
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 26 de junho de 2006. 

Às vinte horas do dia vinte e seis de junho do ano de dois mil e seis, na sede da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº 125, Centro, desta cidade 
e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores Vereadores em 
exercício  nesta  10ª  Legislatura,  e  que  se  reuniram  no  Plenário  “Vereador  João  Suharo 
Makiyama” para a realização da  Sessão Ordinária,  regimentalmente prevista.   Assumiu a 
direção  dos  trabalhos,  o  senhor  Vereador  REINALDO PEREIRA,  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 senhor Presidente 
solicitou  que  fosse  feita  à  chamada  nominal  dos  Senhores  Vereadores  para  apuração  do 
“quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às 
fls.  74,  do Livro nº  IX de Registro  de Presença dos  Senhores Vereadores  às  Sessões da 
Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para as deliberações, face ao comparecimento 
da maioria dos membros da Câmara. O senhor Presidente justifica a ausência do Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso por motivos de saúde e também a ausência do Vereador Marcelo 
Silveira  Mistroni  que  se  encontra  em  viagem  a  trabalho,  em  caráter  pessoal.  Havendo 
“quorum” legal, o senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, 
declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao  EXPEDIENTE: 1.  Leitura, 
discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 19/06/2006. O Vereador Fernando 
Henrique Bolanho requer a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária, bem como a Ata 
da Sessão Extraordinária, próximo item da pauta, uma vez que se encontram na Secretaria da 
Câmara  a  disposição  de  todos  os  senhores  Vereadores.  O  senhor  Presidente  coloca  em 
votação  o  requerimento  do  Vereador  Fernando,  ficando  aprovado  por  unanimidade.  2. 
Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária do dia 23/06/2006. Dispensada a 
leitura;  3. Leitura  do  Comunicado  do  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni  Justificando 
ausência nesta sessão; 4. Leitura do Ofício Especial do Presidente da Comissão Processante–
Manifestação  dos  Vereadores  acerca  da  eventual  impossibilidade  por  suspeição  ou 
impedimento de participar da votação do parecer final da Comissão. O senhor Presidente diz: 
“Vou interromper os trabalhos para registrar a presença do Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior, tendo em vista que a matéria é endereçada a todos os Vereadores para que fiquem  
cientes do ofício manifestado pela Comissão Processante.”  5. Leitura do Comunicado nº. 
10320332/MS/SE/FNS – Ministério  da Saúde – Fundo Nacional  da  Saúde;  6. Leitura  do 
Comunicado nº. 1032042/MS/SE/FNS – Ministério da Saúde – Fundo Nacional da Saúde; 7. 
Leitura do Comunicado nº. 10321168/MS/SE/FNS – Ministério da Saúde – Fundo Nacional 
da  Saúde;  8. Leitura  do Comunicado nº.  10355887/MS/SE/FNS – Ministério  da  Saúde – 
Fundo Nacional da Saúde; 9. Leitura do Comunicado nº. 10369545/MS/SE/FNS – Ministério 
da Saúde – Fundo Nacional da Saúde; 10. Leitura do Comunicado nº. 10364115/MS/SE/FNS 
– Ministério da Saúde – Fundo Nacional da Saúde; 11. Leitura do Ofício nº. 847/2006 – 
Policia  Civil  de  Biritiba  Mirim,  Delegado  –  Informando  sobre  Sessão  do  Conselho  de 
Segurança dia  29/06/2006 às 14h00min horas; 12. Leitura do Ofício nº.  190/2006 – DF. 
Balancete da Receita e da Despesa do mês de maio/2006; 13. Leitura do Ofício nº. 136/2006 
– DAGP. Resposta do Requerimento nº. 197/2006 - Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 14. 
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Leitura do Oficio nº. 137/2006 – DAGP. Resposta do Requerimento nº. 201/2006 - Vereador 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar; 15. Leitura  do  Ofício  nº.  138/2006  –  DAGP.  Resposta  do 
Requerimento nº. 188/2006 - Vereador Marcelo  Silveira Mistroni; 16. Leitura do Ofício nº. 
139/2006 – DAGP. Resposta do Requerimento nº. 171/2006 - Vereador Wellington Medeiros 
de Assunção; 17. Leitura do Oficio nº. 140/2006 – DAGP. Resposta do Requerimento nº. 
