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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 11 de setembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia onze de setembro 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. 83, 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 
04/09/2006. O Vereador Carlos Alberto Taino 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 Carlos Alberto, ficando aprovado por 
unanimidade; 2. Leitura do Ofício nº. 181/2006 – DAGP – Resposta ao Requerimento de 
Informação nº. 239/2006 – Vereador Marcelo Silveira Mistroni; 3. Leitura do Ofício nº. 
182/2006 – DAGP – Resposta ao Requerimento de Informação nº. 236/2006 – Vereador 
Marcelo Silveira Misstroni; 4. Leitura do Ofício nº. 184/2006 – DAGP – Resposta ao 
Requerimento de Informação nº. 238/2006 – Vereador Benedito Donizete de Almeida. 
INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  1. Indicação 
nº. 703/2006 solicitando ao senhor Prefeito Municipal para que interceda junto à Empresa 
Bandeirante de Energia, para a colocação de iluminação na Estrada do Minami; Autoria do 
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 2. Indicação nº. 704/2006 solicitando 
ao senhor Prefeito Municipal para que interceda junto à Empresa de Telecomunicações de 
São Paulo S/A para a instalação de TS – Telefones Públicos tipo orelhão para surdos, em 
pontos estratégicos neste município; 3. Indicação nº. 705/2006 solicitando ao senhor Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento competente para que seja feito o nivelamento e 
cascalhamento da Rua 19, localizada no Bairro Nirvana; 4. Indicação nº. 706/2006 
solicitando ao senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento competente para 
que seja feito o nivelamento e cascalhamento das ruas do Bairro Jardim Vista Alegre; 5. 
Indicação nº. 707/2006 solicitando ao senhor Prefeito Municipal que determine o 
Departamento competente providenciar a colocação de luminárias na Viela A, Bairro Jardim 
dos Eucaliptos. Não havendo projetos a serem deliberados e findo o Expediente, passou-se de 
pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria dos Nobres Vereadores Benedito 
Donizete de Almeida, Carlos Alberto Taino Junior, Érica de Queiroz e José Maria de 
Siqueira Junior: 1. Única discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 027/2006, 
“Dispõe sobre a utilização do veículo oficial da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” Leitura do parecer favorável, de acordo com a manifestação da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, elaborado em conjunto pelas Comissões Permanentes de 
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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 Resolução nº. 
027/2006. Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 2. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 050/2006, “Dispõe sobre a denominação de servidão no município de 
Biritiba Mirim, 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. 050/2006. 
Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 3. Única discussão e 
votação o Projeto de Lei nº. 068/2006, que “Institui no âmbito do município de Biritiba 
Mirim, o “Dia da Marcha de Jesus”, e dá outras providências.” O Nobre Vereador 
Wellington solicita a ordem e diz: “Na verdade era para ter feito uma retificação nesse 
projeto, no parágrafo que trata sobre a infra-estrutura.” Senhor Presidente: “Vossa 
Excelência não quer pedir a retirada do projeto e colocá-lo na próxima Sessão?” Vereador 
Wellington: “É melhor, porque não podemos causar despesas ao Poder Executivo, é 
inconstitucional e depois vai ser vetado, então para evitarmos, eu gostaria que  fosse 
instituído o dia, sem a infra-estrutura. É algo simples, é apenas uma emenda, eu acredito que 
suprimir algumas palavras já resolve, tirar a questão da infra-estrutura e apenas instituir o 
dia.” Senhor Presidente: “Então faz-se uma Emenda Plenária Supressiva. Vereador 
Wellington, para não cometermos nenhum erro, se não tiver problema para Vossa 
Excelência, acredito eu que podemos deixar o projeto para segunda-feira próxima.” 
