
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA  MIRIM, 
realizada no dia 28 de agosto de 2006. 

Às vinte horas do dia vinte e oito 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. 80, do Livro nº IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 
Câmara,  apurou-se  que  havia  “quorum”  legal  para  as  deliberações,  face  ao  comparecimento  da 
maioria dos membros da Câmara. Constatou a ausência do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino 
Junior. 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 21/08/2006. O Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni 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  Marcelo,  ficando aprovado por  unanimidade.  2. Leitura  do Ofício  nº. 
172/2006  –  DAGP.  Atos  do  Executivo.  INDICAÇÕES:  Autoria  do  Nobre  Vereador  Benedito  
Donizete de Almeida:  1. Indicação nº. 678/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal para que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias em várias ruas do 
Bairro  Castelano;  2.  Indicação nº.  679/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal  para  que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias em várias ruas do 
Bairro  Jardim Real;  3. Indicação nº. 680/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal para que 
interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar luminárias em várias ruas do 
Bairro  Cruz do Alto. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 4. Indicação 
nº.  681/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal  para  que  determine  ao  Departamento 
competente, a limpeza e análise da água da bica  localizada no Ponto final do ônibus do Jardim dos 
Eucaliptos;  5. Indicação nº. 682/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento competente para que seja feito o nivelamento e cascalhamento da Estrada Municipal 
nos  Bairros  Santa Catarina  e  Nirvana;  6.  Indicação nº.  683/2006 solicitando do senhor  Prefeito 
Municipal  que  determine  ao  Departamento  competente  para  que  seja  feito  nivelamento  e 
cascalhamento  da  Rua  José  de  Alencar,  Bairro  Cruz  das  Almas;  7.  Indicação  nº.  684/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento competente para que seja 
feito nivelamento e cascalhamento de todas as ruas do Bairro Rio Acima; 8. Indicação nº. 685/2006 
solicitando do senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento competente para que seja 
feito nivelamento e cascalhamento no final das seguintes ruas: Nilo Peçanha e Afonso Pena,  Bairro 
Vista Alegre; 9. Indicação nº. 686/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal que determine ao 
Departamento competente para que seja feita a coleta de lixo com mais freqüência no Bairro Rio 
Acima;  10.  Indicação  nº.  687/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito  Municipal  que  determine  ao 
Departamento competente para que sejam implantadas guias e sarjetas na Rua José de Alencar, Bairro 
Cruz das Almas; 11. Indicação nº. 688/2006 solicitando do senhor Prefeito Municipal que determine 
ao Departamento competente para que seja feito nivelamento e cascalhamento da Rua Rodrigues 
Alves,  Bairro  Jardim  vista  Alegre;  12.  Indicação  nº.  689/2006 solicitando  do  senhor  Prefeito 
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Municipal que determine ao Departamento competente para seja feita a manutenção geral da ruas do 
Bairro Nascente do Vale Verde. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador 
Reinaldo Pereira: 1)    Leitura do Projeto de Lei nº. 050/2006   – “Dispõe sobre a denominação de 
servidão no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 2)   Leitura do Projeto de Lei nº.   
061/2006 – “Dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem, e dá outras providências.”  Autoria da 
Comissão  Especial  instituída  através  da  Resolução  nº.  016/2006: 3)  Leitura  do  Projeto  de  
Revisão da Lei Orgânica nº. 001/2006 – “Dispõe sobre a atualização da Lei Orgânica do Município 
de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho requer a 
dispensa da leitura do Projeto de Revisão da Lei Orgânica, uma vez que ficará a disposição dos 
senhores Vereadores para análise. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 
Vereador  Fernando,  ficando  aprovado  por  unanimidade.   O  Nobre  Vereador  Marcelo  Silveira 
Mistroni requer a dispensa da leitura dos projetos em deliberação e que seja feita apenas a leitura das 
Mensagens. O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Marcelo, 
ficando aprovado por unanimidade.  Autoria do Poder Executivo:   4) Leitura da Mensagem nº.  
