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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 13 de novembro de 2006.  
 
Às vinte horas do dia treze de novembro 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 Presidente Vereador REINALDO PEREIRA que convidou a 
mim, Vereador JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, Primeiro Secretário, para os trabalhos de 
secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário 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. 93, 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-se a ausência do Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni, que havia previamente comunicado ao Plenário em seu Requerimento nº. 347/2006.  
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 06/11/2006. O Vereador 
José Maria de Siqueira Junior requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez que 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 Telegrama do Ministério da Saúde, nº. Ref. 
10991525/MS/SE/FNS; 3. Leitura do Ofício nº. 01745/2006 do Exmo.sr. Senador Eduardo 
Suplicy; 4. Leitura do Ofício nº. 068/06, da Paróquia Matriz São Benedito; 5. Leitura do 
Comunicado nº. CM179987/2006, do Ministério da Educação; 6. Leitura do Comunicado nº. 
CM179988/2006, do Ministério da Educação; 7. Leitura do Convite da Associação Alvor, 
Distrito N.Srª dos Remédios, Estância Turística de Salesópolis; 8. Leitura do Ofício nº. 
205/2006-DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 182 a 185/2006; *Decretos 
nº.s 2.382 a 2.384/2006; *Leis Ordinárias nº.s 1.348 a 1.358/2006; *Leis Complementares nº. 
35/2006; *Contrato nº. 062/2006; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 058/2005; *Termo 
Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 021/2006; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 019/2006.  O 
senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que assuma os trabalhos para que ele se 
ausente do Plenário por alguns instantes. Assumiu os trabalhos, o senhor Primeiro Secretário 
dando continuidade a Sessão Ordinária. OINDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho:  1. Indicação nº. 780/2006 - ao senhor Prefeito Municipal que 
determine ao setor competente a tapar o buraco existente entre as Ruas Primeiro de Abril e 
Primeiro de Setembro, Bairro Jardim Yoneda.  Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira 
Mistroni: 2. Indicação nº. 781/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda 
junto ao Departamento Competente para que passem a máquina motoniveladora na Rua Maria 
da Conceição, nº. 315, Bairro Castellano. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros 
de Assunção: 3. Indicação nº. 782/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que 
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determine ao setor competente que faça a manutenção geral das Ruas Lauro Albano dos 
Santos e Abnésio Avelino Marques, ambas localizadas no Bairro Jd. Dos Eucaliptos; 4. 
Indicação nº. 783/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor 
competente, para que seja feito os serviços de nivelamento, cascalhamento, limpeza nas 
proximidades do Córrego Itaim e conserto da tampa do bueiro que está fora do nível da Rua  
05, Bairro Vila Santo Antonio II; 5. Indicação nº. 784/2006 - solicita ao senhor Prefeito 
Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que seja feita a 
manutenção geral da Rua Geraldo da Conceição, Bairro Jardim dos Eucaliptos; 6. Indicação 
nº. 785/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente para 
que seja feita a manutenção geral das lixeiras localizadas no bairro Pomar do Carmo;  7. 
Indicação nº. 786/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor 
competente para fazer uma limpeza geral em frente à EMEF Helena Ricci Barbosa; 8. 
Indicação nº. 787/2006 - solicita ao senhor Prefeito Municipal que  determine ao 
Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e cascalhamento da Rua 
Almeida Garret, localizada no Bairro Cruz das Almas; PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 
Autoria do Poder Executivo: 1) Leitura da Mensagem nº. 075/2006 – Projeto de Lei 
Complementar nº. 093/2006 – Autoriza o Poder Executivo a fomentar a expansão ou 
implantação de empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços no município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências. O senhor Primeiro Secretário solicita ao Vereador 
José Maria que auxilie os trabalhos da Mesa Diretora.  2) Leitura da Mensagem nº. 
076/2006 – Projeto de Lei nº. 094/2006 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
descontos aos contribuintes do I.S.S.Q.N. e taxas que pagarem os tributos em parcela única, 
e dá outras providências. 3) Leitura da Mensagem nº. 077/2006 – Projeto de Lei nº. 