Vereador Wellington: “Tudo bem, deixamos então para a próxima Sessão.” Fica o Projeto 
de Lei nº. 068/2006 retirado de pauta a pedido de seu autor. Autoria dos Nobres Vereadores 
Wellington Medeiros de Assunção e Érica de Queiroz: 4. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 069/2006, que “Institui no âmbito do município de Biritiba Mirim, o “Dia 
da Festa de Peão do Boiadeiro”, e dá outras providências.” Leitura do parecer favorável, de 
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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. 069/2006. Autoria do Poder Executivo: 5. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 070/2006, que “Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a abrir Crédito 
Adicional Suplementar, 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. 070/2006. Autoria do Poder Executivo: 6. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 071/2006, que “Dispõe sobre autorizo ao Poder Executivo a abrir Crédito 
Adicional Suplementar, 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. 071/2006. Autoria do Poder Executivo: 7. Única discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 072/2006, que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo conceder 
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através de concessão de uso de imóvel pertencente ao patrimônio municipal, 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. 072/2006. 
Autoria do Poder Executivo: 8. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 051/2006, 
que “Dispõe sobre a criação do COMTURC-Conselho Municipal de Turismo e Cultura e o 
FUMTURC – Fundo Municipal de Turismo e Cultura, 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, com as seguintes Emendas Modificativas: * Inciso VII do Artigo 2º 
passa a ter a seguinte redação - Inciso VIIInciso VIIInciso VIIInciso VII – “O Plano Municipal de Turismo deverá ser 
enviado à Câmara Municipal de Biritiba Mirim, até o último dia do ano para ser 
incluído no ano seguinte.”  * Parágrafo 3º do Artigo 5º passa a ter a seguinte redação – 
Parágrafo 3ºParágrafo 3ºParágrafo 3ºParágrafo 3º – “A votação será nominal,segundo resolver a maioria do Conselho” .    
O senhor Presidente coloca em única discussão o Parecer Favorável em Conjunto com as 
emendas modificativas propostas pelas Comissões Permanentes e após, em única votação, 
ficando APROVADO o Parecer COM AS EMENDAS MODIFICATIVAS e o Projeto de 
Lei nº. 051/2006. O Nobre Vereador Marcelo requer que consigne em Ata, nominalmente, 
os votos dos senhores Vereadores ao Projeto de Lei nº. 051/2006. O senhor Presidente 
consigna os votos dos senhores Vereadores presentes no Plenário, a saber: favoráveis ao 
Projeto de Lei nº. 051/2006, os senhores Vereadores Wellington Medeiros de Assunção, 
Marcelo Silveira Mistroni, Benedito Donizete de Almeida, Fernando Henrique Bolanho, 
Jarbas Ezequiel de Aguiar, Vereadora Érica de Queiroz, sendo que o Presidente também é 
favorável à aprovação do projeto, porém não vota. 9. Única discussão e votação o Projeto de 
Lei nº. 073/2006, que “Dispõe sobre a criação de verba de representação para o Prefeito do 
município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Jarbas solicita a 
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ordem e diz: “Senhor Presidente, eu peço vistas para análise desse Projeto de Lei nº. 
073/2006.” O senhor Presidente concede vistas ao Projeto de Lei nº. 073/2006, ficando 
retirado de pauta. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 10. Única 
discussão e votação Requerimento nº. 286/2006, ao Excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento competente para colocar terra na lateral esquerda 
da Rua Nilo Peçanha, Bairro Vista Alegre. O senhor  Presidente coloca em única discussão e, 
após, em votação, ficando APROVADO; 11. Única discussão e votação Requerimento nº. 
