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ATA DA SESSÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 28 de março de 2007. 
 
Às vinte horas do dia vinte e oito de março de dois mil e sete, na sede da Escola Estadual ‘Angélica 
de Jesus Ferreira’ e Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Nelson de Oliveira Camargo’, 
situada à Rua Cinco de Maio, nº. 250  – Bairro Jardim Yoneda, nesta cidade e Município de Biritiba 
Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores Vereadores em exercício nesta 10ª Legislatura, 
para a realização da Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, instituída através da 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 015/2006, e que foi convocada pelo senhor Presidente da 
Câmara, Vereador Carlos Alberto Taino Junior, na Sessão Ordinária do dia 19 de março do corrente 
ano. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior realizou a abertura da Sessão Itinerante, 
dizendo: “Boa noite a todos. Eu quero em primeiro lugar agradecer a senhora Jurema de Fátima 
Gonçalves, Diretora da E.M.E.F. ‘Nelson de Oliveira Camargo’, a senhora Denise Morais dos 
Santos, Diretora da E.E. ‘Angélica de Jesus Ferreira’, quero agradecer a presença da senhora 
Denise Simone Soares Dellatorre, representante da Caixa Econômica Federal de Biritiba Mirim, a 
senhora Nair Harumi Yamaguchi Senda, também representando a Caixa Econômica Federal de 
Biritiba Mirim e o senhor Hipólito Alves Filho, também representante da Caixa Econômica Federal 
de Biritiba Mirim. Gostaria que esses convidados se assentassem aqui na primeira fileira para que 
confortavelmente possam assistir a essa Sessão Itinerante. Quero agradecer a presença do nosso 
Procurador Jurídico, Doutor Marcos, da nossa Diretora Juliana, demais funcionários, senhores 
Assessores Legislativos, que trabalharam o dia todo e que estão aqui hoje nos prestigiando. Quero 
agradecer a presença dos alunos desta escola e as autoridades presentes. Em nome da Câmara 
Municipal e do nosso Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, por alguma razão não está 
presente, mas deixa um abraço a todos, quero agradecer a presença indistintamente de todos 
vocês. Escrevemos hoje nesta Escola Estadual e E.M.E.F. mais uma página de nossa história, 
história da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, órgão representativo do povo biritibano. Nesta 
oportunidade, estaremos aproximando o Vereador da população a fim de que conheçam os seus 
representantes. Iremos realizar no dia de hoje,  a segunda Sessão Itinerante que possibilitará aos 
presentes conhecer um pouco dos trabalhos do legislativo municipal: quais os trâmites de uma 
Sessão, qual a função do Vereador e o porquê da existência da Câmara Municipal. O município 
possui em sua estrutura dois poderes: o Poder Executivo, que é exercido da pessoa do Prefeito 
Municipal; e o Poder Legislativo, que é exercido pela Câmara Municipal representada pelos 
Vereadores; poderes que são independentes, distintos, mas que são harmônicos entre si, porque se 
não existir essa harmonia nós não conseguimos governar o município. Os Vereadores têm como 
função a elaboração e aprovação das leis municipais, a elaboração de Indicações, Requerimentos, 
Moções ao Prefeito e demais autoridades Estaduais e Federais, com a finalidade de reivindicar 
melhorias nos bairros, assim como, tem a função de fiscalizar o Poder Executivo. O Vereador é o 
representante nato do povo. Ele faz, ele atua em nome da população. Quero agradecer pelo espaço 
cedido, as diretoras. Quero chamar para compor a Mesa para que nós possamos dar início aos 
nossos trabalhos, o senhor Carlos Alberto Taino Junior, Digníssimo Presidente da Câmara 
Municipal de Biritiba Mirim, a senhora Segunda Secretária Vereadora Érica de Queiroz, que 
representa na Câmara Municipal a mulher de Biritiba Mirim e os demais Nobres Vereadores que 
compõem a nossa Câmara, o senhor Fernando Henrique Bolanho, Wellington Medeiros de 
Assunção, Marcelo Silveira Mistroni, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Benedito Donizete de Almeida e 
Reinaldo Pereira. Esperamos no dia de hoje estar clareando a visão de todos aqui presentes, até 
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para que vocês amanhã, contem o que aconteceu aqui hoje e possam entender um pouco mais da 
nossa função. Antes de passar a palavra ao senhor Presidente, ouviremos o Hino Nacional 
Brasileiro.”  Após entoado o Hino Nacional Brasileiro, o senhor Primeiro Secretário, Vereador José 
Maria de Siqueira Junior, passa a palavra ao senhor Presidente da Câmara, Vereador Carlos Alberto 
Taino Junior, o ‘Inho’, para que dê início aos trabalhos desta noite. Assumiu a direção dos 
trabalhos, o Senhor Vereador CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, Presidente da Câmara que 
convidou a mim, Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, 1º Secretário, para os 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o senhor Presidente solicitou que fosse 
feita a chamada nominal dos Senhores Vereadores, para apuração do “quorum” legal.  Feita esta, 
cotejando-se a chamada com as assinaturas dos presentes, apostas às fls. 110 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 Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção. Havendo quorum 
legal, o senhor Presidente,  invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos 
os trabalhos da presente Sessão, passando-se de pronto ao material dado ao EXPEDIENTE:  1. 
