmente, às segundas-feiras,  às vinte horas’, é uma Emenda à Lei  
Orgânica que foi votada legalmente, então acredito eu, que deveria ser cumprida a Emenda à Lei  
Orgânica.”  Sr.  Presidente: “Correto,  como  a  Lei  Orgânica  diz,  eu  acabei  de  ler:  ‘a  Sessão 
Legislativa não será interrompida sem a aprovação do Projeto...’, então enquanto não for votado 
estaremos...”  Vereador Reinaldo: “Veja bem, tendo em vista que as Comissões se reuniram nas  
Sessões, veja bem, a população veio aqui para assistir a votação dos Projetos, nós já demos os 
Pareceres que estão lá guardados, dado os pareceres, a população está aqui aguardando a votação.  
Se nós já demos os pareceres, não há motivo para ficarem engavetados como outros Projetos já  
foram engavetados por Vossa Excelência, fazendo a população, olha é um desrespeito à população  
que veio, lotou Legislativa, sabendo que todos se vota nesta data a eleição, a L.D.O. e a Plurianual  
já foi dado o Parecer, a Lei Orçamentária já foi dado o Parecer, foi feito um pedido pelo Vereador  
José Maria de Siqueira Junior, e se for necessário, nós nos reuniremos lá dentro para que ele possa  
apreciar a matéria, nós não estamos negando de forma alguma e não temos quase nada na pauta.”  
Vereador Marcelo: “Eu pediria ao Excelentíssimo Presidente que pedisse o Parecer Jurídico da  
Câmara para que pudéssemos analisar isso melhor.”  Sr. Presidente: “Antes eu gostaria que o 
Nobre Vereador respondesse, ele falou que todas as Comissões deram o Parecer, quais são todas  
elas mesmo, pois até então, antes de preparar a pauta, a Comissão de Justiça e Redação não deu o  
Parecer ainda, então Nobre Vereador, enquanto não tiver...”  O Vereador Reinaldo disse que eles 
estiveram aqui reunidos. Sr. Presidente pergunta: O Nobre Vereador faz parte dela?  Vereador 
Reinaldo: “Não  faço  parte  de  nenhuma  delas,  mas  eu  participo.”  Sr.  Presidente:  “Nobre 
Vereador,  eu só estou questionando porque antes de entrar  pauta, este Presidente verificou os  
pareceres e a Comissão de Justiça e Redação, que tem como Presidente, a Vereadora Érica, Relator  
Vereador Wellington e Membro Vereador José Maria, não deram o Parecer, então sem o Parecer  
este  Presidente  não pode  colocá-los  em votação,  é  só  seguir  o  Regimento  Interno.”  Vereador 
Reinaldo: “Mas pode-se perfeitamente reunirmos ali dentro, tendo em vista que todo mundo já  
discutiu  a  matéria,  há  três  meses  que  discutimos  essa  matéria  e  ninguém agüenta  mais.”  Sr. 
Presidente: “O Parecer das Comissões foi dado com a data do dia oito.” Vereador Reinaldo: “O 
requerimento do Vereador José Maria foi com que data? Só para esclarecimento. Com que data? 
Tem que  falar  a  verdade.  Qual  a  data?”  Sr.  Presidente:  “Tem que  verificar  na  Secretaria.” 
Vereador Reinaldo: “A data foi de hoje, não foi? O pedido de vistas? Vereador José Maria: “Foi  
hoje, como Presidente da Comissão de Ordem Social.  Vereador Reinaldo:  “Nós respeitamos o 
pedido de Vossa Excelência, mas gostaríamos de apreciar essa matéria, pois só vai prorrogar o 
cansaço para fazer mais pressão, porque é o seguinte:   o que está acontecendo na verdade, ‘vamos  
colocar os pingos nos is’, o Prefeito Municipal e os funcionários da Prefeitura estão pressionando  
os Vereadores para que mude esta chapa que aqui está porque não é do gosto do Prefeito Municipal  
a Presidência do Reinaldo Pereira, vocês estão entendendo? Esse é o motivo. Estão querendo fazer  
pressão pra quê,  a fase de inquisição já acabou. Pressão política para obrigar Vereador fazer  
alguma coisa, é um absurdo.” Vereador José Maria: “O senhor, como Presidente da Câmara, tem 
a  palavra  final  e  acho  que  é  o  senhor  que  decide.  Eu  não  vou  dar  parecer  hoje.”  Vereador 
Marcelo: “Eu não entendo a questão do Artigo 47, não estou dizendo da Lei Orçamentária nem da  



PPA, eu gostaria de ter  a apreciação do Jurídico perante ao Artigo 47.”  Vereador Reinaldo: 
“Acho mais  justo  Excelência.”  Vereador  Marcelo:  “É um requerimento  meu.”  Sr.  Presidente: 
“Será amanhã encaminhado ao Jurídico para análise.”  Vereador Marcelo: “Estou pedindo meu 
requerimento hoje, gostaria que fosse colocado em votação agora. Para que seja analisado e que a 
votação seja feita hoje.” Sr. Presidente: “A Sessão, como diz...”  Vereador Marcelo: “O senhor 
não vai atender o meu requerimento, é isso?” Sr. Presidente: “A Sessão para votação da Mesa é na 
última  Sessão  Ordinária  do  ano.”  Vereador  Marcelo: “E  que  se  realiza  antes  do  dia  15  de  
dezembro.”  Sr.  Presidente:  “Não,  que  se  realiza  depois  da  votação  da  Lei  Orçamentária.”  