287/2006, ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que determine ao Departamento 
competente que faça reparos na Rua Martins Pena, Bairro Cruz das Almas. O senhor 
Presidente coloca em única discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 12. Única 
discussão e votação Requerimento nº. 288/2006 ao Excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal, para que interceda junto à Empresa Telefônica para a colocação de um telefone 
público na Rua Oito do Bairro Jardim Nova Biritiba. O senhor Presidente coloca em única 
discussão e, após, em votação, ficando APROVADO. 13. Única discussão e votação 
Requerimento nº. 289/2006 ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que interceda 
junto à Empresa Bandeirante de Energia solicitando a instalação de luminária na Rua Seis do 
Bairro Vila Santo Antonio. O senhor  Presidente coloca em única discussão e, após, em 
votação, ficando APROVADO. 14. Única discussão e votação Requerimento nº. 290/2006, 
ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, para que interceda junto à Empresa Bandeirante 
de Energia, solicitando a instalação de luminária na altura do n° 349 da Rua João Rodrigues 
de Moraes, Bairro Jardim Nova Biritiba. O senhor Presidente coloca em única discussão e, 
após, em votação, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador José Maria de 
Siqueira Junior: 15. Única discussão e votação a Moção de Aplauso nº. 038/2006 
Parabenização e Elogios aos Ilustríssimos senhores João Dias da Rocha e Wander Jesus 
Moreno, soldados da Polícia Militar. O senhor Presidente coloca em única discussão e, após, 
em votação, ficando APROVADA. Terminado os trabalhos dados à Ordem do Dia, o senhor 
Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para 
fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados às explicações pessoais: 1. 
Vereadora Érica de Queiroz: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 3. Vereador José 
Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra.  4. Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 5. Vereador Wellington 
Medeiros de Assunção: “Senhor Presidente, peço autorização para fazer apenas um 
comunicado em meu assento. Primeiro, quero fazer um convite a todos, acho que vocês já 
devem estar sabendo, no dia dezoito, às quatorze horas, aqui na Câmara vamos ter uma 
palestra ministrada pela Diretora da APAE de Mogi das Cruzes onde ela trará alguns 
palestrantes e algumas pessoas envolvidas naquele projeto e é exatamente esse tema que 
queremos debater aqui na cidade, inclusive eu fui com o Presidente da Câmara e o Prefeito 
Municipal na APAE de Mogi, para podermos fazer algo a essas pessoas aqui em Biritiba 
Mirim, as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, vai ser um começo, como a 
gente bem conversou, vamos nos interar mais sobre esse assunto, vamos ouvir mais 
informações, compartilhar mais com essas pessoas que já estão executando esses projetos e 
fazermos alguma coisa em nosso município. Deixo o convite a todos os Vereadores e demais 
munícipes que queiram participar, vai ser as quatorze horas aqui no Plenário da Câmara. 
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Outra coisa que eu tenho a falar é que eu enviei um ofício hoje ao Diretor Geral Regional da 
Bandeirante e ao DUSM, na pessoa do engenheiro José Abílio, para que eles possam 
agendar uma palestra sobre a questão da ligação de luz no nosso município, pois existem 
casos que já estão há mais de seis meses e não conseguem liberação. Vocês viram aquela vez 
que tivemos uma reunião da polícia ambiental ficaram muitos assuntos pendentes e não 
conseguimos dar respostas às pessoas que aqui estavam, temos acompanhado muitas 
reclamações e, inclusive, a moça do posto da Bandeirante falou que uma das maiores 
reclamações é exatamente essa questão do DUSM por falta de material humano, eles estão 
com muitos processos parados relacionados ao “Luz para Todos”, relacionados a uma 
simples ligação de luz, enfim, eles não têm pessoal para fazer essa atuação em campo e isso 
está dificultando bastante as novas ligações aqui no município.” O senhor Presidente, 
Vereador Reinaldo solicita um aparte e diz: “Vossa Excelência já fez o ofício então?” 
Vereador Wellington: “Sim, fiz hoje.” Senhor Presidente: “Seria importante também fazer 
um ofício ao Renato responsável pelo Meio Ambiente aqui no município, para que ele 
participasse conosco também dessa discussão.” Vereador Wellington: “Estou comunicando 
exatamente para colher sugestões de todos vocês e gostaria que todos participassem, pois 
acho que é um assunto que todos vocês devem ter um questionamento a respeito ou devem ter 
alguém perto de vocês com esse tipo de problema ou questionando sobre as ligações de luz. 