Leitura do Telegrama nº. Ref. 004630/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 2. Leitura do 
Telegrama nº. Ref. 009830/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Convite do 
SEBRAE/SP. Findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM DO DIA:- 
Autoria dos Nobres Vereadores Carlos Alberto Taino Junior, Érica de Queiroz, José Maria 
de Siqueira Junior, Benedito Donizete de Almeida e Reinaldo Pereira: 1. ÚNICA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO a Moção de Apelo nº. 010/2007, ao Excelentíssimo senhor Estevam 
Galvão de Oliveira, Digníssimo Deputado Estadual e Líder do PFL na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo – reivindicam a sua interferência junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem para a colocação de novos redutores de velocidade no trecho compreendido entre a EMEF 
Helena Ricci Barbosa, Km. 18, Bairro Irohy, até o Bairro Jardim Vista Alegre, altura do Km. 72 da 
Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação a 
Moção de Apelo nº. 010/2007, ficando APROVADA por unanimidade.  Autoria dos Nobres 
Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Jarbas Ezequiel de Aguiar, Fernando Henrique 
Bolanho e Wellington Medeiros de Assunção: 2. ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o 
Requerimento nº. 146/2006, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Roberto Pereira da 
Silva, que proceda a instalação de uma Unidade de Saúde ao lado da EMEF ‘Nelson de Oliveira 
Camargo’. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Requerimento nº. 146/2007, 
ficando APROVADO por unanimidade. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de 
Almeida: 3. ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO a Moção de Apelo nº. 011/2007, ao 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Roberto Pereira da Silva, que interceda junto ao 
Sindicato dos Trabalhadores Joalheiros do Estado de São Paulo, para que em parceria consigam 
trazer ao município de Biritiba Mirim, a Escola Técnica SENAI – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial.  O senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Moção de 
Apelo nº. 011/2007, ficando APROVADA por unanimidade. Autoria do Nobre Vereador 
Carlos Alberto Taino Junior: 4. ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº. 
023/2007, que “Dispõe sobre a instituição da “CAMPANHA DA SEMANA DO ADOLESCENTE” 
no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.”Leitura do Parecer Favorável, em 
conjunto, das Comissões Permanentes com as Emendas Aditiva e Substitutiva: Comissão de Justiça 
e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relator – Érica de Queiroz; Membro – Marcelo Silveira 
Mistroni; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – José Maria de Siqueira 
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Junior; Relator – Benedito Donizete de Almeida; Membro – Fernando Henrique Bolanho;   
Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: Presidente – Benedito Donizete de 
Almeida; Relator – José Maria de Siqueira Junior; Membro – Marcelo Silveira Mistroni; Comissão 
de Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator – Reinaldo Pereira; Membro – Jarbas 
Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o Parecer Favorável, 
em conjunto, com as Emendas Aditiva e Substitutiva propostas pelas Comissões Permanentes, 
ficando APROVADO por unanimidade. Autoria do Poder Executivo: 5. ÚNICA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº. 027/2007, que “Dispõe sobre a concessão de descontos pela 
antecipação do pagamento da Contribuição de Melhoria acrescendo o 2º ao artigo 247 e 
transformando seu parágrafo único em §1º, todos da Lei Complementar nº. 03, de 23 de novembro 
de 2004, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões 
Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relator – Érica de 
Queiroz; Membro – Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: 
Presidente – José Maria de Siqueira Junior; Relator – Benedito Donizete de Almeida; Membro – 
Fernando Henrique Bolanho;   Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: 
Presidente – Benedito Donizete de Almeida; Relator – José Maria de Siqueira Junior; Membro – 
Marcelo Silveira Mistroni; Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator 
– Reinaldo Pereira; Membro – Jarbas Ezequiel de Aguiar. O senhor Presidente coloca em única 
discussão e votação o Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes, ficando 
APROVADO por unanimidade.  Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 
6. ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO o Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2007, que 
“Concede o título de “CIDADÃO BIRITIBANO” ao Sr. JOSÉ PINTO DE FREITAS, e dá outras 
providências.” Leitura do Parecer Favorável da Comissão Especial, nomeada em conformidade com 
o Artigo 342 do Regimento Interno, composta pelos seguintes Vereadores: Benedito Donizete de 
Almeida; Érica de Queiroz; Jarbas Ezequiel de Aguiar; José Maria de Siqueira Junior; Marcelo 
Silveira Mistroni; e Reinaldo Pereira. O senhor Presidente coloca em única discussão e votação o 
Parecer Favorável da Comissão Especial, ficando APROVADO por unanimidade.  Antes da 
chamada dos Oradores inscritos, o senhor Presidente deixa a palavra aberta às Diretoras, 
Coordenadoras, Professoras, aos representantes da Caixa Econômica Federal, àqueles que queiram 
utilizar-se da Tribuna. Com a palavra, a senhora Denise Morais dos Santos, Diretora da E.E. 