Vereador Marcelo: “Que se realiza antes do dia 15 de dezembro. Então é isso que estou pedindo  
para o senhor.” Vereador Fernando: “Acho que é uma questão de interpretação, é por isso que o  
Nobre Vereador Marcelo está solicitando o Parecer Jurídico.”  Vereador Marcelo: “É isso.  O 
senhor entende de uma forma eu entendo de outra,  o Vereador Wellington entende de outra,  o  
Vereador  José  Maria  entende  de  outra,  então  é  por  isso  que  estou  pedindo  Parecer  Jurídico.  
Vereador  Fernando: “Acho  que  nada  mais  justo  um  parecer  jurídico  para  resolvermos  esse 
impasse.”  Vereador Marcelo: “Um Parecer Jurídico para que possamos sair dessa pendência.” 
Sr.  Presidente: “Vamos  estar  verificando com o  Jurídico,  analisando com o  Jurídico  daqui  a  
pouco, mas vamos ter que aplicar o Regimento Interno e a Lei Orgânica.”  Vereador Marcelo: 
“Sim.” Vereador Wellington: “Eu vejo o seguinte: eu fui reconduzido hoje ao cargo, e estive aqui  
hoje a tarde, passei aqui hoje a tarde e não encontrei  ninguém da Comissão de Constituição e 
Justiça,  inclusive eu queria conversar porque eu acho que os membros estariam ocupados com  
outros afazeres, inclusive isso eu vou relatar no meu pronunciamento logo mais,  o que um dos  
membros estava fazendo na tarde de hoje, é por isso que não estava aqui para dar o parecer dele, e  
por isso que pediu vistas.” Vereador Reinaldo: “Gostaria que o Nobre Vereador relatasse o que os  
Vereadores estavam fazendo e onde estavam fazendo, porque foi fotografado inclusive, por gentileza 
Sr. Vereador.”  Vereador José Maria: “Nobre Vereador, realmente infelizmente, acho que essa 
discussão vai ser feita na Tribuna, acho que estamos antecipando uma coisa que vai ser feita lá.”  
Vereador Wellington: “Vereador José Maria quer trazer a Delegacia para dentro da Câmara, ele  
tem que trabalhar assim lá.”  O Sr. Presidente solicita Ordem no Plenário, pois está fugindo da 
matéria. Vereador José Maria: “O Vereador Wellington diz que está sendo perseguido, mas é ele  
quem segue meu carro a tarde, então quem está sendo perseguido sou eu.” Vereador Wellington: 
“De maneira nenhuma, eu fui chamado porque o senhor conduziu coercitivamente, coagiu, o senhor  
e o Vereador Carlos Alberto Taino Junior, inclusive com arma, a família está chocada e até mudou  
de casa, e que o senhor quer conseguir fraudulentamente provas contra a minha pessoa, e isso já foi  
encaminhado para a corregedoria.”  O Sr. Presidente solicita a Ordem e que encerrem a discussão. 
Vereador José Maria: “Pode encaminhar para quem o senhor quiser, só não esqueça de uma coisa  
Nobre  Vereador,  eu  estou  de  licença-prêmio.”  O Sr.  Presidente  solicita  a  Ordem,  pede  que  os 
Nobres Vereadores encerrem a discussão e retornem a pauta. Vereador José Maria: “Você sabe 
como é que eu descobri que o senhor foi atrás de mim? A própria pessoa com quem eu conversei lá,  
ela me ligou dizendo que o senhor tinha ido lá e, se alguém ameaçou alguém, foi o senhor. O senhor  
esteve lá e o próprio Peter me ligou dizendo que o senhor esteve lá.”  Vereador Marcelo: “Sr.  
Presidente, eu gostaria que o senhor propusesse uma pausa na Sessão para que analisemos o Artigo  
47 da Lei Orgânica, e para também acalmar os ânimos, por favor.” Sr. Presidente: “Eu gostaria 
que os Nobres Vereadores retomassem a pauta, pois a discussão fugiu da pauta.” Vereador José 
Maria: “Eu só gostaria de dizer que eu sei ouvir, certo, agora, assim como eu sei ouvir eu tenho o 
direito de falar também. Eu só quero que seja respeitado isso.” O Sr. Presidente pede para que os 
Nobres  Vereadores  deixem  essa  discussão  para  o  momento  dos  oradores  inscritos.  Vereador 
Marcelo:  “Sr. Presidente,  o senhor vai  pedir um recesso para que nós possamos avaliar?”  Sr. 
Presidente: “Só vamos fazer a leitura dos trabalhos em deliberação, e será suspensa a Sessão.” 
Retomando os trabalhos e não havendo Indicações apresentadas, o Sr. Presidente passou de pronto  
aos projetos em Deliberação.  22. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: a) Leitura da Mensagem nº 
059/2005  –  Projeto  de  Lei  nº  071/2005,  que  “Dispõe  sobre  doação  de  terreno  pertencente  ao 
patrimônio público municipal para a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências”; O Sr. Presidente interrompe o Sr. Primeiro Secretário na leitura  
do Projeto de Lei, pois há uma discussão paralela entre Vereadores no Plenário, e novamente  



solicita a Ordem pedindo que discutam o assunto no tempo reservado para os oradores. O Sr.  