049/2006  -    Projeto  de  Lei  nº.  062/2006   –  “Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  celebrar 
convênios  com  instituições  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  tendo  por  objetos  a  mútua 
colaboração para instalação, administração, manutenção e ou funcionamento de creches, é dá outras 
providências.  5)  Leitura da Mensagem nº.  050/2006 -    Projeto de Lei nº.  063/2006   – “Dá nova 
redação aos artigos 2º, 3º e 4º, revoga os artigos 5º e 6º, renumera os artigos 7º e 8º, todos da Lei 
Municipal nº. 1.306, de 27 de março de 2006, e dá outras providências. 6) Leitura da Mensagem nº.  
051/2006 -   Projeto de Lei nº. 064/2006   – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com o SEBRAE – Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, a Associação 
Comercial, Industrial e de Autônomos Estabelecidos de Biritiba Mirim, o Sindicato Rural de Biritiba 
Mirim, a  Suzano Papel  e  Celulose S.A. e a  Câmara Municipal  de Biritiba Mirim, objetivando a 
implantação do Posto de Atendimento ao Empreendedor – PAE – SEBRAE – SP, no município, e dá 
outras providências.” O Nobre Vereador Fernando solicita a ordem e diz: “Tendo em vista que o 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal solicitou a convocação de Extraordinária ou em regime de  
urgência, é que requeiro que o presente Projeto de Lei, de nº. 064/2006, seja colocado em discussão 
e votação na Ordem do Dia.” O senhor Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre 
Vereador Fernando, ficando o mesmo aprovado. 7) Leitura da Mensagem nº. 052/2006 -   Projeto de   
Lei nº. 065/2006 – “Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar, 
e dá outras providências.”  8) Leitura da Mensagem nº. 053/2006 -    Projeto de Lei nº. 066/2006   – 
“Dispõe  sobre  autorizo  ao  Poder  Executivo  a  abrir  Crédito  Adicional  Suplementar,  e  dá  outras 
providências.” 9) Leitura da Mensagem nº. 054/2006 -   Projeto de Lei nº. 067/2006   – “Define, para 
fins de regularização, as fontes de recursos das emendas feitas nos Detalhamentos dos Programas do 
Plano Plurianual para o período 2006/2009, como disposto da Lei nº. 1296, 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 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.”  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  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 
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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 Presidente 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.  052/2006. Autoria  de  todos os  senhores 
Vereadores: 2.    Única  discussão  e  votação  o    Projeto  de  Lei  nº.  055/2006  ,  “Dispõe  sobre  a 
denominação do Centro de Apoio ao Agricultor,  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  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 Presidente 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.  055/2006.  Autoria  do  Nobre  Vereador 
Benedito Donizete de Almeida: 3.    Única discussão e votação o    Requerimento nº. 260/2006  , ao 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Saúde, no 
sentido de implantar o sistema do uso de senhas para o atendimento ao público nos Postos de Saúde. 
O senhor Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. Autoria 
do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção:  4.    Única discussão e votação o   
Requerimento nº. 261/2006,  ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal,  para que determine ao 
departamento competente, no sentido de criar um núcleo de assistência (Parceria Pública Privada) 
para  pessoas  portadoras  de  Deficiência  Especial,  incluindo  o  curso  de  eqüinoterapia.  O  senhor 
Presidente  coloca  em  única  discussão  e,  após,  em  votação,  ficando  APROVADO.  O  senhor 
Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes analisem e 
emitam parecer referente ao Projeto de Lei nº.  064/2006. Antes de suspender a Sessão,  o Nobre 
Vereador  Fernando  justifica  a  ausência  do  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto  que  ligou  e  está  no 
município de São Paulo impossibilitado de chegar a tempo na Sessão Ordinária. O senhor Presidente 
informa  que  está  registrada  a  justificativa  do  Nobre  Vereador  Carlos  Alberto.  Retomando  os 
trabalhos, o senhor Presidente solicita ao 1º Secretário que faça a chamada nominal dos senhores 
Vereadores presentes. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 
80, 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, face ao comparecimento da maioria 
dos membros da Câmara. Constatou a ausência do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior. 