196/2006 - Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 18. Leitura do Ofício nº. 141/2006 – 
DAGP. Resposta do Requerimento nº. 120/2006 - Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar; 19. 
Leitura  do  Ofício  nº.  62/2006  –  PGM –  Poder  Executivo.  Veto  Total  ao  Autógrafo  nº. 
033/2006 - Projeto de Lei nº. 030/2006; 20. Leitura do Ofício nº. 276/2006–AARI-GP.  Retira 
Mensagem nº. 029/2006 – Projeto de Lei nº. 037/2006; 21. Leitura do Oficio nº. 277/2006 – 
AARI-GP Retira o Veto Total ao autógrafo nº. 032/2006 Projeto de Lei nº. 029/2006;  22. 
Leitura  do  Protocolo  nº.  491/2006  -  Denúncia  de  mau  atendimento  médico  pelo  senhor 
Mauricio do Prado.  23. Leitura do Protocolo nº. 493/2006 - Denúncia de mau atendimento 
médico pelo Senhor Danilo de Jesus Cardoso. INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador 
Wellington Medeiros de Assunção: 1. Indicação nº. 634/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal,  para que determine a manutenção geral nas cozinhas das escolas municipais e 
estaduais do município; 2. Indicação nº. 635/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, 
para que determine a construção de abrigos com assentos nos pontos de ônibus da Estrada 
Casa Grande; 3. Indicação nº. 636/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que 
determine a implantação de luminárias, em pontos estratégicos do Bairro Parque Residencial 
Catellano;  4.  Indicação nº.  637/2006 solicitando do senhor  Prefeito  Municipal,  para  que 
determine a construção de abrigos com assento nos pontos de ônibus na Avenida Três do 
Bairro Nirvana; 5. Indicação nº. 638/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal, para que 
determine o nivelamento e cascalhamento da Rua Vânia Stefani dos Santos, antiga Rua “P,” 
do Bairro Jardim dos Eucaliptos;  6. Indicação nº. 639/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal, para que determine a construção de um abrigo com assento no ponto de ônibus, no 
final  da  Avenida  Jair  Leme;  7.  Indicação  nº.  640/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito 
Municipal,  para  que determine passar  a  máquina  motoniveladora  e  cascalhar  a  Ruas  das 
Pitangueiras no Bairro Pomar do Carmo;  8. Indicação nº. 641/2006 solicitando do senhor 
Prefeito Municipal, para que determine passar a máquina motoniveladora e cascalhar todas as 
ruas dos bairros  Rio Acima e  Santa Catarina;  9.  Indicação nº.  642/2006 solicitando do 
senhor Prefeito Municipal, para que determine serviços nos bairros Carcará e Vale Verde; 10. 
Indicação  nº.  643/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine 
serviços de pintura das lombadas no município;  11. Indicação nº. 644/2006 solicitando do 
senhor Prefeito Municipal, para que determine a reforma geral do Trailer Odontológico que se 
encontra no pátio da Escola Estadual Jardim Yoneda. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Poder Executivo: 1)    Leitura da Mensagem nº. 038/2006 - Projeto de Lei nº.   
045/2006 – “Dispõe sobre auxílio financeiro na aquisição do passe de Transporte Escolar 
Intermunicipal entre os municípios de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, em benefício dos 
estudantes carentes que especifica, e dá outras providências.” O Nobre Vereador José Maria 
de Siqueira Junior requer que o Projeto de Lei nº. 045/2006 seja colocado em discussão e 
votação  na  Ordem  do  Dia.  O  senhor  Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do 
Vereador  José  Maria,  ficando  aprovado  por  unanimidade.  2)    Leitura  da  Mensagem nº.   