Primeiro Secretário retoma a leitura do Projeto de Lei nº 071/2005.  b)  Leitura do Projeto de 
Resolução nº 020/2005, que “Que  institui Comissão Especial de Investigação para apurar os fatos da 
denúncia protocolada sob nº 488, em 02.12.2005, dá outras providências”. Vereador Marcelo: “Sr.  
Presidente,  Vossa Excelência disse que após a leitura dos  Projetos em Deliberação,  faria uma 
pausa  na  Sessão  para  discutirmos  a  respeito  do  Artigo  47.  Os  Projetos  em  Deliberação  já  
acabaram, agora é a Ordem do Dia.”  Vereador Carlos Alberto: “O Projeto que foi  lido em 
Deliberação na linha ‘b’ não teria que ser votado?” Sr. Presidente informa que não, pois este foi 
objeto  de  deliberação.  Vereador  Carlos  Alberto: “Aproveitando  a  oportunidade,  gostaria  de  
solicitar a Vossa Excelência e aos demais companheiros para que seja colocado na Ordem do Dia,  
o Projeto de Lei com a Mensagem nº 059/2005, tendo em vista que este Projeto tem uma certa  
urgência, para a construção de uma escola com a doação desse terreno. Então, gostaria que, se os  
Nobres Pares concordarem, que seja colocado na Ordem do Dia.”   O Sr. Presidente coloca em 
votação  o  requerimento  do  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto,  ficando  o  mesmo  aprovado  por 
unanimidade.  Vereador José Maria: “Sr. Presidente, eu requeiro que o Projeto de Resolução nº  
020/2005 seja colocado na Ordem do Dia.” O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do 
Nobre Vereador José Maria, ficando o mesmo rejeitado por maioria de votos. Votaram contrários ao 
requerimento,  os  Nobres  Vereadores  Fernando  Henrique  Bolanho,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar, 
Marcelo Silveira Mistroni, Reinaldo Pereira e Wellington Medeiros de Assunção.  Sr. Presidente: 
“Voltando ao comentário do Nobre Vereador Marcelo, como já foi pedido um Projeto para ser  
colocado  na  Ordem  do  Dia,  a  Sessão  será  suspensa  uma  vez  só,  para  não  fazermos  duas  
interrupções.” Vereador Marcelo: “Sem problemas.”  Findando o material  dado ao Expediente, 
passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a  ORDEM  DO  DIA:-   DE  AUTORIA  DO  NOBRE 
VEREADOR  WELLINGTON  MEDEIROS  DE  ASSUNÇÃO   1.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  170/2005,  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto 
Pereira da Silva. Requer que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, solicitando que 
sejam feitos os seguintes serviços: passar a máquina W20, alargar e cascalhar a Av. Três do Bairro 
do Nirvana, especificamente no morro do Fiore. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DO 
NOBRE  VEREADOR  MARCIO  APARECIDO  CARDOSO  2.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Requerimento  nº  171/2005,  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto 
Pereira da Silva. Requer a instalação de um PSF – Programa de Saúde da Família no Bairro Pomar 
do Carmo, no prédio da escola que será desativada. Aprovado por unanimidade. DE AUTORIA DA 
NOBRE VEREADORA ÉRICA DE QUEIROZ (propositura apresentada na Sessão Ordinária 
do dia 05.12.2005, prejudicada a Ordem do Dia por falta de quorum) 3. EM DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de Aplausos  nº 049/2005, as Senhoras Rita de Cássia Nepomuceno 
Melo de Oliveira, Professora, e Roberta Jesus Franco, Babá, ambas da Casse Especial da E.M.E.F. 
‘Prof. João Cardoso de Siqueira Primo.’ Aprovada por unanimidade. DE AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 4.  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  a  Moção de  Apelo  nº  050/2005.  Solicita  a  dispensa  do  pagamento  da  taxa  a  título  de 
transferência de registro da 30ª Ciretran para a atual 334ª Ciretran. Aprovada por unanimidade. DE 
AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR,  JOSÉ 
MARIA  DE  SIQUEIRA  JUNIOR,  MARCIO  APARECIDO  CARDOSO  E  DA  NOBRE 
VEREADORA ÉRICA DE QUEIROZ  5. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA a Moção de 
Aplausos nº  051/2005,  ao Ilmo.  Sr.  Dr.  Francisco Carlos Aguiar  Del Poente,  aos policiais  civis 
Francisco Ronaldo, Almir de Brito, Donizeti Assis de Siqueira, Jair Freitas, Valéria Ap. Alves, bem 
como aos Policiais militares Vander de Jesus Moreno, André Luiz de Souza, João Dias da Rocha, 
Hamilton Costa dos Santos e seu Comandante o 2º Ten. Agnaldo de Paula Leite Ribeiro. Aprovada 
por  unanimidade. DE  AUTORIA  DO  PODER   EXECUTIVO  6.  EM  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei Complementar nº 066/2005, que “Institui o Plano de Custeio 
do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto, com a emenda  modificativa ao 
parágrafo 2º do Artigo 7º ao texto do Projeto de Lei, proposta pelas Comissões de Justiça e Redação; 
Tributação,  Finanças  e  Orçamentos;  e  Obras,  Serviços  e  Bens  Municipais.  Aprovado  por 
unanimidade  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  066/2005,  com  a  emenda 



supramencionada. 7. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA o Projeto de Lei nº 061/2005, que 
“Dispõe sobre a concessão de 14º salário aos Profissionais do Magistério de Emef’s no ano de 2005, 
e dá outras providências.” Anexo, o Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões de Justiça e 
Redação; e Tributação, Finanças e Orçamentos. Aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de 
Lei nº 061/2005, com o seu texto na íntegra.  Vereador Reinaldo solicita a Ordem e diz:  “Eu 
gostaria de fazer um comunicado importante. Os Vereadores Wellington Medeiros de Assunção,  
Reinaldo  Pereira,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  Fernando  Henrique  Bolanho  e  Marcelo  Silveira  
Mistroni,  no  horário  das  onze  horas  e  trinta  e  seis  minutos,  nós  entramos  com uma ação  na  
Comarca de Mogi das Cruzes, na Terceira Vara Cível, o Processo é 2712/2005 uma Ação Cautelar 
Inonimada, tendo em vista que já havíamos previsto esta situação que está ocorrendo. Então, estou  
dando ciência a Vossa Excelência, pois já acreditávamos que fosse ocorrer um abuso do poder de  
Vossa Excelência, e se caso Vossa Excelência permaneça nessa mesma postura, nós Vereadores não 
teremos outra alternativa, eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que observe as normas do  
Regimento Interno e da Lei Orgânica, nós seremos obrigados a ir até a Delegacia de Polícia de  
Biritiba Mirim, lavrar um Boletim de Ocorrência de abuso de poder de Vossa Excelência.” Sr. 