Continuação da ORDEM DO DIA:  5)  Leitura da Mensagem nº.  051/2006 -    Projeto de Lei  nº.   
064/2006 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o SEBRAE – Serviço de 
Apoio  à  Micro  e  Pequenas  Empresas  de  São  Paulo,  a  Associação  Comercial,  Industrial  e  de 
Autônomos Estabelecidos de Biritiba Mirim, o Sindicato Rural de Biritiba Mirim, a Suzano Papel e 
Celulose  S.A.  e  a  Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  objetivando a  implantação do Posto de 
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Atendimento ao Empreendedor – PAE – SEBRAE – SP, no município, 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 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  Presidente  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. 064/2006. Terminado os 
trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao 1º Secretário 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  comunicar  com  relação  às  Comissões  
Permanentes que foi feito um Projeto de Resolução, e acho que os Nobres Vereadores Wellington e  
Carlos Alberto participam da Comissão de Justiça e Redação. Então, gostaria de ver com Vossa  
Excelência se poderia continuar nas quartas-feiras, se vai continuar no mesmo horário, para nós nos 
reunirmos durante essa semana, porque depois a gente comunica o Nobre Vereador Carlos Alberto.  
Poder ser às duas horas mesmo? É a respeito da Comissão de Justiça e Redação, sobre as outras  
Comissões acho que cada presidente vai falar.”  3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  “Com 
relação a Comissão de Obras, Serviços e Bens Municipais, também se for possível,  pode ser na 
quarta-feira, às quatorze horas. Quero parabenizar a todos os vereadores e ao Prefeito por ter nos  
mandado esse projeto do SEBRAE para agilizarmos o mais rápido possível a vinda desse posto,  
tendo em vista o sucesso do curso que está tendo aqui na Câmara e muitas pessoas nos procuram a 
respeito  desse  curso  e  com vontade  de  crescer  aqui  na  cidade,  então,  esse  é  o  caminho  para  
desenvolvimento do emprego. Avisar a todos que já colocamos na Ordem do Dia e que isso saia o  
mais rápido possível.”  4. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  “Boa noite senhor Presidente,  
Mesa Diretiva, Nobres Pares e munícipes aqui presentes. Primeiramente gostaria de parabenizar a  
Diretora senhora Denise, da Escola Estadual do Jardim Yoneda que fez uma festa muito bonita, a  
Festa do Folclore,  que foi  no último sábado, estive presente lá e ela está de parabéns que é o  
segundo ano que ela vem fazendo esse trabalho, as peças eram muito bonitas e inclusive coloquei a  
ela  que,  os  alunos  do  EJA  fizeram  algumas  peças  em  cerâmica,  tivesse  procurando  o  Nobre  
Vereador Wellington para que colocasse junto à Associação Nordestina, eles fizeram cangaceiros,  
fizeram coisas de primeira linha mesmo, muito bonitas. Então, eu pedi a eles que procurassem a  
Associação Nordestina para que pudessem fazer parte também da casa de cultura. Gostaria também 
de parabenizar o professor Jarbas, relator e o Fernando membro, pelo trabalho na Lei Orgânica,  
sabemos o trabalho que deu, mas conseguimos chegar ao final dela, espero que consigamos ter feito  
tudo que era necessário, tomamos todos os cuidados e também gostaria de parabenizar do Doutor  
Miragaia,  o  nosso advogado que trabalhou e  viu  toda a parte  Constitucional  da nossa lei,  nos  
ajudando muito. Quero parabenizar também por essa nova empreitada que o Prefeito mandou, que é  
o  SEBRAE, sabemos que é  um trabalho também dos Vereadores Wellington e  Jarbas que estão  
correndo atrás disso, acho que tudo que vem ao nosso município é bem vindo, assim também, como 
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já ouvimos alguns rumores, me parece que vai vir o Banco do Povo, ou algo assim, pessoalmente  
