
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 21 de agosto de 2006. 

Às vinte horas do dia vinte e um de agosto 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 Diretora. 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. 79, 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  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 
14/08/2006. O Vereador José Maria de Siqueira Junior requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez 
que esta se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores. O senhor 
Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do  Vereador  José  Maria,  ficando  aprovado  por 
unanimidade.  2. Leitura do Comunicado nº. 10580811/MS/SE/FNS – Ministério da Saúde – Fundo 
Nacional de Saúde;  3. Leitura do Comunicado nº. 10577172/MS/SE/FNS – Ministério da Saúde – 
Fundo Nacional de Saúde; 4. Leitura do Comunicado nº. CM131341/2006 – Ministério da Educação 
– FNDE;  5. Leitura do Ofício nº 078/2006 – EE Prof. Adhemar Bolina – Agendamento da Sessão 
Itinerante – 01/09/2006; 6. Leitura da solicitação do Vereador Carlos Alberto Taino Junior – Retorno 
do Projeto de Lei nº 026/2006 à Ordem do Dia;  7. Leitura do Ofício GP nº 1847/06 – Tribunal de 
Contas,  encaminha  Expediente;  8. Leitura  do  Ofício  nº  171/2006  –  DAGP.  Resposta  do 
Requerimento nº 207/2006, vereador Wellington Medeiros de Assunção. INDICAÇÕES: Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  1. Indicação nº. 674/2006 solicitando do senhor 
Prefeito Municipal para que determine ao Departamento competente, Kits de primeiros socorros para 
a Casa de Brinquedos (Brinquedoteca);  2. Indicação nº. 675/2006 solicitando do senhor Prefeito 
Municipal para que determine ao departamento competente, a troca de redutor de velocidade por 
lombadas na Rua João Suharo Makiyama – Jardim Alvorada “A”.  Autoria do Nobre Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior: 3. Indicação nº. 676/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal 
para que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, que instale luminárias na Rua Campos 
Sales,  Bairro  Jardim  Vista  Alegre.  4.  Indicação  nº.  677/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito 
Municipal para que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, que instale luminárias na vila 
da Fazenda Irohy, Bairro Irohy. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria de todos os senhores 
Vereadores: 1)   Leitura do Projeto de Lei nº. 055/2006   – “Dispõe sobre a denominação do Centro de 
Apoio  ao  Agricultor,  e  dá  outras  providências.” Autoria  do  Poder  Executivo:  2)    Leitura  da   
Mensagem nº. 044/2006 - Projeto de Lei nº. 056/2006 – “Dispõe sobre a alienação, por doação sem 
reversão de interesse social, de bens móveis considerados inservíveis, pelos órgãos da administração 
pública direta  do município de Biritiba  Mirim,  a  COOPERALTO, e  dá outras  providências.”  3)  
Leitura da Mensagem nº. 045/2006 -    Projeto de Lei nº. 057/2006   – “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal  a  outorgar  concessão  de  direito  real  de  uso  ao  SINDICATO RURAL DE BIRITIBA 
MIRIM do bem que indica para o desenvolvimento de projetos de modernização da agricultura, e dá 
outras  providências.”   4)  Leitura  da  Mensagem nº.  046/2006  -    Projeto  de  Lei  nº.  058/2006   – 
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“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação mútua com a empresa 
GRANJAS TOK LTDA., é dá outras providências. 5) Leitura da Mensagem nº. 047/2006 -   Projeto   
de Lei nº. 059/2006 – “Proíbe a comercialização de tampas de poços de visita, grades das galerias 
pluviais (boca de lobo), fios de cobre, fios e mantas de alumínio, mantas de chumbo, no município de 
Biritiba Mirim, na forma que especifica,  e  dá outras providências.  6)  Leitura da Mensagem nº.  