Presidente: “Nobre  Vereador,  esta  Presidência,  este  Presidente  sempre  empenhará  as  leis  do  
Regimento Interno e da Lei Orgânica. A hora que o Oficial de Justiça, provavelmente, deveria, eu  
acho,   estar notificando, nós vamos estar vendo.”  O Sr. Presidente suspende a Sessão por alguns 
minutos para que as Comissões Permanentes possam analisar e emitir parecer com referência ao 
Projeto de Lei nº 071/2005 que foi requerido e aprovado para discussão na Ordem do Dia, bem como 
analisar  o  Artigo  47  da  Lei  Orgânica  do  Município,  a  pedido  do  Nobre  Vereador  Marcelo. 
Retomando os trabalhos, 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 constatou-se a  totalidade dos membros desta Casa Legislativa. Vereador Marcelo solicita 
a Ordem e diz: “Solicito que seja colocado na Ordem do Dia  o Projeto de Lei do Plano Plurianual  
nº 059/2005 e o Projeto de Lei nº 058/2005, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de  
Biritiba Mirim para o Exercício de 2006, e dá outras providências.” O Sr. Presidente coloca em 
votação o requerimento do Nobre Vereador Marcelo, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. O 
Nobre Vereador Wellington solicita que seja consignado em Ata, a ausência do Nobre Vereador José 
Maria  no  Plenário.  8.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Projeto  de  Lei  do  Plano 
Plurianual  nº 059/2005, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o exercício 2006/2009, e  dá 
outras providências.” Anexo o Parecer Favorável, em conjunto, com as emendas modificativas aos 
Artigos  4º  e  5º   e  emenda supressiva  ao  Artigo  6º  do  texto  do  Projeto  de  Lei  e  emendas  nos 
detalhamentos  dos  programas,  propostas  pelas  Comissões  Permanentes  de  Justiça  e  Redação; 
Tributação, Finanças e Orçamentos; e Ordem Econômica. Aprovado por unanimidade o Parecer e o 
Projeto de Lei com as emendas propostas pelas Comissões. 9. EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA  o Projeto de Lei nº 058/2005, que “Dispõe sobre a Estima Receita e Fixa Despesas do 
município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”  Anexo o Parecer Favorável, em conjunto, 
com a emenda modificativa ao Inciso III do Artigo 4º do Projeto de Lei, proposta pelo Relator da 
Comissão de Justiça e  Redação; e  Presidente e  Membro da Comissão de Tributação Finanças e 
Orçamentos.  Aprovado por maioria de votos. Votaram contrários ao Parecer com a emenda, a 
Vereadora Érica de Queiroz e Vereadores Carlos Alberto Taino Junior e José Maria de Siqueira 
Junior.  Anexo, o Parecer Favorável, sem emendas, da Presidente e do Membro da Comissão de 
Justiça e Redação. Rejeitado por maioria de votos. Votaram contrário ao Parecer sem emendas, os 
Nobres  Vereadores  Fernando  Henrique  Bolanho,  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  Marcelo  Silveira 
Mistroni,  Reinaldo  Pereira  e  Wellington  Medeiros  de  Assunção.  Portanto,  torna-se  aprovado  o 
Projeto de Lei nº 058/2005, com a emenda modificativa ao Inciso III do Artigo 4º, proposta pelo 
Relator  da  Comissão de Justiça  e  Redação;  e  Presidente  e  Membro da Comissão de  Tributação 
Finanças  e  Orçamentos.  10.  EM  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO  ÚNICA  o  Projeto  de  Lei  nº 
071/2005, que “Dispõe sobre doação de terreno pertencente ao patrimônio público municipal para a 
Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado de São Paulo, 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  Parecer  e  o 
Projeto de Lei nº 058/2005, com o seu texto na íntegra. O Vereador José Maria solicita a Ordem e 



diz:  “Com referência à Moção de Aplausos nº 051/2005, gostaria que fosse corrigido o nome do  
policial homenageado, pois está Ademir de Brito, e o correto é Almir de Brito.”   O Sr. Presidente 
diz: “Gostaria de convidar aos Nobres Vereadores só por um minuto para estarmos conversando  
um assunto e já retomaremos a Sessão.”  Vereador Reinaldo: “Sr. Presidente, há necessidade?” 