ainda não fui comunicado, mas parece que já está nos trâmites finais de estar vindo ao município  
também, é  uma forma das pessoas conseguirem um empréstimo para começarem seus pequenos 
negócios e também reforçá-los. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado e boa noite a todos.”5. 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: “Boa noite a todos, cumprimento os Nobres Pares e  
demais  munícipes.  Eu  só  queria  nesse  momento,  hoje  é  uma noite  iluminada aqui  na  Câmara,  
parabenizar  o  Prefeito,  o  Presidente  da  Casa  Vereador  Reinaldo  e  os  demais  membros  das 
Comissões e Vereadores que estão aí nessa empreitada tentando mudar exatamente a história da  
Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim.  Eu  vejo  com  grande  entusiasmo  que  os  projetos  estão  
acontecendo,  estão  saindo  do  papel  que  eu  acho  que  é  o  mais  importante,  a  população  está  
ganhando muito com isso e eu acho que é por aí, a gente tem que começar a trabalhar em grupo, é  
uma coisa que  eu  sempre  pleiteei  aqui  desde  o começo de  2005,  acho que  agora a  coisa está  
começando  a  germinar  e  vemos  o  resultado  na  prática  com  muitas  pessoas  com  diploma  do  
SEBRAE, o presidente tomou iniciativa e até adiantou o nosso ofício em relação ao SEBRAE da rua  
e sensibilizamos o Prefeito. Isso foi uma missão que eu parabenizo o Presidente pela iniciativa que 
também apoiou bastante esse curso do SEBRAE, a iniciativa do SEBRAE e nos ajudou com a questão  
da  viabilização do  projeto,  pois  sabemos  que  é  um projeto  de  uma envergadura  grande  e  que  
demanda algumas despesas  ao  município,  que  nos  foi  colocado pela  senhora Ana Maria  que  é  
gerente do SEBRAE, mas eu acredito que, como teve vontade do Prefeito e do Presidente da Câmara  
e teve vontade dos Vereadores, acredito que se tornará realidade. Biritiba Mirim vai ganhar muito 
com  isso,  as  pequenas  e  médias  empresas  que  estão  crescendo,  que  estão  começando  a  se  
estabelecer na cidade e esse apoio do SEBRAE vai ser muito importante para essas empresas que  
hoje não tem apoio nenhum, a Associação Comercial do município também está começando a se  
envolver, acho que é uma grande iniciativa do presidente da associação, que tenho de mencionar  
que ele veio aqui e se colocou a disposição. Até comentamos que quem gera emprego no município  
são as empresas e não o governo, quem alavanca o emprego real, quem faz o desenvolvimento é a  
iniciativa privada e esse pessoal nós temos que apoiar. Outra coisa que a gente está começando a  
trabalhar, foi uma coisa que realmente eu venho amadurecendo há muitos anos e, sabemos que são  
pessoas que realmente precisam da gente,  que são as pessoas com deficiências especiais.  É um  
trabalho que eu já venho cadastrando ao longo do tempo, consegui fazer apenas em dois bairros por  
enquanto, Jardim dos Eucaliptos e Cruz das Almas, cadastrei noventa famílias com pessoas com 
deficiências especiais. Até comentei com o Reinaldo, comentei com o Prefeito, falei da dificuldade  
dessas  pessoas  com  fraldas,  com  acompanhamento  psicológico  das  mães,  pois  muitos  pais  se  
revoltam com os filhos terem nascido com algum tipo de problema e, essas pessoas estão sem apoio  
hoje em nossa cidade. Estive falando com a Cristina da APAE de Mogi das Cruzes, o custo é muito  
alto, são trezentos e noventa e três reais mensais por criança para se manter, e de Biritiba Mirim  
toda só tem seis crianças lá. A demanda é muito grande, as pessoas têm nos parado na rua aonde  
visitamos, a gente vê a situação que, infelizmente, é uma situação que nos faz repensar toda a nossa  
vida porque a gente vê na pele pessoas que só Deus mesmo para explicar, pessoas que não teriam  
nunca  como  lidar  com  uma  situação  dessa  e  tendo  que  lidar,  são  pessoas  que  não  tem  uma  