Então, podemos sim estender o convite ao Renato.” O Vereador Marcelo solicita um aparte 
e diz: “Apenas para ilustrar, eu atendi uma pessoa na semana passada e um dos grandes 
problemas do por que não está tendo a liberação, é a questão de documentação do local 
onde o pessoal mora, então esse é o grande empecilho, até o José Abílio me passou isso e me 
falou: Marcelo, sem documentação, escritura, IPTU, não vamos liberar mais, não adianta 
pedir que não vai ter mais luz.” Vereador Wellington: “Isso que é importante trazermos 
para que essa pessoa, no caso o José Abílio ou outra pessoa, possa exatamente esclarecer às 
Associações de Bairro e o pessoal para que não pese, porque já teve aquele questionamento 
que são os Vereadores que não estão fazendo nada, que a Prefeitura não faz nada, até para 
falarmos mais a fundo a respeito da questão ambiental no município, que é exatamente 
nessas áreas de mananciais que, por invasão ou falta de documento, não estão conseguindo.” 
Vereador Jarbas: “Eu fiz uma Moção de Apelo ao DUSM nesse mesmo sentido porque eles 
não estão liberando nem para os bairros já povoados, como o Bairro Jardim Vista Alegre. Se 
a pessoa tem um terreno ali, ela construiu agora e vai tentar fazer a ligação de energia, ela 
não consegue.” Vereador Marcelo: “Se ela não tiver a documentação, não consegue?”  
Vereador Jarbas: “Não. Mas nem com documentação porque eles falam que o bairro é 
irregular, só que Biritiba é quase inteiro irregular.” Vereador Wellington: “Professor, é 
exatamente essa a questão: se a gente ficar nessa, vai acontecer o que está acontecendo com 
o cemitério, agora é a Bandeirante, daqui há pouco a gente não consegue entrar na cidade 
mais. Temos que começar a discutir esse assunto e acharmos soluções. Não teve essa 
cláusula do CONAMA que foi quebrada e conseguiu? O Prefeito agora diz que já está 
viabilizando recursos, breve já vai estar liberada a questão da construção do cemitério, 
então eu acho que falta também da nossa parte estarmos questionando essas normas, não só 
as aceitando.” Vereador Jarbas: “Eu concordo em termos essa reunião porque tem que ter 
interferência política mesmo senão não vamos resolver nunca o problema.” Vereador 
Wellington: “É, porque os nossos loteamentos já são irregulares não é de hoje, então, acho 
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que eles deveriam ter feito há mais tempo, se a lei é nova ou se houve alguma coisa agora, 
atualizada, a gente tem que adequar, mas temos também como fazer isso, não penalizar todas 
as pessoas que estão no município porque hoje elas estão sendo vítimas disso.” Senhor 
Presidente: “Vereador Wellington, para finalizarmos o assunto, eu entendo que seria 
necessário fazer um pauta dessas questões do meio ambiente porque, além da energia 
elétrica, nós temos os córregos do município que não estão sendo limpos em decorrência da 
mesma lei de proteção ao meio ambiente que exige um projeto para a limpeza de um córrego. 
Nós estamos próximos da época de enchentes e não estamos conseguindo limpar os ribeirões 
porque o DUSM também não autoriza. Então, eu sugiro que se faça uma pauta, tem a 
reunião das Comissões na quarta-feira, através dos seus Presidentes, que façam uma pauta, 
façam um ofício e a gente reitera o pedido do Nobre Vereador Wellington e já fazemos a 
exposição de uma pauta para que a reunião seja bastante produtiva.” Vereador Wellington: 
“Se for o caso, até convidarmos pessoas de São Paulo ligadas à Secretaria do Meio 
Ambiente ou ao Estado, enfim, alguém a nível Federal, do CONAMA, algo que possamos 
estar realmente indo de encontro ao problema mesmo, para resolvermos e não só 
debatermos.” 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 18 de setembro de 2006. 
 
 
 

REINALDO PEREIRA 
Presidente da Câmara 

 
 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
1º Secretário 
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