Vereador Carlos Alberto: “Embora tendo já protocolada a Chapa 1 perante a pauta, no nº 21, 
‘Leitura do Requerimento à Mesa Diretora da Câmara Municipal’  que consta Dr. Reinaldo como 
Presidente,  Professor  Jarbas  1º  Secretário,  Fernando  Bolanho  2º  Secretário  e  Marcelo  Vice-
Presidente,  embora  sabendo  que  esta  Chapa  é  a  vencedora,  eu  gostaria  de  lançar  a  minha 
candidatura à Presidência.”  Sr. Presidente:  “A Chapa do Nobre Vereador que será a Chapa 2  
está  em minhas  mãos.”   O  Sr.  Presidente  não  interrompe a  Sessão,  dando continuidade  com a 
votação da Mesa Diretora para o exercício de 2006. Sr. Presidente: “Será agora iniciada, na forma 
regimental, a votação à Presidência, tendo a CHAPA 01 e a CHAPA 02, sendo votação aberta e  
nominal. CHAPA  01: Presidente  –  Reinaldo  Pereira;  Vice-Presidente  –  Marcelo  Silveira 
Mistroni; Primeiro Secretário - Jarbas Ezequiel de Aguiar; Segundo Secretário - Fernando 
Henrique Bolanho.  CHAPA 02: Presidente – Carlos Alberto Taino Junior; Vice-Presidente - 
Marcio Aparecido Cardoso; Primeiro Secretário – José Maria de Siqueira Junior; Segunda 
Secretária  –  Érica  de  Queiroz.   Peço  ao  Primeiro  Secretário  que  faça  a  chamada  dos  Srs.  
Vereadores nominalmente  e  por  ordem alfabética para a votação.”   O Sr.  Primeiro Secretário, 
nominalmente e em ordem alfabética chama a cada um dos Srs. Vereadores para a votação da Mesa 
Diretora, Exercício 2006: Vereador Carlos Alberto Taino Junior:  CHAPA 02 (DOIS);/  Vereadora 
Érica de Queiroz: CHAPA 02 (DOIS);/ Vereador Fernando Henrique Bolanho: CHAPA 01 (UM);/ 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  CHAPA 01 (UM);/  Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
CHAPA 02 (DOIS);/  Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  CHAPA 01 (UM);/  Vereador Marcio 
Aparecido Cardoso: CHAPA 02 (DOIS);/ Vereador Reinaldo Pereira: CHAPA 01 (UM);/ Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: CHAPA 01 (UM); Encerrada a votação, o Sr. Presidente declara 
a  CHAPA 01 (UM) eleita, por cinco votos a favor e quatro votos contra, a Mesa Diretora para o 
Exercício de 2006, tendo como:  PRESIDENTE: REINALDO PEREIRA;  VICE-PRESIDENTE: 
MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI;  PRIMEIRO  SECRETÁRIO: JARBAS  EZEQUIEL  DE 
AGUIAR; E SEGUNDO SECRETÁRIO: FERNANDO HENRIQUE BOLANHO. Fim do material 
dado a  Ordem do Dia e  a  votação da Mesa Diretora,  o  Sr.  Presidente  franqueou a  palavra aos 
Vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações 
pessoais e solicitou que o Primeiro Secretário faça a chamada dos Srs. Vereadores inscritos no Livro 
de Oradores: 1. Vereador Carlos Alberto Taino Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 
2. Vereadora Érica de Queiroz: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Fernando 
Henrique  Bolanho:  “Boa  noite  Sr.  Presidente  Vereador  Marcio,  demais  Membros  da  Mesa  e  
demais Pares Vereadores. Utilizo esta Tribuna hoje, de uma forma bastante singela, somente para 
agradecer  essa  votação  que  foi  uma  forma  democrática  hoje,  e  agradecer  a  população  que  
compareceu a esta Câmara no dia de hoje e que faça isso mais vezes durante o ano de 2006 e que,  
com certeza, esta nova Mesa Diretiva trabalhará em prol do município e contamos com o apoio dos 
demais Vereadores que não votaram nessa Chapa eleita nesse momento, mas que unidos juntamente  
com o Executivos, façamos uma Biritiba sempre melhor. Muito obrigado e boa noite a todos.”  4. 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  “Também quero agradecer a presença de todos aqui no 
Plenário e dizer que não é nada pessoal contra nenhum Vereador da Chapa que não foi eleita. O  
objetivo nosso, da Câmara inteira, é sempre o bem do município, aqui todo mundo representa a  
população, mesmo quem não está eleito na Chapa que não foi vencedora, aqui o nosso objetivo  
maior é sempre o município. A Câmara também não vai fazer assim:, ‘ah, a Câmara é oposição ao  
Prefeito’, não é isso, a gente só quer o serviço certinho na cidade e quem tem que ganhar é sempre  
o munícipe. Não é o benefício de um Vereador ou de outro Vereador, é sempre em primeiro lugar a 
população  de  Biritiba  Mirim.  Obrigado.”  5.  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior: 
“Excelentíssimo  senhor  Presidente  da  Câmara,  Membros  da  Mesa  Diretiva,  Nobres  Colegas  
Vereadores,  eu serei breve. Em primeiro lugar eu quero parabenizar o Vereador Reinaldo por essa  
nova empreitada. Eu já fui Presidente e eu tenho pena do senhor, mas o senhor tem competência  
