ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 11 de junho de 2007.
Às vinte horas do dia onze de junho do ano de dois mil e sete, 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 CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
que convidou a mim, Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA, Primeiro Secretário, para
auxiliar nos 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. 122, 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 Benedito Donizete de Almeida. 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 04/06/2007. O Vereador Reinaldo Pereira 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 Reinaldo, ficando aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, o
senhor Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia
04/06/2007, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref.
014711/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref.
004507/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref.
004337/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref.
000568/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama da Presidência do
Senado Federal, acusando o recebimento do Requerimento nº. 204/2007, de autoria do Nobre
Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 7. Leitura do Comunicado nº. CM071015/2007,
do Ministério da Educação; 8. Leitura do Comunicado nº. CM071016/2007, do Ministério da
Educação; 9. Leitura do Convite do SEBRAE – Circuito Turístico Caminho das Águas e
Nascentes; 10. Leitura do Ofício nº. 079/2007-DAGP – Responde ao Requerimento nº.
113/2007, de autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção; 11. Leitura do
Ofício nº. 082/2007-DAGP – Responde ao Requerimento de Informação nº. 128/2007, de
autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho; 12. Leitura do Ofício nº. 106/07, do
Conselho Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha Relatório de atendimento referente ao mês
de maio/2007; 13. Leitura do Ofício nº. 478/2007, da Contabilidade da Câmara Municipal de
Biritiba Mirim. Encaminha o Balancete Analítico da Receita e Despesa da Câmara Municipal
de Biritiba Mirim, referente ao mês de maio de 2007; 14. Leitura do Ofício nº. 250/2007D.M.E. Convite para o evento “Prefeito em seu Bairro”; 15. Leitura do Convite da Festa
Junina da E.M.E.F. Prof. ‘João Cardoso de Siqueira Primo’. INDICAÇÕES: Autoria do
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Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 1. Indicação nº. 234/2007, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina
motoniveladora, cascalhar e terminar a abertura da Rua Dezessete, no Bairro Parque
Residencial Castellano; 2. Indicação nº. 235/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Rua
Canta Galo, no Bairro Rio Acima; 3. Indicação nº. 236/2007, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao Departamento Municipal de Obras a instalar uma lombada na Estrada do
Casarão, em frente ao Hasegawa. Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 4.
Indicação nº. 237/2007, solicita ao Sr. Prefeito que adote as providencias necessárias para a
implantação de uma linha telefônica 0800, no Hospital Municipal ‘Dr. Arthur Alberto Nardy’;
5. Indicação nº. 238/2007, solicita ao Sr. Prefeito que providencie junto ao setor competente
da municipalidade, para que efetue a limpeza e a roçada do mato das laterais de todas as ruas
do Bairro Rio Acima; 6. Indicação nº. 239/2007, solicita ao Sr. Prefeito que providencie
junto ao setor competente da municipalidade, a fazer a cobertura da arquibancada do Ginásio
Municipal de Esportes, bem como a colocação de iluminação; 7. Indicação nº. 240/2007,
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor responsável, para colocar na Av.
Ferdinando Jungers, altura da Loja de Materiais para Construção, bem como em outros
lugares que se fizerem necessários, faixa de pedestres e outras sinalizações de trânsito.
PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria da Mesa Diretora: 1) Leitura do Projeto de
Resolução nº. 010/2007 – “Dispõe sobre a aplicação, no âmbito interno da Câmara Municipal
de Biritiba Mirim, a Lei Complementar nº. 050, de 23 de maio de 2007, e dá outras
providências. O Nobre Vereador José Maria requer que o Projeto de Resolução nº. 010/2007
seja colocado em discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão. O senhor
Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador José Maria, ficando
aprovado por unanimidade. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 2)
Leitura do Projeto de Lei nº. 069/2007 – “Dispõe sobre a denominação via pública, no
Bairro Casqueiro, município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Autoria do Nobre
Vereador José Maria de Siqueira Junior: 3) Leitura do Projeto de Lei nº. 070/2007 –
“Dispõe sobre a criação do serviço “Cidadão On Line” no âmbito do município de Biritiba
Mirim, e dá outras providências.” Findo o Expediente, passou-se de pronto ao material dado a
Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique
Bolanho: 001) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 258/2007, requer ao
Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que determine ao setor competente a
conservação do trevo existente entre a Estrada do Sertãozinho e a Estrada dos Barbosa e, se
possível, a construção de uma pequena praça no local. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 258/2007.
002) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 259/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que determine ao setor competente, os estudos
necessários para a construção de uma praça ao lado do campo de futebol localizado na Rua
Gonçalves Ledo, no Bairro Cruz das Almas. O senhor Presidente colocou em única discussão
e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 259/2007. 003) – Única
discussão e votação o Requerimento nº. 260/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Roberto Pereira da Silva, que solicite ao setor competente a efetuar a reforma da praça
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existente no início da Estrada de Casa Grande. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 260/2007.
004) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 261/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que interceda junto à Empresa Bandeirante de
Energia no sentido de colocar três pontos de iluminação pública na Estrada do Kobayashi, em
frente à A.C.D.B.M.. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 261/2007. 005) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 262/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva, que determine ao setor competente que realizem os estudos necessários para
que seja feita a cobertura do ponto de ônibus localizado na Estrada do Sertãozinho, próximo
ao orelhão, antes do início da Rua Antonio Collato, Bairro Jardim dos Eucaliptos. O senhor
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Requerimento nº. 262/2007. Autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:
006) – Única discussão e votação o Requerimento nº. 263/2007, requer ao Exmo. Prefeito
Municipal, Sr. Roberto Pereira da Silva, que interceda junto ao Departamento Municipal de
Obras no sentido de efetuarem reparos nos paralelepípedos existentes na Av. Maria José de
Siqueira Melo, Centro. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 263/2007. 007) – Única discussão e
votação o Requerimento nº. 264/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto
Pereira da Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de
efetuarem reparos nos paralelepípedos existentes na Rua Eng. Abílio de Melo Pinto, Centro.
O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por
unanimidade o Requerimento nº. 264/2007. 008) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 265/2007, requer ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira da
Silva que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de efetuarem
reparos nos paralelepípedos existentes na Rua Henrique Peres, Centro. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento
nº. 265/2007. 009) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 027/2007, ao
Comte. Cap. PM Maurício Moraes, do Corpo de Bombeiros e seus PMs Bombeiros; ao
Comte. do 5º Pel. PM Marcos Douglas Guillon e aos Policiais Rodoviários; ao Comte. de
Área (urbano) Cel. PM Paulo Roberto Madureira Sales e aos Policiais Militares da área
urbana; e ao Comte. do 16º BPM/M (Capital) Ten. Cel. PM Wanderley Medeiros e ao policial
militar Sd PM Luiz Carlos Gouveia, pelo resgate das vítimas de acidente de trânsito ocorrido
no último de 1º de junho, na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura. O senhor Presidente
colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de
Aplausos nº. 027/2007. Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 010)
– Única discussão e votação o Requerimento nº. 266/2007, requer ao Exmo.sr. Prefeito
Municipal, senhor Roberto Pereira da Silva, que informe quantas empresas prestadoras de
serviços terceirizados, em especial àquelas que realizam serviços às empresas Bandeirante e
Telefônica, estão cadastradas e devidamente inscritas na Prefeitura, e quanto é recolhido de
ISSQN, mensalmente, por tais empresas. O senhor Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 266/2007. Autoria dos
Nobres Vereadores Marcelo Silveira Mistroni, Wellington Medeiros de Assunção e
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Reinaldo Pereira: 011) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 026/2007, à
equipe do Jornal Mogi News, pelo trabalho feito no Dia Mundial do Meio Ambiente, com o
“Mogi News Revista – Especial Meio Ambiente”. O senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº.
026/2007. Autoria da Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamentos:
012) – Única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2007, “Que
delibera sobre o Parecer nº. TC – 1811/026/04, da 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, referente às Contas da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, do
exercício de 2004, e dá outras providências.” Leitura do Parecer Conjunto Majoritário da
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos que aprova o Parecer da 2ª Câmara do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo ao Processo TC – 1811/026/04.