095/2006 – Revoga em todos os termos a Lei Municipal nº. 1.353, de 30 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre a criação de Verba de Representação para o Prefeito do Município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.  O Vereador José Maria requer que o Projeto de Lei 
nº. 095/2006 seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão 
Ordinária. O senhor Primeiro Secretário coloca em votação o requerimento do Nobre 
Vereador, ficando aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos a serem 
deliberados e findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: 
Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida: 1. Única discussão e votação 
o Requerimento nº. 352/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
ao Departamento Municipal de Obras,  e estudem a possibilidade de transferir o ponto de 
ônibus que está na Av. Reinaldo Benedito de Melo para a Rua Gildo Sevalli. O senhor 
Primeiro Secretario coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 352/2006, 
ficando APROVADO.  2. Única discussão e votação o Requerimento nº. 353/2006 – 
Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que providencie a limpeza do Córrego Itaim, em toda 
a sua extensão. O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o 
Requerimento n°. 353/2006, ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: 3. Única discussão e votação o Requerimento nº. 354/2006 – 
Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente que realize 
estudos necessários para a elaboração de um projeto de criação de um viveiro municipal de 
mudas de árvores, plantas e flores. O senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e 
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votação o Requerimento n°. 354/2006, ficando APROVADO. 4. Única discussão e votação 
o Requerimento nº. 355/2006 – Requer ao Exmo.sr. Prefeito Municipal que interceda junto 
aos órgãos responsáveis, para a implantação de um Banco 24 horas na Praça São Benedito. O 
senhor Primeiro Secretário coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 
355/2006, ficando APROVADO. O senhor Primeiro Secretario passa a  direção dos 
trabalhos ao senhor Presidente, que retorna ao Plenário, e agradece a colaboração do 
Vereador José Maria auxiliando nos trabalhos da Mesa Diretora. Autoria do Nobre 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 5. Única discussão e votação o Requerimento nº. 
356/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal e que o mesmo interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras, providenciando a limpeza do interior da E.E. 
Prof. José Carlos Prestes, Bairro Vista Alegre. O senhor Presidente coloca em única discussão 
e votação o Requerimento n°. 356/2006, ficando APROVADO.  6. Única discussão e 
votação o Requerimento nº. 357/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal 
e que o mesmo interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, providenciando o 
calçamento da Escola Jardim dos Eucaliptos, situada na Rua Anésio Avelino Marques. O 
senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 357/2006, 
ficando APROVADO. Autoria dos Nobres Vereadores Wellington Medeiros de 
Assunção e Benedito Donizete de Almeida: 7. Única discussão e votação o Requerimento 
nº. 358/2006 – Requer que se oficie ao Exmo.sr. Prefeito Municipal e que o mesmo interceda 
junto ao Departamento responsável e realizem estudos para a criação da Guarda Mirim. O 
senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento n°. 358/2006, 
ficando APROVADO. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 8. Única 
discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 047/2006 – As Ilmas.srªs. Roseli de Oliveira 
Prado e Adriana de Barros Souza, organizadores do “5º Você Faz o Show”, realizado no dia 
1º de novembro de 2006, na E.E. Prof. Adhemar Bolina, bem como toda a direção, e ao 
apresentador Professor Vanderlei Byancho. O senhor Presidente coloca em única discussão e 
votação a Moção de Aplausos n°. 047/2006, ficando APROVADA. Autoria dos Nobres 
Vereadores Wellington Medeiros de Assunção e Jarbas Ezequiel de Aguiar: 9. Única 
discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 048/2006 – A Ilma.sr.ª Sueli Bolanho, DD. 
Diretora da EMEF Prof. João Cardoso de Siqueira Primo, pela cessão de salas de aulas aos 
facilitadores do SEBRAE. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção 
de Aplausos n°. 048/2006, ficando APROVADA. Autoria do Poder Executivo:  10. Única 
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 090/2006 – que “Dispõe sobre a criação dos cargos 
que especifica, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo 
com a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, 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 
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Assunção/ Membro Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente colocou em  
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o 
Projeto de Lei nº 090/2006.   11. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 091/2006 – 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha de caráter promocional para 
arrecadação do tributo municipal que menciona, e dá outras providências.” Leitura do Parecer 
favorável elaborado de acordo com a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, 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 colocou em  única discussão e votação, ficando 
aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Lei nº 091/2006. 12. 
Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 092/2006 – que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a instituir o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado, e dá outras 
providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo com a manifestação da 
Procuradoria Jurídica Legislativa, 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 colocou em  
única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o 
Projeto de Lei nº 092/2006. O senhor Presidente informa que colocará em discussão e 
votação o Projeto de Lei nº. 095/2006, que foi deliberado na presente Sessão Ordinária e 
requerido pelo Vereador José Maria a ser apreciado na Ordem do Dia, sem a necessidade de 
interromper a Sessão para emissão de parecer das Comissões, uma vez que já foi apreciado e 
emitido o parecer na reunião. 13. Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 095/2006 – 
que “Revoga em todos os seus termos a Lei Municipal nº. 1.353, de 30 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre a criação de Verba de Representação para o Prefeito do Município de 
Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável elaborado de acordo 
com a manifestação da Procuradoria Jurídica Legislativa, 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 
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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 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 colocou em  
única discussão,  o Vereador Fernando solicita a ordem para a discussão e diz: “Este 
Projeto de Lei, eu e o Vereador Jarbas votamos contrários ao Projeto que criou essa lei, e 
acho que foi uma vitória do senso por parte do Prefeito em revogar essa verba, uma vez que 
têm tantas necessidades no município. Muito obrigado.” Após, o senhor Presidente colocou 
em única votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de 
Lei nº 095/2006. Terminado os trabalhos dados a Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita 
ao Primeiro Secretário que faça a chama dos vereadores inscritos no Livro de Oradores: 1. 
Vereador Benedito Donizete de Almeida: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. 
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Quero comentar a respeito da nossa ida até a 
cidade de Bauru na quarta-feira passada, nem todos Vereadores puderam ir, mas eu, o 
Vereador Zétão e o Vereador Fernando fomos. Temos que agradecer a Prefeitura de Bauru 
que disponibilizou um Secretário da Administração Regional, do período da manhã até à 
tarde para nos acompanhar e nós visitamos vários bairros que estão fazendo esse projeto de 
calçamento. Lá na cidade de Bauru, o preço do metro quadrado está saindo por R$ 11,13 da 
pedra para o calçamento da rua, eles têm feito em média oitocentas pedras por dia e o 
sistema que eles estão utilizando para o calçamento, como é uma cidade que tem mais 
recursos do que nós, eles não cobram o calçamento do munícipe, mas o munícipe ajuda a 
assentar o bloquete na rua dele, vai uma pessoa que os orienta como tem que ser feito e eles 
fazem o calçamento. Outra coisa que nós vimos e que não estávamos sabendo é que eles 
fazem a calçada com o bloquete de tamanho menor e eu pude reparar que, hoje eu fui no 
Hospital São Paulo e também foi feito dessa maneira. Então, eles pegam o morador da rua, 
fornecem as formas e arrumam um quintal para ser feito e eles fazem a pedra de tamanho 
menor, trouxemos até uma amostra, para fazermos para as calçadas e são colocados da 
mesma maneira que na rua. É um trabalho que fica bem mais barato e tem feito muito 
sucesso lá e aqui tem tudo para dar certo também, parece que o Prefeito já comprou algumas 
formas para fazermos esse projeto aqui em Biritiba também. Acho que todos estão engajados 
em ajudar a fazer, e vemos se conseguimos material mais barato, aqueles que tem acesso a 
portos de areia e a fornecedores de cimento para fazermos o calçamento dos bairros. Outra 
sugestão que vimos na cidade de Bauru, eles não fazem um bairro por vez, eles têm várias 
frentes para vários bairros, como exemplo aqui, temos o Bairro Vista Alegre, Jardim Yoneda 
e Cruz das Almas, eles começam em vários bairros, vai andando devagar em todos, mas pelo 
menos as pessoas pensam assim: ‘já chegou aqui no meu bairro também’. O que nós temos 
visto aqui é que enquanto não acaba um bairro não vai para outro, e aí as pessoas pensam 
que nos seus bairros nunca vão ser calçados. Então, acho que lá serve de exemplo para nós, 
o pessoal de lá é bem simples e nos deu muita atenção, mas a intenção é de fazer como Bauru 
porque lá deu certo. Este foi o meu comentário bom. Agora, o comentário ruim é a respeito 
do roubo da máquina na última sexta-feira. A gente não sabe como é que acontece do pessoal 
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levar uma máquina W20 do pátio, até vou requerer, senhor Presidente, em Plenário, para 
solicitar à Prefeitura que monte uma sindicância para averiguar esse fato, porque já não é a 
primeira vez que acontece com máquina,  com tacógrafo. É muito triste que aconteça esse 
tipo de coisa aqui em nosso município porque as pessoas não admitem. Todos que tem falado 
comigo dizem: ‘mas como que conseguiram levar uma máquina daquele tamanho embora?’ 