para ser Presidente, não estou puxando o ‘saco’ porque o senhor sabe que eu não sou disso. Nós já  
tivemos uma conversa anterior e eu disse ao senhor que independente de quem fosse o Presidente da  



Câmara, eu particularmente, estou aqui para colaborar sempre que eu for útil pra isso, ou melhor,  
sempre que eu seja útil pra isso. Aos demais Pares que o apóiam, aos Membros da Mesa, me coloco  
a  disposição  pelo  pouco  que  conheço  de  Câmara  Municipal,  pelo  pouco  que  conheço  de 
administração  de  Câmara,  me  coloco  a  disposição  para  aquilo  que  eu  puder  estar  ajudando,  
humildemente,  a  vocês  Membros  da  Mesa  e  aos  Senhores  Vereadores.  Eu  só  queria  falar  um  
pouquinho sobre o caso do cemitério. Eu, particularmente, eu fui um dos Vereadores que apoiei o  
Projeto do Prefeito, apesar de saber que esse Projeto, ele é inviável, mas eu entendi como uma 
forma de protesto para que as autoridades se sensibilizassem e vissem o nosso problema para que 
nós pudéssemos estar alcançando o objetivo da população. É lógico que ninguém quer morrer, não 
quer nenhum ente morto, mas infelizmente isso é coisa que não podemos evitar e nós precisamos  
resolver esse problema. Eu respeito a posição dos Vereadores que foram contra e entendem que  
esse  caso  devia  ser  tratado de  forma diferente,  devia  ter  sido  feito  através  de  um Decreto  de  
calamidade  pública,  mas  infelizmente,  existem  alguns  empecilhos,  vamos  dizer  assim,  alguns  
problemas no caso de uma decretação no caso de calamidade pública e a gente sabe que Biritiba  
perderia mais do que ganharia com isso. É minha opinião particular, respeito a opinião dos demais  
Vereadores. Enfim, com relação aos assuntos relacionados no jornal ultimamente, acho que isso é  
coisa interna da Câmara, a gente tem que resolver entre nós. Nós somos Vereadores e temos que 
fazer uso deste Plenário, desta Tribuna, para tratar dos interesses exclusivamente da população e é  
isso que eu vou procurar fazer até o meu término de mandato. Muito obrigado a todos e uma boa  
noite.” 6. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: “Boa noite a todos, Sr. Presidente, Mesa Diretiva,  
Nobres Pares e população de Biritiba Mirim. Uso hoje esta Tribuna para agradecer aos Pares que  
acreditaram no nosso trabalho, na nossa Chapa e podem ter certeza que vamos trabalhar de uma 
forma séria, honesta e direta, para que a população de Biritiba possa ter uma condição melhor de  
vida, eu acredito que este foi também o trabalho desta Mesa, tentando melhorar a todos e é esse  
trabalho que vamos continuar fazendo. Como o Nobre Vereador José Maria colocou: eu gostaria de 
pedir aqui para que esses nossos embates políticos, essas, vamos dizer, ‘brigas internas’ ficassem 
aqui dentro deste Plenário, não ultrapassassem essas paredes, porque acho que isso não é bom pra 
nós, não é bom para a população, envolver nossa família, famílias de colegas, então acho que isso  
não vai nos levar a lugar nenhum e gostaria que no ano de 2006, já que esta é a nossa última Sessão  
Ordinária e se tivermos alguma extraordinária até o final deste ano, que este Plenário estivesse  
assim  desta  forma que  está  hoje,  que  vocês  acompanhasse  o  nosso  trabalho,  não  só  em  dias  
especiais como este de hoje, ‘ah, que vai ter um barulho, que vai ter isso, vai ter aquilo’, não. Acho  
que vocês têm que usufruir o direito de cidadão que vocês tem, estar aqui todas as segundas-feiras  
nos cobrando, usando a Tribuna do Povo. Esse é o direito de vocês e esse o nosso dever de estar  
aqui representando vocês, mas se vocês não estiverem aqui presente, às vezes fica fácil: “pô, o  
Vereador não trabalha, o Vereador não faz isso, o Vereador não faz aquilo’, mas vocês não estão  
aqui dia a dia cobrando a gente. Às vezes falta o que? Um cutucão, um empurrão, às vezes nós nos  
acomodamos por causa disso, nós somos cobrados às vezes na rua, mas nós não vemos em dias de  
segunda-feira  este  Plenário  lotado.  Teve  dia  aqui  que  nós  fizemos  Sessão  com  uma  pessoa  
assistindo, uma pessoa só assistindo a Sessão, então isso às vezes nos deixa triste porque o que  
representa é que nós não temos valor, nós só temos valor na hora que existe uma causa polêmica,  
um problema de cassação ou alguma outra coisa, como nós tivemos com o Vereador Marcio, agora  
com o Vereador Wellington, que está sendo resolvido e tratado da melhor forma possível e mais  
séria possível. Então, deixo aqui,  que vocês cumpram esse direito que vocês têm de nos cobrar de  