039/2006  -  Projeto  de  Lei  Complementar  nº.  046/2006 –  “Autoriza  o  Poder  Executivo 
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Municipal a outorgar concessão de direito real de uso à Associação Santa Edwiges do bem 
que indica, e dá outras providências.”  O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer 
que o Projeto de Lei Complementar nº. 046/2006 seja colocado em discussão e votação na 
Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador Jarbas, 
ficando aprovado por unanimidade. 3)   Leitura da Mensagem nº. 040/2006 - Projeto de Lei   
nº. 047/2006 – “Dá nova redação ao artigo 19 da Lei nº. 863, de 13 de março de 1997, define 
o valor do subsídio mensal dos Conselheiros Tutelares, e dá outras providências.”  O Nobre 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer que o Projeto de Lei nº. 047/2006 seja colocado 
em  discussão  e  votação  na  Ordem  do  Dia.  O  senhor  Presidente  coloca  em  votação  o 
requerimento  do  Vereador  Jarbas,  ficando  aprovado  por  unanimidade.   4)    Leitura  da   
Mensagem nº. 041/2006 - Projeto de Lei nº. 048/2006 – “Altera o artigo 6º da Lei Municipal 
nº. 1.300, de 20 de dezembro de 2005, e dá outras providências.” 
Findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do 
Nobre  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior: 1.    Única  discussão  e  votação  o   
Requerimento  nº.  216/2006 –  Ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que 
determine um projeto de passarela a ser construído na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, em 
frente ao Supermercado Okamura. O senhor Presidente coloca em única discussão e, após, em 
votação, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 2.  
Única  discussão  e  votação  o    Requerimento  nº.  217/2006   –  Ao  Excelentíssimo  senhor 
Prefeito Municipal para que determine providências junto ao serviço de Raios X do Hospital 
Dr.  Arthur  Alberto  Nardy.  O  senhor  Presidente  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em 
votação, ficando APROVADO. 3.   Única discussão e votação o   Requerimento nº. 218/2006   
– Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que determine construir lombadas na 
Rua João José Guimarães, próximo a EMEI Ferdinando Jungers,  Bairro Vila Operária. O 
senhor Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 4.  
Única  discussão  e  votação  o    Requerimento  nº.  219/2006   –  Ao  Excelentíssimo  senhor 
Prefeito Municipal para que determine estudos para a criação de um convênio com farmácias 
para os funcionários públicos. O senhor Presidente coloca em única discussão e, após, em 
votação, ficando APROVADO. 5.   Única discussão e votação o   Requerimento nº. 220/2006   
– Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que determine construir lombadas na 
Rua José Bonifácio, próximo a EMEI Ferdinando Jungers, Bairro Vila Operária. O senhor 
Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando  APROVADO. Autoria 
do  Nobre  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: 6.    Única  discussão  e  votação  o   
Requerimento  nº.  221/2006 –  Ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que 
disponibilize uma linha telefônica para a Vigilância Epidemiológica de Biritiba Mirim. O 
senhor Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 7.  
Única  discussão  e  votação  o    Requerimento  nº.  222/2006   –  Ao  Excelentíssimo  senhor 
Prefeito Municipal para que determine cascalhar a Estrada do Itaguaçú. O senhor Presidente 
coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 8.   Única discussão e   
votação a Moção de Apelo    nº. 034/2006   – Ao Ilustríssimo senhor José Abílio de Gouveia 
Teixeira,  para  solucionar  o  problema de energia  elétrica  em áreas  preservadas.  O senhor 
Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADA. O senhor 
Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes e a 
Procuradoria Jurídica Legislativa analisem e emitam pareceres referentes aos Projetos de Lei 
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requeridos para a Ordem do Dia. Retomando a Sessão, o senhor Presidente solicita ao senhor 
Primeiro  Secretário  que  faça  a  chamada  dos  senhores  Vereadores  presentes.  Feita  esta, 
cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.74, do Livro nº. IX de 
Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia 
“quorum” legal para a continuidade dos trabalhos da Sessão. Autoria do Poder Executivo: 
9.    Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº.  045/2006    –   Dispõe  sobre  auxílio 
financeiro na aquisição do Passe de Transporte Escolar Intermunicipal entre os municípios de 
Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, em benefício dos estudantes carentes que especifica, e dá 
outras  providências.  Leitura  do  parecer  favorável,  de  acordo  com  a  manifestação  da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, elaborado em conjunto pelas Comissões Permanentes de 
Justiça e Redação – Presidente Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador 
Marcelo Silveira Mistroni/ Membro Vereador Wellington Medeiros de Assunção; Comissão 
de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  :   Presidente  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção/  Relator  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Membro  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho;  Comissão de Obras,  Serviços  e  Bens Municipais  e  Ordem Social: 
Presidente  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho/ Membro Vereador Marcelo Silveira Mistroni;  Comissão de Ordem Econômica: 
Presidente Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Relator Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/  Membro Vereador Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar.  O senhor  Presidente  coloca  em 
discussão o Parecer Favorável em Conjunto proposto pelas Comissões Permanentes e após, 
em votação, ficando APROVADO o Parecer e o Projeto de Lei nº. 045/2006. Autoria do 
Poder  Executivo:  10.    Única  discussão  e  votação  o    Projeto  de  Lei  Complementar  nº.   