048/2006 -   Projeto de Lei Complementar nº. 060/2006   – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
outorgar  concessão  de  direito  real  de  uso  a  ASSOCIAÇÃO  CATÓLICA  SÃO  CRISTÓVÃO 
PROTETOR DOS MOTORISTAS do bem que indica, e dá outras providências. Findo o Expediente, 
passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Reinaldo 
Pereira: 1.   Única discussão e votação o   Projeto de Lei nº. 052/2006  , “Dispõe sobre declaração de 
utilidade  pública  da  Associação  Beneficente  de  Saúde  Dr.  Arthur  Alberto  Nardy,  e  dá  outras 
providências.”  O senhor Presidente coloca em única discussão o Projeto de Lei e o Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho solicita a ordem e diz:  “Solicito vistas a esse Projeto, pois não o 
analisei  como  Presidente  da  Comissão  de  Justiça  e  Redação.” Senhor  Presidente: “Só  para 
esclarecimento:  na  reunião  das  Comissões  Vossa  Excelência  não  teve  vistas  a  esse  Projeto?”  
Vereador Fernando: “Estive presente, mas somente conversei com o Vereador José Maria, não  
tinha outros Vereadores na Casa, por isso é que não foi  feito o parecer em conjunto.” Senhor 
Presidente: “Para  próxima  Sessão,  então,  haverá  tempo  suficiente  para  análise?” Vereador 
Fernando:  “Vou  analisar.” Senhor  Presidente: “Se  Vossa  Excelência  não  tiver  tempo  para  
análise, vou nomear outro vereador que  analise.” Vereador Fernando: “Tem um tempo legal que 
eu como Presidente da Comissão tenho para analisar o Projeto.” Vereador José Maria: “Só para 
título de informação: qual é a data de protocolização do presente Projeto?” Vereador Fernando: 
“Dia  dez  de  agosto.” Senhor  Presidente: “Fica  o  Projeto  de  Lei  nº.  052/2006  a   cargo  do  
Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vereador Fernando Henrique Bolanho.”  O senhor 
Presidente solicita ao 1º Secretário, Vereador  Jarbas Ezequiel de Aguiar, que assuma a Presidência 
para que ele se ausente por alguns minutos. Assume a Presidência, o senhor Vereador Jarbas Ezequiel 
de Aguiar, dando continuidade aos trabalhos da Ordem do Dia. Autoria do Nobre Vereador Carlos 
Alberto Taino Junior: 2.   Única discussão e votação o   Projeto de Lei nº. 026/2006  , “Dispõe sobre a 
denominação de via pública, 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; Comissão de Tributação, Finanças e 
Orçamentos  :   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/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. 
O  Vereador José Maria solicita a Ordem e diz:  “Qual a data desse parecer?” Vereador 
Fernando: “A data do parecer é 27 de abril de 2006, anterior a saída do Vereador Marcelo  
das  Comissões.” O senhor  1º  Secretário,  Presidente  Interino da  Sessão,  coloca em única 
discussão o Parecer Favorável em Conjunto proposto pelas  Comissões Permanentes e após, 
em  única  votação,  ficando  APROVADO  o  Parecer  e  o  Projeto  de  Lei  nº.  026/2006. 
Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel da Aguiar:  3.    Única discussão e votação o   
Projeto de Lei nº. 054/2006, “Dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde no Bairro 
Irohy, em Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do parecer favorável, de acordo com 
a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, elaborado em conjunto pelas Comissões 

2



Permanentes  de  Justiça  e  Redação –  Presidente  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho/ 
Relator Vereador Carlos Alberto Taino Junior/ 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 Vereadora Érica de Queiroz; Comissão de Ordem Econômica: 
Presidente Vereador José Maria de Siqueira Junior/ Relator Vereador Wellington Medeiros de 
Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor 1º Secretário, Presidente 
Interino da Sessão, coloca em única discussão o Parecer Favorável em Conjunto proposto 
pelas  Comissões Permanentes e após, em única votação, ficando APROVADO o Parecer e 
o Projeto de Lei nº. 054/2006. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino da Sessão, solicita 
ao Vereador Marcelo Silveira Mistroni que assuma a 1ª Secretaria para dar continuidade aos 
trabalhos da Sessão.  Autoria dos Nobres Vereadores José Maria de Siqueira Junior e 
Carlos Alberto Taino Junior e Vereadora Érica de Queiroz:  4.   Única discussão e votação   
o   Projeto de Resolução nº. 025/2006  , “Dispõe sobre a alteração do artigo 95, “caput”, parágrafos e 
incisos,  do  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal,  e  dá  outras  providências.”  O  senhor  1º 
Secretário,  Presidente  Interino  da  Sessão,  coloca  em  única  discussão  e  após,  em  única 
votação, ficando APROVADO o Projeto de Resolução nº. 025/2006. 5.    Única discussão e   
votação  o    Requerimento  nº.  243/2006  ,  ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, solicitando a colocação luminárias na Rua João 
Suharo Makiyama – Jardim Alvorada “A”. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em 
única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando  APROVADO. 6.    Única  discussão  e  votação  o   
Requerimento nº. 247/2006 – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que determine ao 
departamento  competente  a  colocação  de  uma  linha  telefônica  para  a  Casa  de  Brinquedos 
(Brinquedoteca). O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em 
votação,  ficando  APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho:  7.  
Única  discussão  e  votação  o    Requerimento  nº.  244/2006   –  Ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito 
Municipal  para  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia  no  sentido  de  colocar 
iluminação  pública  na  Rua  Arthur  Bernardes,  esquina  com a  Rua  Nilo  Peçanha  –  Jardim Vista 
Alegre. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, 
ficando  APROVADO.  8.    Única  discussão  e  votação  o  Requerimento     nº.  245/2006   –  Ao 
Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  departamento  competente  para 
colocação de redutores de velocidade, tipo “lombada” na Avenida Nove de Julho – Jardim Vista 
Alegre. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, 
ficando APROVADO. 9.   Única discussão e votação o Requerimento de Informação    nº. 246/2006   
– Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, com referência à construção da E.E. Jardim Yoneda. 
O Nobre Vereador José Maria solicita a ordem e diz: “O Requerimento de Informação nº. 246 não  
vai  ser  colocado  em  votação?” O  senhor  1º  Secretário diz:  “Não  porque  trata-se  de  um 
Requerimento de Informação.” Vereador José Maria: “Então não deveria estar na Ordem do Dia e  
sim no Expediente.” Senhor 1º  Secretário: “Sim,  foi  colocado errado na pauta.”  Autoria do 
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  10.    Única discussão e votação o Requerimento    nº.   
248/2006 – Ao Engenheiro de Conservação do Departamento de Estradas de Rodagem – D.E.R. 
Mogi das Cruzes, senhor Rubens Marcelo Manhanini, para que seja feito estudo, visando colocar 
redutores de velocidade na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, altura do Km. 19. O senhor 1º 
Secretário,  Presidente  Interino,  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando 
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APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 11.   Única discussão e   
votação o Requerimento    nº.  249/2006   – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal,  para que 
interceda  junto  à  Coordenadoria  Estadual  do  PROCON  e  viabilize  a  criação  de  um  posto  de 
atendimento neste município. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão 
e, após, em votação, ficando  APROVADO.  12.    Única discussão e votação o Requerimento    nº.   