estarem presentes  aqui  todas  as  segundas-feiras  nas  Sessões  Ordinárias,  é  isso  que  eu  peço  e  
agradeço mais uma vez. Muito obrigado.”  7. Vereador Marcio Aparecido Cardoso: Agradeceu, 
dispensou o uso da Tribuna e disse:  “Eu só gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Reinaldo 
pela Presidência,  aos demais  pela vitória,  deixar aqui  a vocês o  meu apoio a tudo que for  de  
benefício para o município podem contar com o apoio deste Vereador.”  8. Vereador Reinaldo 
Pereira: “Digníssimo Presidente, demais Vereadores da Mesa, Nobres Pares e todos que aqui nos  
assistem. Eu gostaria primeiramente de dizer que não existe oposição no Legislativo, o que existe no 
Legislativo são opiniões diferentes dos Vereadores. Já pensou se todo mundo pensasse da mesma 
maneira, não é verdade, então não haveria a necessidade do parlamentar. Parlamentar nada mais é  
que discutir a matéria para que seja resolvida da melhor maneira possível. Muito foi dito que este  



Vereador, apesar de irmão do Prefeito Municipal, é uma oposição ferrenha, que eu vou prejudicá-
lo, que eu tenho coisas pessoais, eu quero deixar bem claro que isso não existe. O que existe é uma  
seriedade  deste  Vereador  que  já  esteve  por  dez  anos  como  Procurador  Jurídico  e  nunca  foi  
manchado o  meu nome por  nenhum motivo,  nunca fui  acusado de  nada,  de  ter  pego nada da  
Prefeitura  Municipal.  Nos  quatro  anos  que  eu  trabalhei  aqui  anteriormente,  junto  com  os  
Vereadores José  Maria de Siqueira Junior,  Marcio Aparecido Cardoso e  Carlos  Alberto Taino 
Junior,  nós  tivemos  várias  discussões,  mas  parlamentares,  nada  de  pessoal.  Gostaria  de  
parabenizar  a  Chapa Dois,  acho que  a  democracia  se  faz  desta  maneira,  na  disputa  leal.  Me 
desculpo por ter me excedido algumas vezes nesta Sessão, mas eu entendi que foi necessária aquela 
postura naquele momento, isto é parlamentar. Gostaria de anunciar a todos vocês que, apesar de 
ser eleito Presidente, eu devo muito ao advogado Ademir Falque, ele foi uma pessoa excelente para  
nos assessorar, se ele não tivesse nos dado esse apoio talvez nós estivéssemos perdidos ainda e não  
tivesse ocorrido essa eleição. Gostaria de também agradecer ao Dr. Miragaia que, também como 
Assessor da Câmara de Vereadores,  agiu de forma correta e brilhante dando seu parecer de forma  
imparcial. E quero anunciar que, a partir de 2006, a fiscalização será rigorosa sim. Não pensem 
que por eu ser irmão do Roberto Pereira da Silva vou fazer vistas grossas para as coisas erradas.  
Nós vamos fiscalizar, nós pretendemos, eu digo nós porque não sou eu, um Vereador é um voto só,  
sim, nós somos um todo e a partir do momento que nós estamos aqui, trabalhamos em conjunto e  
não sozinho. Pretendemos sim, vou abrir o jogo, comprar um veículo para a Câmara Municipal  
para que possa ser feita a fiscalização de forma correta, nós fizemos vários requerimentos aqui na  
Câmara e nós não conseguimos fazer a fiscalização, porquê? Porque se tem uma obra no Bairro do 
Nirvana, se tem uma obra no Bairro Jardim dos Eucaliptos, uma obra no Casqueiro, no Rio Acima,  
como  é  que  nós  vamos  fiscalizar  se  não  temos  um  único  carro  para  podermos  fazer  essa  
fiscalização, não é verdade? A Prefeitura dispõe de muitos carros, inclusive o Prefeito Municipal  
tem um carro só para ele,  e  nós não vamos pegar um carro aqui  para o Presidente  Reinaldo  
Pereira. Eu deixo esse compromisso aqui, que o carro vai ser comprado para o Legislativo, para  
poder quando fizer Indicações tirar fotos,  quando fizer um requerimento de uma obra que está 
irregular, ele vai tirar foto. Ele não está aqui para brincadeira, ele vai agir de uma maneira séria 
com uma postura séria. Nós pretendemos, em conversa que nós tivemos do pessoal que foi eleito,  
nós colocaremos todas as pautas da Sessão com antecedência para que toda a população possa 
assistir lendo a pauta para que conheça a matéria. Hoje, vocês estão todos aí, mas vocês assistiram,  
tentaram ouvir, ‘será que é isso, quis dizer isso, quis dizer aquilo’, então nós pretendemos mudar  
essa visão. Vamos fazer o quê? Os Projetos de Lei que sairão do Executivo e que entram nesta  
Casa, ele não vai ser votado a ‘toque de caixa’, ele vai ser colocado na Internet para que o cidadão 
tenha conhecimento, vai ter o fórum do povo na Internet e qualquer um de vocês que queira dar a  
opinião de vocês para que venha a participar do processo legislativo, porque quando na eleição nós  
vamos à casa de vocês, nós prometemos muitas coisas, não é verdade? Então, nós queremos o quê?  