Eu também quero saber como é que consegue fazer uma coisa dessa. Obrigado.” 3. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Só gostaria de comentar a respeito dessa 
viagem dos Vereadores. Foi uma iniciativa boa, acredito que tem tudo para dar certo e que 
já não é sem tempo. Esse tipo de trabalho além de ser mais barato como já foi comprovado, 
também favorece a situação do município que está em área de proteção dos mananciais e que 
poderia esbarrar em situações com o meio ambiente quando na colocação do asfalto, até 
porque existem bairros como Cruz das Almas e Vista Alegre, onde as ruas são íngremes  e 
esse serviço de bloquetes ajuda inclusive na infiltração de água, e vai baratear sem a 
necessidade de serem feitas as galerias de águas pluviais. É uma idéia excelente, o Prefeito, 
como o Vereador Jarbas comentou, já comprou diversas formas para fazer o bloquete 
sextavado, nós aprovamos hoje o Projeto de Lei da frente de trabalho municipal, e que 
esperamos  que dê certo, e esse pessoal, segundo o Prefeito, boa parte deles vai ser colocada 
para fazer esse trabalho dos bloquetes sextavados. Nós Vereadores, vamos tentar fazer um 
trabalho junto aos fornecedores de material, infelizmente sabemos que dependendo do valor 
tem que ter licitação, principalmente na compra de cimento, pedra e areia também, mas 
vamos ver se conseguimos alguma coisa mais barata e até mesmo de graça para que 
possamos disponibilizar à população. Obrigado.” O Vereador Wellington solicita um 
aparte e diz: “Quero também parabenizar os Vereadores que foram até Bauru, infelizmente 
eu não pude ir, mas a gente vê que a saída é essa. Inclusive esse trabalho de mutirão que a 
gente tem pedido ao Prefeito desde o ano passado, essa frente de trabalho para dar 
manutenção nas ruas e também dar uma celeridade maior na execução desses trabalhos, 
porque isso, além de evitar essa questão que o Vereador José Maria colocou que é o 
problema com o meio ambiente, dispensa uma série de burocracia em relação a licitações, 
cartas convite e outra série de coisas, porque  o pessoal já é da Prefeitura, as formas já são 
da Prefeitura, e se conseguirmos doações, inclusive já entramos em contato com os portos de 
areia, eu mesmo já conversei pessoalmente com os dois portos de areia da cidade e eles se 
disponibilizaram a estar vendo esse projeto e colaborar no que for possível com relação a 
doação de areia para baratear cada vez mais o custo para os munícipes. Então, eu acho que 
a Câmara está de parabéns por essa iniciativa, o Prefeito também que comprou mil formas 
de bloquete e eu acho que só vai depender agora em darmos prosseguimento a essa execução 
dos trabalhos. Começar por esses bairros que o Vereador José Maria falou, que eu acho que 
são os bairros que estão precisando mais, que são os mais centrais: o Vista Alegre, Jardim 
dos Eucaliptos e Cruz das Almas, e aí já vamos conseguir dar outra cara para a cidade. 
Outra coisa que eu quero comentar rapidamente é sobre a guarda mirim, que é um projeto 
que estamos criando aqui em Biritiba, pelo menos temos essa intenção não é Vereador 
‘Zetão’, convidamos o Vereador Reinaldo que não pode ir hoje com a gente, para estarmos 
trazendo esse projeto para Biritiba. Nós tivemos em Suzano hoje e conversamos com o 
senhor Natal que é o presidente da guarda e lá eles tem um trabalho muito bonito em relação 
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a questão do menor de quatorze, quinze e dezesseis anos, que é exatamente levar essa 
criançada para criar uma responsabilidade cívica, com palestras de educação moral e 
cívica, aulas de educação física e outros cursos mais, e é uma preparação de seis meses que 
eles fazem para que essa criançada, essa juventude possam conseguir o primeiro emprego. 