‘Angélica de Jesus Ferreira’: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os senhores 
Vereadores, na pessoa do Excelentíssimo senhor Presidente, Carlos Alberto Taino Junior. Quero 
registrar o nosso agradecimento por esse projeto inovador da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim, um projeto o qual, enquanto diretora de escola, nós apoiamos, queremos que seja 
fortalecido esse projeto e que no decorrer do ano venham novas Sessões Itinerantes. Quero 
registrar que para nós é uma alegria muito grande porque nós temos a Educação para Jovens e 
Adultos, que são esses alunos que estão diante desta mesa, com os quais nós procuramos trabalhar 
a cidadania, conscientizar e, um evento como esse, vem fortalecer o nosso projeto político-
pedagógico no qual consta ações como esta. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui o nosso 
agradecimento, o nosso apoio e dizer que projetos como esse tende a fortalecer a política 
municipal, tende a gerar uma expectativa de melhorias em todos os seguimentos do município, seja 
na saúde, na educação, isso para nós é muito gratificante. Na minha pessoa, eu quero deixar 
registrado aqui, em nome da educação do município, para nós é gratificante, é honroso receber 
toda a Edilidade de Biritiba Mirim nesta noite, nesta escola. Quero que isso se estenda aos demais 
que porventura ainda não tiveram essa oportunidade de receber a Câmara Municipal, então deixo 
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registrada aqui  a nossa alegria, a nossa disposição e estamos  de espaço aberto, de coração 
aberto e com certeza serão muito bem vindos. Agradeço a pessoa do Presidente, aos demais 
Vereadores e agradeço também aos alunos que hoje compareceram aqui a nosso pedido, para 
estarem prestigiando essa Sessão, todos os convidados fiquem a vontade, e assim eu agradeço. 
Muito obrigada.”  O senhor Presidente deixa em aberto para quem mais queira fazer o uso da 
palavra. Não havendo manifestação, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a 
chamada dos senhores Vereadores inscritos no livro de oradores:  1) Vereador Benedito Donizete 
de Almeida: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2) Vereadora Érica de Queiroz: Agradeceu 
e dispensou o uso da palavra. 3) Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite senhor 
Presidente, demais membros da Mesa, demais Vereadores, diretores e estudantes que estão aqui 
nos prestigiando nesta Sessão Itinerante, como foi dito no início, essa é a segunda Sessão 
Itinerante no município. Faço uso da palavra para agradecer a presença de todos aqui e dizer mais 
uma vez que o Poder Legislativo está vindo até vocês, às vezes muitas pessoas não têm o 
conhecimento do que é o Poder Legislativo, que é de auxiliar o Prefeito na elaboração de leis, de 
‘correr atrás’ para que saia alguns projetos do papel e beneficiem toda a população. Sempre é bom 
ressaltar, como a Denise falou, essa é a segunda escola que a Sessão Itinerante, mas é bom sempre 
cada um de vocês ficar à vontade, todas as segundas-feiras tem Sessão na Câmara, às vinte horas, 
sempre acompanharem o trabalho do seu Vereador, pois é fácil, vai lá vota, depois reclama que um 
faz e o outro não faz, mas sempre é bom acompanhar o trabalho do Vereador para depois vocês 
fazerem a sua avaliação a cada um dos Vereadores que estão aqui, acho que cada um tem o seu 
trabalho, é louvável, o Prefeito tem o seu trabalho que temos sempre que acompanhar. É bom 
mesmo falarmos do trabalho do Legislativo. Para finalizar, quero parabenizar o Vereador José 
Maria pelo seu projeto, ao Vereador ‘Zetão’ que fez uma Moção com relação ao SENAI que é 
muito importante para vocês que são estudantes e estão aí alcançando mais uma etapa da vida de 
vocês. Muito boa noite a todos.” 4) Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Boa noite a todos, 
senhor Presidente, demais Vereadores, diretoras Denise e Jurema, professores, todos os alunos e 
moradores aqui do bairro. É uma satisfação para nós todos aqui, a Câmara vir até o bairro e 
mostrar um pouco dos projetos que são discutidos. Às vezes, para quem está assistindo parece ser 
algo monótono, mas aqui para a gente, hoje não tivemos uma discussão de projeto, pois os projetos 
já foram discutidos anteriormente. Geralmente é assim: na Sessão só tem a votação, pois quando 
vem para votar o projeto, ele já foi discutido, já foi decidido quem vai votar contra ou a favor, 
como no caso de hoje, todos os projetos são bons e ninguém foi contrário, mas não é sempre que 
acontece isso. Quero falar a todos os moradores que eles têm que cobrar os Vereadores no que eles 
têm que fazer. Tem um projeto aqui de cobrança, que pede melhoria, projeto que faz campanha do 
adolescente, acho que os professores irão pegar o projeto na íntegra e vocês poderão ver melhor o 
que cada um quis dizer. Então, o morador tem que estar sempre reivindicando ao Vereador, 
qualquer Vereador da sua confiança, pedindo a melhoria do município. Como exemplo aqui nesta 