250/2006 –  Ao  Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  ao  departamento 
competente, a implantação de uma unidade do Programa “Acessa São Paulo”, no Bairro Cruz das 
Almas. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, 
ficando  APROVADO.   13.    Única  discussão  e  votação  o  Requerimento    nº.  251/2006   –  Ao 
Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  determine  ao  departamento  competente  a 
implantação de uma unidade do Programa Saúde da Família, no Bairro da Terceira. O senhor 1º 
Secretário,  Presidente  Interino,  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando 
APROVADO.  14.    Única discussão e votação o Requerimento    nº. 252/2006   – Ao Excelentíssimo 
Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  Departamento  de  Educação  a  promover,  de  maneira 
contínua e periódica,  trabalhos preventivos de saúde.  O senhor 1º Secretário,  Presidente Interino, 
coloca  em única  discussão  e,  após,  em votação,  ficando  APROVADO.  15.    Única  discussão  e   
votação o  Requerimento    nº.  253/2006   –  Ao Excelentíssimo senhor  Prefeito  Municipal  para  que 
determine ao departamento competente, a construção de uma área de lazer no Bairro Irohy. O senhor 
1º  Secretário,  Presidente  Interino,  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando 
APROVADO.  16.    Única discussão e votação o Requerimento    nº. 254/2006   – Ao Excelentíssimo 
senhor Prefeito Municipal para que determine ao departamento competente, a colocação de guias e 
sarjetas  e  o  calçamento  das  ruas  do  Bairro  Cruz  das  Almas.  O senhor  1º  Secretário,  Presidente 
Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 17.   Única discussão   
e votação o Requerimento    nº. 255/2006   – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que 
determine ao departamento competente, a construção de uma Biblioteca Municipal ou Comunitária 
no Bairro Irohy. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em 
votação, ficando APROVADO. 18.   Única discussão e votação o Requerimento   nº. 256/2006   – Ao 
Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  departamento  competente,  a 
construção de uma Brinquedoteca no Bairro Cruz das Almas.  O senhor 1º Secretário,  Presidente 
Interino,  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando  APROVADO.   19.    Única   
discussão e votação o Requerimento    nº. 257/2006   – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 
para que determine ao departamento competente, a construção de uma Brinquedoteca no Bairro Nova 
Biritiba. O senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, 
ficando  APROVADO.   20.    Única  discussão  e  votação  o  Requerimento    nº.  258/2006   –  Ao 
Excelentíssimo  senhor  Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  departamento  competente,  a 
construção  de  uma pista  de  atletismo no  entorno  do  campo  principal  do  Ginásio  Municipal  de 
Esportes “José Oliva Melo Junior”.  O senhor 1º Secretário,  Presidente Interino,  coloca em única 
discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. Autoria dos Nobres Vereadores Wellington 
Medeiros de Assunção e Reinaldo Pereira:  21.    Única discussão e votação o Requerimento    nº.   
259/2006 – Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que viabilize estudos, para o uso da 
área próxima à Casa de Agricultura para ser cinema municipal. O senhor 1º Secretário, Presidente 
Interino,  coloca  em  única  discussão,  o  Nobre  Vereador  Wellington  solicita  a  ordem  e  diz: 
“Gostaria  de  aproveitar  o  momento  e  convidar  os  Nobres  Pares  a  estarem  recepcionando  na 
próxima sexta-feira, dia vinte e cinco, o enviado do Doutor Adhemar de Oliveira, que é Presidente  
do  Espaço  Cultural  Unibanco,  o  qual  já  se  prontificou  a  estar  fazendo  essa  parceria  com  a  
Prefeitura, para trazermos o primeiro cinema a Biritiba Mirim. Eles vão arcar com toda a despesa e  