Hoje em Suzano, tem oitocentas crianças envolvidas nesse trabalho, então, seria para gente 
uma grande saída porque existe uma lei federal dos aprendizes que obriga as empresas, 
cinco por cento do seu efetivo, no caso das suas vagas, serem preenchidas com esses menores 
aprendizes. É uma coisa que a gente pretende conversar com o Prefeito, para que possamos 
ter uma reunião com as empresas do município e que até mesmo antes de criarmos essa 
guarda, estamos colocando essa lei em prática aqui no município, fazer com que essas 
empresas possam dar essa força à juventude, porque aqui, a cada dia está mais difícil o 
emprego, até por não ter indústrias, mas que não podemos também nos acomodar com isso e 
acho que seria uma oportunidade muito boa aos nossos jovens em conseguir esse primeiro 
emprego. Ele é remunerado e é feito através dessa guarda, pode ser uma entidade também, 
não precisa ser a guarda municipal, pode ser a sociedade aqui, uma entidade filantrópica 
que também possa abraçar essa questão. Então, vemos isso como um grande processo de 
inclusão social para o município e acho que isso, com o apoio de todos vocês Vereadores e 
munícipes, podemos conseguir diminuir essa questão do desemprego no município. Obrigado 
e boa noite.”  Com a palavra, o senhor Presidente: “Aproveitando a questão do calçamento, 
vou me dirigir ao líder do Prefeito: veja bem, para nós fazermos uma economia para que o 
projeto dê certo, seria necessário criarmos uma legislação que fosse voltada para as 
associações dos bairros e que o Prefeito repassasse o dinheiro à associação para fazer a 
aquisição de cimento. Ou fazer uma licitação mais ampla, no caso, e fosse repassado esse 
cimento proporcionalmente por bairro, porque se for fazer uma licitação até oito mil reais, 
não tem que ser feita a concorrência necessária, mas como o cimento é uma coisa cara e o 
município é enorme, com certeza absoluta haverá a necessidade de se fazer uma licitação, 
uma tomada de preço ou uma coisa semelhante. Então, acho que temos que sentar, na 
qualidade de líder do Prefeito, sentarmos com o Prefeito e discutirmos um Projeto de Lei 
onde as comunidades através de suas associações venham a participar diretamente, junto 
com a população do bairro, para verificar qual a melhor forma de aquisição desse material, 
tanto a areia, como o Nobre Vereador Wellington disse, porque nós temos aqui a matéria 
prima que é a mais barata da região por estarmos próximos a produção da areia, o cimento é 
uma coisa que é bem mais cara porque vem de fora do município, então, é o que vai mais 
encarecer a confecção do bloquete. Como vai ser feito em regime de mutirão, mas este tem 
que ser organizado e é por esse motivo que eu estou dizendo: para se fazer um mutirão 
organizado tem que ter a associação, e através dela, se fizermos uma legislação voltada para 
o bairro  através da associação, a gente vai conseguir sim baratear muito mais ainda a 
questão dos bloquetes e trazer condições para que o bairro possa, através de seus 
moradores, conseguir o tão almejado calçamento.”  Vereador José Maria: “Acho que é 
uma questão interessante, inclusive em ser discutida com o Jurídico da Prefeitura e até 
mesmo via Ministério Público, uma forma de tentarmos dispensar essa licitação, por meio 
dessas associações de bairro, para a aquisição desse material porque infelizmente, sabemos 
que a licitação às vezes, ao invés de baratear, encarece. Hoje, nós precisamos realmente a 
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coisa bem a custo quase zero para que possa se adquirir quanto mais material para que se 
faça o maior número de metros quadrados de pavimentação. Acho que é uma questão que 
realmente devemos sentar e conversar para que seja discutido na legislação que trata das 
licitações.” Senhor Presidente: “Vossa Excelência entendeu o meu raciocínio? A 
associação tem personalidade jurídica própria, tem CNPJ, em vez de comprarmos o cimento, 
ela faz uma avaliação para comprar o cimento no lugar que ela entender o mais barato, em 
vez da Prefeitura passar em cimento, passa o valor. Mas para isso, precisa ter uma 
legislação que seja possível.” Vereador Wellington: “Inclusive senhor Vereador, acho que 
temos que conceituar os depósitos de materiais de construção  que podem nos auxiliar na 
aquisição do produto porque eles pegam direto da fábrica. Por isso que eu acredito que 
temos que envolver esse pessoal para que possamos também, no caso, fazer um convênio via 
associação, podendo ser até através dos depósitos também e eles estarem apresentado direto 
na fábrica, fazer uma visita a Votorantin, a Votoram que tem o cimento, na Cia. Suzano e ver 
também o que eles podem fazer. Acho que temos que esgotar todos os trâmites no sentido de 
diminuirmos as despesas para o munícipe, para depois chegarmos a essa reunião com as 
associações.” Vereador José Maria: “Inclusive com as empresas de ônibus, a Julio Simões, 
a Auto Viação Biritiba, todos que tem interesse em ter ruas pavimentadas também podem 
estar colaborando, não só a título de colaboração, eu diria uma colaboração financeira.” 