escola, que não tinha muro e nem calçada, agora já tem esses dois benefícios, ainda falta um monte 
de coisa aqui, como exemplo esse chão que eu sei que é ruim, que quando varre levanta muito pó, 
eu já vi várias vezes aqui, pois eu também sou professor e sei das dificuldades que os professores 
têm e sei que vocês também passam. Outra coisa também é com relação ao transporte coletivo que 
tem problema aqui, tem problema na E.E. Prof. Adhemar Bolina, eu dou aula lá nessa escola, nós 
estamos a par de todas as dificuldades e estamos tentando fazer o máximo possível, mas nem 
sempre conseguimos fazer tudo que a população necessita e precisa, mas estamos correndo atrás 
de tudo o que for possível e esperamos chegar lá um dia. O mais importante é que todos estejam 



 5 

cientes que votou numa pessoa, confiou nela e tem que cobrá-la, principalmente cobrá-la. Não 
basta votar no dia e depois de quatro anos votar novamente. Eu sou adepto a votar 
conscientemente, todos, e quando a pessoa vota em alguém, não pode pensar: ‘vou votar naquele 
porque me deu tal coisa’, isso é a coisa mais errada que existe, temos que votar consciente, cobrar 
sempre quem entrou  e saber o posicionamento de cada um é a coisa mais importante que tem. São 
nove Vereadores aqui na Câmara e o que tem que acontecer sempre é a população estar a par do 
que cada um faz, cobrar os Vereadores, cobrar o Prefeito, porque a obrigação nossa é atender 
sempre a população. Obrigado.” 5) Vereador José Maria de Siqueira Junior: “Mais uma vez 
boa noite a todos aqui presentes. É muito gratificante nós estarmos diante de uma platéia 
numerosa. Nós gostaríamos sinceramente que mais pessoas estivessem presentes porque nós 
sabemos que, infelizmente, em decorrência de diversos escândalos que acontecem na vida política 
do país, a imagem do político está cada vez pior. Mas, não podemos esquecer que as pessoas não 
são iguais, assim como os dedos da mão, então, não podemos generalizar. Infelizmente em todas as 
categorias, em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais, mas esperamos que um 
dia isso mude. A esperança é a última que morre. Quero agradecer mais uma vez a senhora Denise 
e senhora Jurema, muito obrigado em nome da Câmara, pelo espaço cedido. Essa é a nossa 
segunda Sessão Itinerante, com certeza estaremos realizando outras Sessões Itinerantes, inclusive 
aqui nesta escola, até o término da nossa Legislatura, dia 31 de dezembro de 2008. Eu só gostaria 
de ressaltar que hoje nós estamos Vereadores, digo estamos porque é um cargo passageiro, é um 
mandato de quatro anos que deve ser exercido de maneira honrosa e honesta. Nós temos hoje na 
Câmara nove Vereadores e uma população, segundo o IBGE, de vinte e sete mil habitantes. Se 
fizermos um cálculo, hoje um Vereador representa aproximadamente três mil eleitores, então, é 
pouco vereador para muita gente. Eu acho que o Vereador tem que trabalhar e a gente sabe que é 
difícil, porque nós, como Poder Legislativo, nós temos o direito, o poder de pedir, de reivindicar, 
mas quem executa na verdade é a Prefeitura. Sabemos das dificuldades financeiras do nosso 
município, o nosso orçamento não é dos melhores, nós estamos numa área que, praticamente, cem 
por cento de nosso território é protegido pela Lei de Mananciais o que prejudica e muito vinda de 
empresas para cá, mas nem por isso, deixaremos de lutar para que empresas não-poluentes 
venham se instalar em nosso município, a fim de que nós possamos dar um pouco mais de 
dignidade aos nossos moradores. Inclusive, recentemente, na segunda-feira, fizemos uma Moção de 
Apelo para que seja liberado um processo que existe no Fórum de Mogi das Cruzes, de 
desapropriação de uma nova área ali no pólo industrial de Biritiba, para que outras empresas 
interessadas possam adquirir um terreno ali e montem a sua empresa a fim de gerar emprego a 
nossa população, aos nossos munícipes. Quero também aqui parabenizar os Vereadores Marcelo, 
Fernando, Jarbas e Wellington, que não está presente, pelo requerimento, realmente o Jardim 
Yoneda e Vista Alegre merecem uma Unidade de Saúde. Nós sabemos a confusão que deu há 
tempos atrás por causa do terreno e eu tenho certeza que essa Unidade de Saúde vai sair porque os 
Vereadores estão brigando e o Prefeito tem consciência de que a população necessita. Parabéns a 
vocês por  esse requerimento. Quero agradecer ao Prefeito pelo Projeto de Lei nº. 027/2007 que 
trata do desconto no pagamento da Contribuição de Melhoria. Recentemente, os moradores 
tiveram as ruas pavimentadas aqui e tiveram um problema com o carnê. Nós tivemos aqui alguns 
Vereadores estiveram brigando, batalhando, que conseguiram regularizar um erro que houve lá na 
Prefeitura num cálculo, e que hoje está reduzido de R$ 750,00 para R$ 530,00 mais ou menos. Nós 
também conseguimos, após esse embate vitorioso, nós conseguimos através de um ofício esse 
Projeto de Lei que está aqui. Então, além desse desconto, desse ajuste que foi feito no carnê de 