educação, que não tem condições financeiras e estão lidando com esse tipo de problema. É algo que  
eu chamo a todos vocês.  Amanhã, eu convidei  o Prefeito e o Presidente Reinaldo para estarem 
assinando comigo, nós vamos visitar novamente a APAE, até convido os Vereadores que queiram ir,  
vamos sair daqui às nove horas, vamos lá APAE ver todo o projeto, todo o custo e vamos ao centro  
de equinoterapia que se encontra ali na Mogi-Bertioga, que é um tratamento com pessoas deficientes  
através  do  cavalo.  Foi  provado  cientificamente  que  a  melhora  é  de  cinqüenta  por  cento  da  
coordenação motora e dentre outras coisas mais que estarão nos explicando melhor lá. Vamos pegar  
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cópia dos dois projetos e, inclusive já falei com o Reinaldo, tem uma Associação do município de  
São Paulo que se disponibilizou de pagar o aluguel de uma casa, já tive a iniciativa, estou tentando  
ver se consigo, vou precisar da colaboração de vocês se puderem me ajudar, se acharem que tem 
uma outra idéia ou outro lugar melhor, andei pesquisando ali no Jardim Yoneda, ao lado do Bar do  
Maurão, aquele prédio ao lado, pois lá é um prédio que já estava preparado para escola e que foi  
desativado. Eu conversei com o Maurão e ele fez um preço que eu acredito que não esteja caro, eu  
passei o valor à Associação e ela se prontificou de bancar esse aluguel, então, acho que o primeiro  
passo foi dado e quem quiser participar e assinar junto esse projeto, correr atrás para começarmos  
a visitar essas famílias,  já estou com advogado a disposição para acompanhar a parte jurídica  
dessas famílias, pois muitos têm direito ao LOAS e dentre outras coisas mais e não chegam esses  
benefícios lá. Muitos têm que ir todo mês ou de três em três meses no INSS, então tem todo um 
trâmite  e  não  tem  uma  viatura  ou  uma  ambulância  especial  para  levar  esse  pessoal  e  é  um  
transtorno muito grande, vocês não têm idéia do constrangimento que é, muitos levam dentro do  
ônibus ocupando três assentos, indo apertados, então, não é fácil. Vocês têm que participar para  
sentirem o que é. Acho que isso é a inclusão social e eu convido vocês a participarem desse projeto  
e, amanhã eu volto a falar, combinei com o Prefeito e amanhã sairemos às nove horas da Prefeitura,  
até falei com o Reinaldo e iremos nos encontrar em Mogi e quem puder ir é importante. Faz parte da  
nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente aquelas pessoas que estão em contato com o povo,  
que é o nosso caso, a gente tem que acordar para essa questão e não fechar os olhos pra isso, são  
pessoas que realmente estão precisando da nossa participação. Boa noite e obrigado.”  O  senhor 
Presidente diz: “Antes de mais nada, Vereador Wellington,  Vossa Excelência faz parte  de uma  
Comissão e é o presidente dela, a reunião pode ser na quarta-feira? Está bem. Também gostaria de  
reforçar a todos os Vereadores que na sexta-feira vamos ter a Sessão Itinerante que será realizada  
na Escola Estadual Prof. Adhemar Bolina e terá início às vinte horas. É importante aos Vereadores  
que pretenderem fazer uso da palavra que me procurem no decorrer da semana até quinta-feira,  
para podermos nos organizar e fazermos um trabalho que venha a valorizar o trabalho da Câmara  
no município.” 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 04 de setembro de 2006.

REINALDO PEREIRA
Presidente da Câmara

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
1º Secretário

*********************************************************************************
*********************************************************************************
*********************************************************************************
*********************************************************************************
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