046/2006 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de 
uso a Associação Santa Edwiges, do bem que indica, e dá outras providências.”  Leitura do 
parecer  favorável,  de  acordo  com  a  manifestação  da  Procuradoria  Jurídica  Legislativa, 
elaborado em conjunto pelas Comissões Permanentes de  Justiça e Redação – Presidente 
Vereador Fernando Henrique Bolanho/ Relator Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Membro 
Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e 
Orçamentos  :   Presidente  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Relator  Vereador 
Jarbas Ezequiel  de Aguiar/ Membro Vereador Fernando Henrique Bolanho;  Comissão de 
Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social: Presidente Vereador Jarbas Ezequiel 
de  Aguiar/  Relator  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/  Membro  Vereador  Marcelo 
Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica:  Presidente Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni/  Relator  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção/  Membro  Vereador  Jarbas 
Ezequiel  de  Aguiar.  O  senhor  Presidente  coloca  em  discussão  o  Parecer  Favorável  em 
Conjunto proposto pelas Comissões Permanentes e após, em votação, ficando APROVADO 
o Parecer e o Projeto de Lei Complementar nº. 046/2006. Autoria do Poder Executivo: 
11.   Única discussão e votação o   Projeto de Lei nº. 047/2006   – “Dá nova redação ao artigo 19 
da Lei nº. 863, de 13 de março de 1997, define o valor do subsídio mensal dos conselheiros 
tutelares,  e  dá  outras  providências.”  Leitura  do  parecer  favorável,  de  acordo  com  a 
manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, elaborado em conjunto pelas Comissões 
Permanentes  de  Justiça  e  Redação –  Presidente  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/ 
Relator  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni/  Membro  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção;  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos  :   Presidente  Vereador 
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Wellington Medeiros de Assunção/ Relator Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Membro 
Vereador Fernando Henrique Bolanho; Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais e 
Ordem Social: Presidente Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar/ Relator Vereador Fernando 
Henrique  Bolanho/  Membro  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni;  Comissão  de  Ordem 
Econômica:   Presidente Vereador Marcelo Silveira Mistroni/ Relator Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente 
coloca  em  discussão  o  Parecer  Favorável  em  Conjunto  proposto  pelas  Comissões 
Permanentes e após, em votação, ficando  APROVADO o Parecer e o Projeto de Lei nº. 
047/2006.  Terminado os trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao 
senhor Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da 
tribuna  no  tempo regimental  destinados  às  explicações  pessoais:  1.  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho: “Boa noite a todos e senhores Vereadores. Só para fazer constar nos  
Anais desta Casta, a importância que tem esse Projeto que o senhor Prefeito mandou, o  
Vagner que é Presidente do Conselho Tutelar, representante que muito trabalha para que os  
jovens e crianças de nosso município tenham um futuro melhor. Esse Projeto veio a calhar  
para dar uma melhoria,  um incentivo no trabalho,  apesar de  que eles fazem o trabalho 
mesmo com as dificuldades. E o outro Projeto, que é o da Comunidade Santa Edwiges, que é  
uma comunidade católica do Jardim Alvorada Gleba A e o presidente já tinha conversado  
comigo e acho que com alguns Vereadores também, da importância da aprovação desse 
documento para que se  possa construir  uma igreja e  trabalharem na evangelização das  
pessoas daquele bairro. Muito obrigado e boa noite a todos.” 2. Vereador José Maria de 
Siqueira  Junior:  “Excelentíssimo  senhor  Presidente  desta  Casa,  Nobres  Vereadores 
membros da Mesa Diretora, senhora e senhores Vereadores e senhores presentes, boa noite.  