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contribuição, vocês terão a oportunidade, caso queiram pagar a vista esse valor reajustado, vocês 
terão um desconto de vinte por cento; se vocês quiserem pagar em até doze vezes, vocês terão um 
desconto de dez por cento; só não terão o desconto àqueles que optarem em pagar parcelas acima 
de doze vezes, mas também não terão o reajuste, vocês pagarão o preço à vista em doze ou mais 
parcelas. Então, essa é uma vitória nossa também, da Câmara Municipal, nós conseguimos isso, e 
esse Projeto foi aprovado hoje, esperamos que ele logo seja publicado e entre em vigor. Temos 
também o problema da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, a SP-88, já não é de hoje que a 
população reivindica coisas simples de resolver, mas que não depende, infelizmente da Prefeitura, 
porque a Rodovia é Estadual e tem como órgão que faz a manutenção o D.E.R. e este não faz a 
manutenção e também não deixa fazer. Nós estamos reivindicando a um deputado da região, o 
Deputado Estevam Galvão, pessoa para quem nós nos disponibilizamos na eleição com a promessa 
de que ele iria olhar por Biritiba Mirim. Estamos pedindo a ele que interceda junto ao D.E.R. para 
que sejam colocados os redutores novamente, as lombadas, ou que outra providência seja tomada a 
fim de que melhore o tráfego, que as pessoas andem mais devagar, dando mais segurança à 
população. Enfim, eu encerro a minha fala e peço a todos que participem mais da política de 
Biritiba, nós estamos à disposição de vocês na Câmara Municipal. Todo Vereador tem um 
assessor, e se o Vereador não estiver lá, o assessor estará para te atender. Eu tenho certeza que 
cada um de nós que está aqui presente hoje, se puder, vai sempre atender o bem, se for possível vai 
sempre atender o desejo de vocês. Muito obrigado a todos e boa noite.”  6) Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni: “Boa noite a todos aqui presentes, alunos, Mesa Diretiva, Nobres Pares, 
senhoras Denise e Jurema o nosso muito obrigado por estarem abrindo esse espaço mais uma vez 
para que nós estreitemos os nossos relacionamentos com os nossos munícipes. Nós sabemos que 
muitas vezes, como o professor Jarbas colocou, é desgastante, às vezes deixar a sua residência 
para ir assistir uma Sessão, mas nós sentimos a falta de vocês. Muitas vezes nós chegamos ao 
nosso trabalho na segunda-feira para iniciar a Sessão e nós temos duas ou três pessoas assistindo. 
É gostoso nós trabalharmos e mostrarmos esse trabalho dessa forma: de casa cheia, com bastante 
gente, tentando passar a confiança que vocês depositaram no dia da eleição para nós. Gostaria de 
agradecer aqui aos Vereadores que colocaram esses trabalhos hoje para nós, ao Vereador José 
Maria que concedeu esse título ao senhor José Pinto de Freitas. Eu acho que ele foi muito feliz 
porque nós temos que reconhecer as pessoas, os seus  trabalhos, o quanto elas são importantes ao 
nosso município enquanto em vida. Nós reconhecemos muitas vezes após eles nos deixarmos aqui, 
eu acho que isso é um grande passo e o Vereador José Maria está de parabéns pelo trabalho. 
Como ele colocou também, esse Projeto de Lei que o Prefeito mandou, nós fomos procurados há 
quinze dias atrás por alguns munícipes sobre a questão do asfalto. Eu, o Vereador Jarbas e 
Vereador Fernando fomos indagados sobre a questão do valor, nós tivemos junto à Prefeitura, ao 
Departamento responsável e conseguimos verificar que havia um erro, e esse erro, como o 
Vereador José Maria falou, foi corrigido pelo Prefeito que recolheu os carnês e, além disso, 
acabou abrindo esse desconto para que nas parcelas, o valor que seja pago  à vista, tenha o 
desconto e em doze vezes tem o desconto de dez por cento do valor. Então a Prefeitura nesse 
sentido reconheceu e eu acho muito importante isso. Gostaria de deixar aqui para vocês que, 
muitas vezes, nós ouvimos que existe oposição ao Prefeito, lideranças que são ligadas ao Prefeito e 
gente que trabalha contra o Prefeito. No meu entender, dentro da Câmara  Municipal não existe 
oposição ao Prefeito ou aliado a ele, existe a vontade de trabalhar, existe a vontade de que sejam 
feitas as coisas da melhor forma possível e sempre visando à população do nosso município. Nós 
entendemos  que muitas vezes têm alguns Vereadores com o relacionamento mais estreito com a 
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parte do Executivo, alguns mais distantes, mas todos dentro do seu trabalho tentando buscar a 
melhor forma possível de resolver os problemas da nossa população, do município de Biritiba 
Mirim, isso vocês podem ter certeza: de que todos, de uma forma ou de outra, estão trabalhando 
para que resolvam esses problemas. Gostaria mais uma vez  de convidar a todos a irem em nossos 
gabinetes que estão abertos a vocês, não só para resolvermos problemas, mas também para 
ouvirmos soluções que são fáceis, soluções caseiras, que às vezes são coisas simples de resolver e 
que vocês conhecem a solução e nós não conseguimos enxergar isso. Então, muitas vezes a solução 