viabilidade da obra e reverter todo esse projeto a benefícios de obras sociais do município. Então,  
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ele vai estar aqui às quatorze horas, na Câmara Municipal, na sexta-feira, para que possamos ir até  
o Gabinete do Prefeito e levantar com ele os estudos em relação a esse projeto. Foi uma conquista  
que tivemos através da Câmara e graças a Deus pudemos fazer isso tornar-se realidade, ele aprovou  
o projeto, mandamos através de e-mail, falamos da situação do município e região que não tem  
cinema,  Biritiba  e  Salesópolis,  e  ele  vai  abraçar  essa  causa  e  estará  aqui  na  sexta-feira  para  
viabilizar o mais rápido possível o início dessas obras. Só vai depender, logicamente, da autorização  
desta Câmara, após a conversa com o Prefeito para ele  mandar um Projeto de Lei,  e que esta  
Câmara autorize, aí sim a gente vai fazer um estudo para ver se o benefício vai para a Promoção  
Social ou escolher uma entidade que abrace essa causa, para que possa estar exatamente alocando  
esses recursos para destinar toda a renda, são setenta lugares o cinema, e toda a renda, toda a 
receita do cinema, em benefício do município às obras assistenciais. Então, eu convido a todos para 
que às quatorze horas estejam aqui na sexta-feira, e convido desde já que assinemos juntos esse  
projeto,  quando  vir  para  aprovação  desta  Casa.  Obrigado.”   Após,  o  senhor  1º  Secretário, 
Presidente  Interino  da  Sessão  coloca  em  votação  o  Requerimento  nº.  259/2006,  ficando 
APROVADO. Autoria de todos os senhores Vereadores: 22.   Única discussão e votação a Moção   
de Apelo   nº. 036/2006   – Às várias autoridades, sobre a situação caótica do Cemitério Municipal.  O 
senhor 1º Secretário, Presidente Interino, coloca em única discussão e, após, em votação, ficando 
APROVADA. O Nobre Vereador Wellington Medeiros  de  Assunção solicita  a ordem e  diz:  
“Gostaria de parabenizar, acima de tudo, o município em nome da Assessora Sandra, do Vereador  
Marcelo, da Assessora Quely, ao Presidente da Câmara Vereador Reinaldo Pereira e ao Prefeito  
Municipal senhor Roberto Pereira da Silva e aos demais, Secretária de Educação senhora Luzia,  
Secretário de Cultura senhor Fernando, pela iniciativa, em nome da Associação Nordestina também,  
o senhor João, pelo Primeiro Encontro de Artesões do Município, evento esse que ocorreu ontem.  
Então, estão de parabéns todos, o município, as entidades, essas pessoas que se prontificaram a 
estar realizando esse evento, que estará ocorrendo todos os meses e eu acho que o município ganhou 
muito com isso, abriu um espaço cultural no município, abriu o turismo tão sonhado no município, e  
acho que todos nós aqui temos uma parcela louvável dessa atitude e desse evento. Então, gostaria  
que todos vocês que estão presentes, principalmente os Vereadores, que se unissem em prol dessa  
causa, pela cultura do município e que nos próximos possamos estar juntos, organizando, dando  
sugestões através das Associações envolvidas.  Inclusive,  solicitei  que a Associação dos Artesões  
viesse até aqui e convidasse vereador por vereador, que conversasse com cada um, para estarmos 
agendando um calendário para 2006 e 2007 de eventos culturais para o município, e que possamos  
participar  mais  e  elevar  o nome de  Biritiba,  que foi  motivo de orgulho pra gente.  Teve muitas  
pessoas  nos  parabenizando,  de  Mogi  das  Cruzes,  Sabaúna  e  região,  pelo  evento  que  foi  tão  
gratificando pra  todos  os  artesões,  pois  todos  venderam alguma coisa,  todos  de  alguma forma  
geraram renda para suas casas e acho que assim a gente consegue gerar um pouco de emprego para 
o município,  já que a gente não pode trazer outro tipo de empresa,  pelo menos incentivar esse 
trabalho artesanal, que é tão vitorioso ao município e que é bem representado pelos artesões, com 
cinqüenta e dois artesões cadastrados, então, eu acredito que tem um volume muito bom de pessoas  