Que  realmente  modifique  a  forma  de  legislar  porque  existe  após  a  eleição  um  divórcio,  uma 
separação do Vereador na Casa de Leis e o povo na sua casa, não é verdade? Então foi dito aqui  
que  a  população não participa,  mas é  muito  difícil  para  quem trabalha  o  dia  inteiro  e  chega  
cansado, tem filho para cuidar, a mulher desesperada com as panelas no fogo, não é verdade? É  
difícil, a gente entende a situação, então para poder fazer com que essa ligação se torne mais eficaz,  
essa Mesa, eu digo, o Vereador Jarbas concordou, o Vereador Marcelo concordou, o Vereador 
Wellington, o Vereador Fernando Bolanho, então a intenção é modificar o Legislativo, ele tem que  
ser  de  forma  independente  do  Executivo,  não  é  verdade?  Isso  é  importante.  Então  é  um 
compromisso dessa nova Mesa, tornar-se mais próximo do cidadão, certo, e ter a participação nos  
Projetos, porque vocês sim poderão nos ajudar e muito, não é verdade? Às vezes tem um erro de  
português, tem pessoas que são excelentes em português, tem um erro de entendimento, às vezes está  
faltando alguma coisa, ‘pô, o Vereador não viu isso?’, realmente nós não vemos tudo. A quantidade  
de coisa que vem para o Legislativo é enorme e falta às vezes até um certo discernimento para nós,  
há uma dificuldade em diferenciar uma coisa de outra, então a participação da população será  
essencial  para  uma nova  Legislatura  em 2006.  É  só  isso,  meu  muito  obrigado.”  9.  Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: “Boa noite a todos, Sr. Presidente e  demais Pares. Antes de  
mais nada eu quero parabenizar as Chapas por terem participado dessa eleição democrática, justa,  



porque isso aí só engrandece o nome do Legislativo em nossa cidade e na região. A gente sabe que,  
às vezes em busca de nossos idéias, a gente comete realmente alguns fatos que não deixa bem até  
para o público, por isso eu quero até me desculpar em relação ao Vereador José Maria, eu sei que  
assim como eu, ele também quer o bem da sociedade, o bem da população, fazer jus aos votos que  
tivemos aqui, e podem ter certeza que cada voto meu vai ser honrado com hombridade, com força,  
com coragem e com determinação. Passamos por alguns momentos difíceis, estou aqui em prol do  
povo, para trabalhar pelo povo, é esse o meu ideal, sem perseguir ninguém, sem violentar ninguém,  
eu só quero que Biritiba cresça, que Biritiba apareça no cenário do Estado de São Paulo e do 
Brasil, eu não quero que apareça só como agora com a questão do cemitério e com outras coisas  
mais. Acho que temos que unir forças, o Prefeito tem que vir até nós, conversarmos, termos uma 
conversa franca, honesta, porque é isso que o povo de Biritiba quis, ele continuou como Prefeito,  
mas renovou a Câmara, então ele tem que entender que é um voto democrático. O que nós estamos  
querendo aqui é a democracia na sua amplitude, e na sua amplitude a democracia tem que ser  
respeitada em todos os seguimentos. Nós temos que conversar, debater assuntos, debater projetos e 
é isso que a população espera da gente, ela fez a parte dela, ela nos colocou aqui e não adianta a  
gente querer chamar a população aqui e não apresentar projetos, não apresentar trabalhos e não 
apresentar resultados. É igual que Vereador Marcelo falou: eu queria que esta Casa estivesse cheia 
sempre, não só hoje, para estar discutindo, para usar esta Tribuna, pois neste ano ela não foi usada  
uma vez pelo povo, para criticar, falar para a gente, são vocês que têm que trazer e é esse respeito  
que eu quero passar para vocês. Respeito pela população, respeito pelo dia a dia de cada cidadão  
que eu sei que está em dificuldade aqui em Biritiba, está faltando emprego, está faltando renda, nós 
sabemos disso, o hospital está aí, estamos com uma comissão aqui na Casa, não é professor? O 
Presidente está correndo atrás para tentar melhorar e eu acho que a maior crítica nossa é realizar  
alguma coisa pelo município, aí eu acho que a gente vai estar fazendo alguma coisa. Só criticar o  
Prefeito, não, a gente tem que participar da vida da administração pública, e é isso que esse grupo,  
com todo o respeito  pelos  demais,  está  procurando fazer.  Nós  estamos querendo participar  da  
administração pública, sem oposição, sem estar perseguindo ninguém, a gente só quer o justo, a  
gente só quer que os anseios da população sejam atendidos, conforme promessa que ele mesmo fez  
em 2004 e cada um da gente aqui fez. Eu sou cobrado no meu dia a dia porque eu não deixei de  
andar nos bairros que me apoiaram, com as pessoas que me apoiaram, mas esse ano mesmo a gente  
até comentou que foi um ano perdido para o Legislativo, com todo o respeito à população. Então eu 
espero que esse ano de 2006, o Natal está aí, a gente possa estar pensando em Deus, em Cristo,  
colocar Cristo dentro da gente porque eu acho que a salvação para todos nós é essa, não adianta  
achar que vamos julgar um aqui ou outro, pois não é isso que a população quer da gente não. A 
população quer da gente união, força e trabalho, realizações. O Trabalho é feito com realizações.  
Projetos, filosofia, isso aí ficou para trás. Estamos hoje no século 21, ao lado de São Paulo, terceira 
maior cidade do mundo, e hoje temos que buscar exatamente, pelo menos um mínimo de dignidade  
para toda a nossa população. Era só isso que eu queria falar, obrigado e boa noite a todos.” De 
tudo o que, para constar, foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e 
achada conforme, vai devidamente assinada.

MARCIO APARECIDO CARDOSO
Presidente da Câmara
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