O que me traz aqui na Tribuna hoje, são as duas denúncias que foram feitas a respeito de 
uma médica que está hoje trabalhando no Hospital Municipal, Doutora Simone Cancione  
Folli.  Eu  venho  hoje  aqui  mais  uma vez  pedir,  inclusive  aos  membros  da  Comissão na  
Câmara  encarregados  do  trabalho  da  área  da  saúde,  que  encaminhem ao  Hospital  um 
pedido de informação solicitando os dias de plantão dessa médica nos últimos seis meses e,  
se possível, a relação dos pacientes que passaram com ela nesse período. Em 2003, no dia  
07 de novembro, este Vereador já protocolou na Prefeitura Municipal, sob nº. 4869, uma 
reclamação a respeito dessa médica. Na ocasião, eu pedi que fosse tomadas as providências 
para que essas situações não voltassem a acontecer. Eu tenho aqui uma cópia do ofício, se  
houver  interesse  dos  demais  Vereadores  em dar  prosseguimento  nessas  reclamações,  eu  
estarei  à  disposição.  Inclusive  já  fiz  um  ofício  para  o  CRM  de  São  Paulo  solicitando 
informações sobre essa médica, porque na ocasião, me disseram que inclusive ela não tinha 
inscrição no Estado de São Paulo, e que ela só tinha inscrição no Estado do Rio de Janeiro,  
peço  inclusive  que  o  CRM informe se  ela  é  especialista  na  área  de  pediatria  para  que  
providências sejam tomadas, porque uma situação como essa não pode se repetir,  ainda 
mais tratando-se da especialização em que ela atua, que é a área de pediatria. É um serviço,  
que  eu  acho,  não  só  porque  é  criança,  mas  todos  os  pacientes  têm o  direito  de  serem 
atendidos e uma situação como essa não pode se repetir. Peço também aos membros da  
Comissão que tratam da área de saúde na Câmara Municipal que se reúnam com os demais  
Vereadores desta Casa, afim de que sejam tomadas algumas providências ou até que seja  
criada uma nova comissão especial  de Vereadores  para que seja feito  um levantamento  
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dessas  denúncias  e  dessas  reclamações,  até  porque  o  Marcelo  protocolou  hoje  um 
requerimento  pedindo  providências  sobre  o  mau  atendimento  dos  Raios-X,  enfim,  com 
relação a esse assunto. Quero também parabenizar  o Prefeito pelos projetos encaminhados 
e parabenizar o pessoal do Conselho Tutelar,  eu presencio o trabalho deles na área da  
segurança pública e sei o quanto é difícil o trabalho que eles realizam e, lembrar que, esse  
subsídio  que  eles  recebem foi  briga  nossa,  na  primeira  gestão,  o  Vereador Reinaldo se  
lembra disso, conseguimos um subsídio para eles. Boa noite a todos.”  Senhor Presidente 
solicita um aparte e diz: “Vou aproveitar a oportunidade para perguntar-lhe em relação a  
essa médica pediatra que Vossa Excelência está falando, qual o nome dela, pois eu estou  
curioso?”  Vereador José Maria: “É Simone Cancioni Folli.”  Senhor Presidente: “Ela 
está pela empresa ou pela Prefeitura?” Vereador José Maria: “Na verdade, quando eu fiz 
esse  pedido  de  informação,  quando  eu  pedi  essa  providência,  ela  era  funcionária  da  
Prefeitura, inclusive estava em estágio probatório na época.” Senhor Presidente: “É que eu 
me lembro de  um caso semelhante,  não sei  se  é  a  mesma doutora,  que foi  afastada da  
Prefeitura.  Por  isso  que  eu  estou  meio  curioso  em perguntar  o  nome,  porque  eu  estou  
achando que essa doutora deve trabalhar pela empresa, ou seja, pela associação, então eu  
acho que seria de bom tom fazermos um requerimento e todos os Vereadores assinarem para  
que não haja nenhum tipo de receio de vereador ou até mesmo uma perseguição, porque se 
fizermos um requerimento e assinar um ou dois Vereadores, vão dizer que aquele vereador  
está  perseguindo  determinado  funcionário.  Então,  para  evitarmos,  se  Vossa  Excelência 
concordar, eu iria providenciar um ofício ou requerimento ao Prefeito e nós, em conjunto,  
todos  os  Vereadores  sem exceção,  assinaríamos esse  requerimento ou ofício.”  Vereador 
José Maria: “Excelente.”  3. Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  Agradeceu e 
dispensou o uso da palavra. Não havendo mais oradores inscritos  e nada mais a ser tratado, o 
senhor 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 07 de agosto de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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