Senhor Presidente: “Deixa-me dar somente uma explicação a mais: por ter CNPJ, ser 
pessoa jurídica sem fins lucrativos, as associações podem comprar diretamente da fábrica, 
então fica muito mais simples e barato.” Vereador Wellington: “Não é isso que eu quis 
falar, eu quis colocar assim, por exemplo, até citei hoje a tarde para Vossa Excelência: as 
empresas  hoje, principalmente a Votorantin e Cia. Suzano, elas estão hoje com um enfoque 
muito grande com relação a responsabilidade social. Nesta semana, eles participaram 
daquele programa Teleton e doaram cem mil reais, a Votorantim, porque isso é deduzido no 
imposto de renda e eles fazem essa compensação. Aqui dá para fazer  o mesmo trabalho com 
a Cia. Suzano, então é questão de sentarmos e vermos as partes burocráticas com relação ao 
I.S.S., como é que é feito, se é recolhido aqui ou se não é, para estarmos fazendo também 
essa compensação. Eles não vão fazer simplesmente uma doação, eles vão fazer uma 
compensação que amanhã eles vão declarar isso, em estar fazendo uma doação à associação 
e esta emite a eles esse comprovante para que possam deduzir no imposto.” Senhor 
Presidente: “Vossa Excelência está dizendo que além da Prefeitura, abrir mais parceiros da 
iniciativa privada, é isso?” Vereador Wellington: “Conversar primeiro com os parceiros, 
esgotar todos os parceiros, solicitando doações e o restante a gente vai para a Prefeitura, 
porque eu acho que teremos uma grande surpresa, pois muitas empresas, até por falta de 
estarmos elaborando algum tipo de projeto de saneamento básico para o município, a 
própria Sabesp, a gente tem que esgotar todos os meios, para conseguirmos baratear esse 
custo ao munícipe e vamos ter uma boa surpresa com isso, porque hoje é um foco muito 
grande essa questão da responsabilidade social. O saneamento básico, hoje está provado, 
que repercute quatro por cento que se investe volta para a saúde, então, é uma coisa que 
todas as empresas vão querer participar, é nesse sentido que estou colocando. Até o próprio 
pessoal da Clínica São Benedito, Hospital, tudo isso a gente tem que envolver porque 
interessa a todos nós.” Senhor Presidente: “Nós faremos o seguinte, aproveitando a 
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oportunidade do líder do Prefeito, irmos conversar com o Prefeito e convidarmos os demais 
parceiros que nós entendemos necessários para que venham nos visitar, faremos uma 
recepção para eles, e mostrarmos o projeto que pretendemos fazer.” Vereador Benedito 
Donizete: “Lá em Bauru, a parceria que nós vimos é a seguinte: a Prefeitura fabrica o 
bloquete e a parceira do pessoal no mutirão é de assentar nas ruas. A Prefeitura leva o 
bloquete no bairro e a própria população assenta na rua, mas quem fabrica o bloquete é a 
Prefeitura e o bloquete da calçada a espessura é mais fina, trouxemos até uma amostra. O 
bloquete é fabricado pelo pessoal da Prefeitura, no caso aqui, a frente de trabalho, porque 
para se fazer o bloquete nos bairros tem que se deslocar a máquina, enfim tem muitas coisas 
a se transportar, então é difícil o pessoal fazer o bloquete nos bairro, acho que vai ficar 
difícil porque o Prefeito teria que comprar mais uma ‘mesa vibratória’. Seria um pouco 
complicado.” Vereador Fernando: “O que o Vereador Reinaldo está falando é que se for 
comprado pela a associação, o cimento sairá mais em conta por ser para a associação. Eles 
vão só comprar o cimento, a Prefeitura faria os bloquetes. Os Vereadores estão falando para 
unir a sociedade civil para que eles barateiem mais ainda o custo do material, haverá o 
mutirão depois também, então vai ficar bem mais barato mesmo. Como o Vereador Jarbas 
falou, lá o metro quadrado sai por R$ 11,13, então, se conseguirmos baratear ou que esteja 
nessa faixa de R$ 11,00 o metro fica melhor ainda.”  Sendo assim, 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 20 de novembro de 2006. 
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