para  darmos  incentivo  e  apoio.”  Terminado  os  trabalhos  dados  à  Ordem  do  Dia,  o  senhor  1º 
Secretario, Presidente Interino da Sessão, solicita ao Vereador Marcelo Silveira Mistroni que faça a 
chamada  dos  oradores  inscritos  para  fazerem uso  da  tribuna  no  tempo regimental  destinados às 
explicações pessoais: 1. Vereador Benedito Donizeti de Almeida: Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra. 2. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Só quero parabenizar o Vereador Wellington 
pela iniciativa, juntamente com o Vereador Marcelo que deu uma força, estive presente também na 
Feira do Artesanato e fiquei bastante contente com o que vi, achei que foi bastante importante, pois  
tivemos a região praticamente em peso, Mogi das Cruzes, Sabaúna, com trabalhos muito bonitos e  
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como  o  Vereador  falou,  todos  saíram  com  alguma  venda,  isso  que  é  importante  para  poder  
alavancar o turismo em nosso município.  Boa noite a todos.”  3. Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar: “Também gostaria de parabenizar os Vereadores Wellington e Marcelo por esse trabalho 
na praça, ontem não pude ir, infelizmente, e também quanto ao cinema espero que dê certo e o que  
depender de mim, eu vou apoiar também. A respeito do cemitério, já foi feito o apelo por todos nós  
vereadores  de  Biritiba,  temos  que  chamar  os  Vereadores  de  Salesópolis  também,  os  prefeitos,  
principalmente daqui e de Salesópolis onde a causa é mais séria com relação ao cemitério, pra gente  
fazer o  que for possível  em nosso alcance,  para ver  se  conseguimos trazer a  verba para poder  
resolver a situação do cemitério. Na semana passada teve o enterro da irmã de aluna minha, a  
situação em que o cemitério se encontra, acho que foi nesse mesmo dia da reportagem em que teve 
quatro enterros, e o coveiro fica sem saber onde enterrar, já estão falando que vai ter que tirar  
aquele caminho do meio,  tirar as pedras para poder enterrar alguém ali  naquele lugar,  não se  
consegue nem mais andar, pois anda e tem que pisar sobre os túmulos e também tem que tirar os  
restos, como saiu no jornal “Diário de Mogi” de domingo, tirá-los em tempo bem curto, inadequado  
para estar tirando a ossada da sepultura. Então, a situação é crítica e  caótica como está na Moção 
de Apelo de todos os Vereadores, temos que marcar e ir falar com o Governador, na Casa Civil e ver  
se conseguimos arrumar recursos para fazermos o cemitério  mais rápido possível, enquanto ainda  
tem condições, porque a situação é crítica.” 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior:  “Eu só 
gostaria de falar a respeito dessa situação do cemitério, o Vereador Jarbas teve a palavra antes de  
mim  e  falou  quanto  a  minha  idéia  também:  de  estarmos  indo  a  São  Paulo  pessoalmente  e  
conversarmos com as  pessoas  responsáveis  pela  liberação desse  dinheiro.  Acho que  a  situação  
chegou ao limite e temos que mostrar que nós não estamos aqui fazendo política com o cemitério, a 
nossa intenção é realmente dar um pingo de dignidade à pessoa, mesmo após a morte. A situação  
está caótica, Biritiba não tem o recurso, não temos de onde tirar esse dinheiro e, eu acredito que nós  
consigamos isso também com a ajuda da imprensa, acho que devemos tentar sensibilizar a imprensa  
para que ela nos ajude, principalmente se conseguirmos marcar essa reunião. Estamos numa época  
de campanha política e a gente precisa parar para pensar nessas pessoas que estão se candidatando  
à  reeleição,  nessas  pessoas  que  estão  tentando  um  mandato,  o  Governador  do  Estado  não  é  
candidato a nada e  no meu ponto de vista  eu acho que ele  não está muito preocupado com o  
Governo do Estado, ele só está deixando o barco rolar até terminar o mandato dele, mas precisamos  