está na cabeça de vocês e podem estar levando isso para nós, que aceitaremos de bom grado tudo e 
qualquer coisa que vocês levarem a nós. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de 
todos, aos Nobres Vereadores, aos convidados, Jurema e Denise, o meu muito obrigado e boa noite 
a todos.” .”  7) Vereador Reinaldo Pereira: “Digníssimo Presidente, demais colegas, diretoras de 
escola, professores e população que nos assistem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a 
todos os funcionários da Câmara que proporcionaram esse evento para que fosse realizada a 
segunda Sessão Itinerante na Escola Nelson de Oliveira Camargo. Quero acrescentar nas palavras 
dos Vereadores o seguinte: a grande intenção do Vereador é fazer com que esta Legislatura do 
Exercício de 2005 a 2008 seja transparente. Como vocês podem ver, a transparência está sendo 
grande, no ano passado nós fizemos uma Sessão Itinerante na escola Adhemar Bolina, então, os 
Vereadores estão se aproximando da população. Nós estamos vindo até a população para ouvi-los, 
mas infelizmente ainda, como é uma matéria nova a Sessão Itinerante, a população ainda está 
receosa e não está participando da tribuna e isso é muito importante. É bom que nas próximas 
Sessões Itinerantes e que seja feita mais uma nesta escola, que façam as inscrições o alunos e  
professores, que tragam reivindicações para que nós possamos melhorar a nossa cidade. Quero 
deixar a todos os seguintes dizeres: o conhecimento é muito importante, então, a participação de 
vocês nos trará situações que estamos lá, nós não estamos participando em todos os lugares ao 
mesmo tempo, pois às vezes, estamos num bairro vendo a necessidade daquele bairro e não 
estamos em outro bairro. Então, a população tem que participar, não só da Sessão Itinerante, por 
exemplo, existe um site da Câmara Municipal de Biritiba Mirim – 
www.camarabiritibamirim.sp.gov.br , lá vocês vão encontrar as pautas, todos os Vereadores tem 
essa pauta, mas vocês não tem. Mas mesmo que vocês não possam participar das Sessões nas 
segundas-feiras, vocês podem entrar na Internet, acessar o site, o que foi votado, qual o Projeto de 
Lei, se tem algum Projeto de Lei de interesse da Educação, dos Comerciantes, ou até mesmo de seu 
bairro. Vocês precisam saber, hoje como a votação foi unânime, todos estavam a favor, mas 
existem muitos projetos onde nas votações, alguns Vereadores são contrários, então, você precisa 
saber como pensa o Vereador, como ele age, qual a sua postura, para que você possa nas próximas 
eleições escolher o seu representante que tenha a qualificação e a ética correta, não é verdade? 
Então, é muito importante que vocês participem não somente com a presença, existe também o 
meio eletrônico que vocês podem acessar, se o pai não tem condições de acessar ou tem 
dificuldades, o filho sabe acessar, pergunte a ele o que foi votado na Sessão. Quero também 
acrescentar que no ano passado  nós inauguramos na Câmara Municipal de Biritiba Mirim o Posto 
do SEBRAE onde vocês podem fazer cursos: ‘Aprender a Empreender’, ‘Juntos somos fortes’ e 
outros cursos mais que foram trazidos para a cidade para trazer o conhecimento. Os Vereadores 
estão preocupados em fazer com que a sua população seja uma população mais consciente, que a 
população participe mais da sociedade, participe mais das decisões políticas, pois até hoje não se 
dava a abertura. Nas Legislaturas passadas onde eu também participei, os Vereadores faziam as 
suas votações, mas a população não tinha acesso, era fechado, hoje não, hoje é aberto e dá para 
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você saber se o Vereador é favorável ao seu projeto ou se é contra. Digo isso porque muitas vezes 
tem a ‘rádio peão’, todos conhecem essa história da ‘rádio peão’, fulano de tal disse que o 
Vereador tal é contra ou que o Vereador tal é a favor e fica uma fofoca grande. Então, hoje em dia, 
a transparência existe, vocês podem confirmar se o seu Vereador está falando a verdade ou se está 
mentindo, pois está registrado, aberto a todos e vocês têm acesso, então, é por isso que eu estou 
dizendo que existe o site da Câmara, consulte-o, lá está a votação do projeto, qual o assunto, quem 
votou contra e quem votou a favor. Nós temos o Posto do SEBRAE que está trazendo cursos para 
qualificação profissional para que o cidadão, se ele não tem condições de trabalhar na cidade,  
mas tem qualificação para trabalhar em Suzano, Mogi, Poá ou até mesmo São Paulo. Não vou me 
alongar mais, vou agradecer a todos que aqui estão presentes, parabenizar a todos os Vereadores, 
estou participando de uma Legislatura que as divergências são salutares, são saudáveis, a questão 
da oposição e da situação, ela realmente existe, e a oposição controla a euforia da situação, pois a 
situação está querendo fazer, a oposição vem e diz: você pode fazer, só que tem esse erro, tem 
aquele erro, então, ela acrescenta, tira aqueles vícios. A oposição à situação é necessária, pois 