mostrar a ele e para o secretário dele que é encarregado desse setor que Biritiba precisa desse  
dinheiro e, acho que a única forma é na insistência e com a ajuda da imprensa. Muito obrigado.” 5. 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  “Gostaria de parabenizar os artesões que ontem estiveram 
na praça São Benedito, que confiaram no meu trabalho e do Vereador Wellington, desde as seis  
horas da manhã, a Sandra, a Quely infelizmente não pode ir por ter perdido um ente querido, uma 
pessoa muito nova que nos deixou, mas,  a Glória que veio nos ajudar,  o pessoal da Luzia que  
trabalhou com o pessoal “Artes e Travessuras”, foi um evento digno de um trabalho sério que está  
sendo  realizado.  Acho  que  é  o  início  do  resgate  dos  artesões  de  Biritiba  Mirim  que  estavam 
desacreditados,  jogados em nosso município,  vendendo suas peças  de qualquer forma,  correndo 
atrás,  indo  pra  fora.  Nós  tivemos  aí  o  pessoal  do  “Arte  na  Praça”  de  Sabaúna,  pessoal  de  
Salesópolis, de Mogi das Cruzes, da Casa de Apoio ao Câncer, tivemos uma grata surpresa, uma 
professora do Vereador Wellington esteve aqui, e que tem uma cooperativa que exporta produtos  
para Portugal e que se interessou por alguns trabalhos dos artesões de Biritiba Mirim. Então, acho 
que  é  isso  que  temos  que  continuar  fazendo,  esse  tipo  de  trabalho  que  temos  que  continuar  
mostrando à população, que é um trabalho sério, digno, dando emprego àquelas pessoas que estão  
aí às vezes necessitando de alguma coisa e, às vezes, é muito fácil chegar e dar uma cesta básica  
para a pessoa, mas se você não der chance dela mostrar o valor que ela tem a sociedade, de nada  
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vai  valer  aquela  cesta  básica,  pois  em  uma  semana  ela  acaba.  Mais  uma  coisa:  gostaria  de  
parabenizar, meio que atrasado, o aniversário de um ano do filho do Fernando, o Miguel, que ele  
tenha muita saúde, é uma criança abençoada por Deus, muito contente e muito feliz, que continue  
assim. Meus parabéns.” O Vereador Wellington solicita um aparte e diz: “Quanto a questão do 
cemitério,  acho  que  poderíamos  correr  atrás  de  outras   entidades  porque  devido  a  campanha  
eleitoral, vai estar aí  seis meses o Governo do Estado impedido de fazer qualquer liberação de  
recursos,  pelo que me consta,  inclusive é  algo que já debatemos e que já tive  oportunidade de  
conversar  com um candidato a deputado e  ele  me passou exatamente isso aí:  que agora,  nesse  
período eleitoral é mais difícil, mas eu estive conversando na semana passada com o Presidente,  
Vereador Reinaldo, e vimos uma válvula porque tem uma pessoa lá em São Paulo, do BNDS que  
andou conversando com a gente e eles estão com um projeto de saneamento básico, através do  
Governo Federal e voltaram também nessa questão que, eu acredito, que seja de suma importância e  
que ele acredita também que, se fizermos um projeto, se formos lá e darmos uma explanação ao  
diretor do BNDS que cuida dessa parte de infra-estrutura dos municípios, a gente consiga uma verba  
com um prazo bem extenso a ser pago e com a carência, que acho que é o tempo que necessitamos  
para estarmos correndo atrás desses políticos, futuramente. Acho que o momento é emergencial,  
então temos que bater em todas as portas. Deixo aqui a sugestão, se os Nobres Vereadores quiserem 
que marque uma visita lá, sem compromisso, a gente pega o projeto do Cemitério, tira umas fotos e 
vai até lá. Acho que é uma tentativa a mais que vamos fazer e quem sabe também consigamos trazer  
alguma coisa nesse sentido aqui para o município. Não havendo mais oradores inscritos  e nada mais 
a ser tratado, o senhor 1º Secretário,  Presidente Interino da Sessão, Vereador Jarbas Ezequiel  de 
Aguiar,  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 28 de agosto de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário
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