imagine se todos os Vereadores forem favoráveis, se dissessem só ‘amém’, nós somos 
parlamentares e precisamos discutir, o que é saudável, é necessário porque nenhum de nós somos 
donos da verdade. Muito obrigado.”  O senhor Primeiro Secretário passa a palavra ao Presidente da 
Câmara, Vereador Carlos Alberto Taino Junior. Este, para que possa fazer o uso da Tribuna, solicita 
ao Vice-Presidente, Vereador Benedito Donizete de Almeida, que ocupe temporariamente a 
Presidência. Com a palavra, o senhor Presidente Vereador Carlos Alberto Taino Junior: “Boa 
noite a todos. Senhor Presidente, Vereador Benedito Donizete de Almeida, nosso amigo ‘Zetão’, 
membros da Mesa, senhor Primeiro Secretário Vereador José Maria de Siqueira Junior, ‘Pezão’, 
Segunda Secretária senhora Érica de Queiroz, demais Vereadores: Fernando, Jarbas, Reinaldo e 
Marcelo. Quero agradecer a fala dos senhores, acho que não preciso falar mais nada, pois os 
senhores falaram tudo. Todos falaram de algo, referente a Projetos, à Câmara, e ficou bem 
explicado. Quero então, fazer alguns agradecimentos e prometo que serei breve. Agradecer a 
presença de todos os senhores e senhoras que veio nos prestigiar, muito obrigado. Quero 
cumprimentar a todos, a Néia da ‘Néia Calçados’ e em seu nome agradecer a todas as mulheres 
aqui presentes. Quero cumprimentar o senhor Edézio e em seu nome, cumprimentar a todos os 
jovens e senhores presentes. A Diretora Denise e a Diretora Jurema que nos receberam de braços 
abertos e nos cederam esse espaço, muito obrigado. Agradecer a coordenadora Tereza, as 
professoras desta escola, as funcionárias e merendeiras. Quero também apresentar, porque nós 
trabalhamos na Câmara e atrás de nós temos os Assessores, quero apresentar e dizer que para que 
nós possamos fazer um trabalho, contamos com a Diretora da Câmara Juliana, muito obrigado, a 
Neusa que nos auxilia nos trabalhos e que eu a considero como minha mãezona e não sei o porquê 
que quando eu falo no nome dele eu fico até emocionado. A Marlene que chegou a pouco tempo, a 
nossa parceira, a Madalena que temos como parceira há dois mandatos, a Ana Paula, o Eduardo, 
o Robson Macedo e por fim, Doutor Marcos, Departamento Jurídico da Câmara o qual já 
trabalhou na Câmara Municipal quando o Vereador José Maria foi Presidente da Casa e quando 
eu fui eleito para a Presidência, eu tive uma preocupação muito grande porque sem o 
Departamento Jurídico, nós não somos ninguém, não sabemos de tudo, somos leigos em alguma 
coisa, mas o Doutor Marcos eu tenho ele ali como um ‘paizão’ também e ele na Direção da 
Câmara Municipal, no Departamento Jurídico, eu estou realmente tranqüilo. Agradecer a Lucinéia 
do Departamento de Educação. Agradecer ao Hipólito, a Nair e a Denise que são os 
representantes da Caixa Econômica Federal, eles que vêm fazendo um trabalho na Caixa 
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Econômica, um atendimento excelente à população, isso é muito importante, é o principal de tudo, 
o carinho com os quais atendem a população, o respeito, e quero dizer a vocês que a Caixa 
Econômica vem fazendo um trabalho muito bonito com parcerias, com a Cooperalto doando um 
valor para que a cooperativa melhore seus trabalhos, e uma possível parceria com a Câmara 
Municipal. Muito obrigado a vocês. Quero também, como Presidente da Casa, dizer que apenas 
presido, quem faz os trabalhos são os Vereadores, então, quero agradecer ao Fernando Bolanho 
pelos trabalhos apresentados, parabenizá-lo pelos projetos que tem sido feitos na Casa, ao 
professor Jarbas também com os seus projetos, a representante da mulher na Câmara Municipal, a 
Vereadora Érica de Queiroz, que até no ano passado, o meu gabinete era ao lado do dela e eu 
sempre vi e acompanhei o trabalho que ela vem fazendo perante a Câmara Municipal, ela é 
quietinha, mas é guerreira e trabalhora. Ao ‘Zetão’, o nosso parceiro e amigo, e companheiro de 
vocês aqui nesta escola. Quero dizer a vocês que o ‘Zetão’, embora tenha entrado agora há pouco 
tempo na Câmara Municipal, ele tem mostrado trabalho e nos surpreendeu pelo que vem fazendo 
atendendo a população.  Com o Vereador ‘Zetão’ não tem tempo ruim: ele vai e faz mesmo. Eu 
como Presidente da Casa, estou há uns quatro ou cinco anos a mais que o ‘Zetão’ na Câmara e 
não tenho vergonha em dizer, hoje mesmo eu pedi um favor ao ‘Zetão’ que até conseguiria fazer, 
uma laqueadura para uma moça que já está indo para o quinto filho e está desesperada para fazer 
essa cirurgia, mas não tem condições financeiras. Nós temos alguns conhecimentos, mas se formos 
três, quatro vezes ao mês aquela pessoa poderá dizer: ‘esse Vereador enche o saco’, então, cheguei 
no Vereador ‘Zetão’, expus para ele e saiu do meu gabinete e em dois minutos ele voltou com o 
assunto resolvido. Não tenho vergonha em dizer parabéns ao ‘Zetão’ que me surpreendeu, e é isso 
que a população precisa: de Vereador atuante como você na Casa. O companheiro de vocês, para 
quem não sabe, é um brilhante Vereador. Quero falar do José Maria, que é meu primo, é Vereador. 
José Maria que é líder do Prefeito na Câmara, ele que já foi Presidente da Casa, fez um brilhante 
trabalho na Câmara Municipal ampliando os gabinetes, hoje, nós temos um conforto para atender 
a vocês, graças ao trabalho que ele vem fazendo. Com muito orgulho, conto com ele como o meu 
Primeiro Secretário, onde vem auxiliando os trabalhos da Mesa Diretiva. O Vereador Reinaldo 
Pereira que no início do ano foi meu Vice-Presidente, e que é atualmente Presidente de uma 
Comissão muito importante na Casa, a Comissão de Justiça e Redação, que todos os Projetos 
passam por ela e o Vereador Reinaldo Pereira está fazendo um brilhante trabalho. Por fim, o 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni, quero cumprimentar a sua esposa Renata. O Marcelo que é 
líder do PTB na Câmara Municipal e vem fazendo um trabalho bonito, vem perante aos seus 
deputados do PTB conseguindo verbas para o nosso município, ele que corre atrás e não é 
Vereador de ficar parado e fazer promessa. Já conseguiu no ano passado e, se eu não me engano, 
conseguiu outra verba para esse ano. Então é isso aí pessoal, a gente vai expondo o trabalho dos 
senhores Vereadores e quero dizer que é uma Câmara que está trabalhando, cada um no seu 
segmento, cada vereador com o seu estilo de trabalho. Para finalizar, como já foi dito aqui, com 
relação ao grande problema que vem ocorrendo nessa estrada, que os Vereadores fizeram uma 
Moção de Apelo ao senhor Estevam Galvão de Oliveira, apelo esse feito por este Presidente, 
Carlos Alberto Taino Junior, Érica de Queiroz, José Maria de Siqueira Junior, Benedito Donizete 
de Almeida e Reinaldo Pereira. Quero agradecer também aos demais Vereadores que aprovaram 
essa Moção de Apelo que é muito importante. Quero parabenizar também aos Verea/ores Marcelo, 
Jarbas, Fernando e Wellington que não está presente, pelo brilhante requerimento feito, o de nº. 
146/2007, referente à Unidade de Saúde, parabéns a todos vocês. Ao Vereador ‘Zetão’ também, 
que fez uma Moção de Apelo ao Sindicato dos Trabalhadores solicitando escola técnica do SENAI, 
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parabéns ‘Zetão’. Quero agradecer a todos os Vereadores, sem distinção, pela aprovação do meu 
Projeto de Lei nº. 023/2007, que dispõe sobre a Campanha da Semana do Adolescente, todos 
escutaram a leitura e trata-se de um projeto de suma importância para tentarmos resolver o 
problema da gravidez na adolescência, as drogas, enfim, aos demais problemas. Quero agradecer 
também ao senhor Prefeito por ter atendido o requerimento de autoria deste Vereador e da 
Vereadora Érica, Vereadores ‘Zetão’, Reinaldo e ‘Pezão’, onde fala do desconto. Sabemos hoje 
que tudo que está sendo feito no município é com a parceria, com o dinheiro da população, foi feita 
a parceria das guias e sarjetas e com o asfalto. Com essas parcerias, sabemos das dificuldades que 
os munícipes têm e o Prefeito, atendendo ao nosso ofício feito no dia 09/03/2007, nos atendeu e nós 
ficamos muito agradecidos. Agradeço também aos demais Vereadores por terem aprovado esse 
Projeto de Lei. Quero parabenizar também ao Vereador José Maria pelo título de “Cidadão 
Biritibano” cedido ao senhor José Pinto de Freitas. Sem mais, como eu prometi era só 
agradecimentos, o meu muito obrigado e boa noite a todos.” Terminada a oratória do senhor 
Presidente, o senhor Vice-Presidente, Vereador Benedito Donizete de Almeida devolve a 
Presidência ao Vereador Carlos Alberto Taino Junior. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
senhor Presidente agradece a presença de todos  e declara encerrada a Sessão Itinerante e, de tudo o 
que, para constar, foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara, a qual lida e achada  conforme, 
vai devidamente assinada.   
 
Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2007. 
 
 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 
Presidente da Câmara 

 
 

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário 
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