Membros da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – Vereador José
Maria de Siqueira Junior; Relator – Vereador Benedito Donizete de Almeida; Membro –
Vereador Fernando Henrique Bolanho. Após a leitura, o senhor Presidente colocou em única
discussão e votação, ficando APROVADO POR UNANIMIDADE o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 002/2007. Autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira: 013) – Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 066/2007, que “Dispõe sobre a denominação de
“PEDRO TAVARES” o Cemitério Municipal de Biritiba Mirim, localizado entre a Rua Gildo
Sevali e Av. Reinaldo Benedito de Melo.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das
Comissões Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira;
Relatora – 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, o Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho solicita a ordem para discussão e diz: “Nós conversamos na
reunião das Comissões sobre esse Projeto, que o servidor “Pedro Tavares” era mais
conhecido como “Pedro Galo”. Então, proponho uma Emenda Plenária para que conste em
frente ao seu nome, o nome como ele era conhecido, “Pedro Galo”.” O senhor Presidente
coloca em discussão e votação a Emenda Plenária proposta pelo Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho, ficando aprovada a Emenda Plenária por unanimidade. Após, o senhor
Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº. 066/2007 com a Emenda Plenária proposta
pelo Nobre Vereador Fernando, ficando aprovado por unanimidade o Projeto de Lei com a
Emenda Plenária. Autoria do Poder Executivo: 014) – Única discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar nº. 068/2007, que “Dispõe sobre alterações na Lei
Complementar nº. 07, de 10 de dezembro de 2004, Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar solicita a ordem e diz: “Requeiro que o Projeto de Lei Complementar nº.
068/2007 seja retirado na Ordem do Dia para melhor discussão.” O senhor Presidente
coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador Jarbas, ficando aprovado por
unanimidade. Retirado de pauta o Projeto de Lei Complementar nº. 068/2007. O senhor
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Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes possam
se reunir, analisar e emitir Parecer quanto ao Projeto de Resolução nº. 010/2007 que foi
requerido pelo senhor Vereador José Maria para discussão e votação na Ordem do Dia da
presente Sessão. Retornando aos trabalhos da Sessão, o senhor Presidente solicita ao Primeiro
Secretário que faça a chamada nominal dos senhores Vereadores presentes para apuração do
“quorum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às
fls. 122, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da
Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para a continuidade da Sessão, face ao
comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Nobre
Vereador Benedito Donizete de Almeida. Havendo “quorum” legal, o senhor Presidente dá
continuidade à Sessão agradecendo a presença dos senhores Pedro Maia, do Willian e do
Rodrigo. Autoria da Mesa Diretora: 015) Única discussão e votação o Projeto de
Resolução nº. 010/2007, que “Dispõe sobre a aplicação, no âmbito interno da Câmara
Municipal de Biritiba Mirim, da Lei Complementar nº. 050, de 23 de maio de 2007, e dá
outras providências.” Leitura do Parecer Favorável, em conjunto, das Comissões
Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Reinaldo Pereira; Relatora – 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 colocou em única discussão e votação, ficando
aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Resolução nº. 010/2007. O Primeiro
Secretário, Nobre Vereador José Maria justifica a ausência do Nobre Vereador Benedito
Donizete de Almeida que está no município de São Paulo e não pode comparecer a tempo na
presente Sessão. Terminados os trabalhos da presente Sessão, 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. Vereador Fernando Henrique
Bolanho: Solicitou ao senhor Presidente permissão para utilizar a palavra em seu assento, que
lhe foi permitido, e disse: “Quero solicitar a Vossa Excelência que tome as providências
judiciais com os Requerimentos de Informação não respondidos, os de nº.s 054, 055 e
171/2007. Eu solicitei já faz uns quinze dias, mas até então não houve resposta ainda. Se
Vossa Excelência não conseguir via Prefeitura, que tome os meios judiciais cabíveis, por
gentileza.” 2. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: Solicitou ao senhor Presidente
permissão para utilizar a palavra em seu assento, que lhe foi permitido, e disse: “Só quero
parabenizar a Associação Nordestina, não pude comparecer no sábado, tive um
compromisso anteriormente agendado, mas quero parabenizá-los e desejar sucesso aos
artesãos, ao pessoal da Associação e ao Vereador Wellington que trabalhou junto com eles.”
3. Vereador José Maria de Siqueira Junior: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4.
Vereador Marcelo Silveira Mistroni: “Boa noite senhor Presidente, Mesa Diretora, Nobres
Pares e demais presentes. Hoje, o que me traz aqui são dois assuntos, um bom e outro ruim,
mas que vai ficar bom. Primeiramente eu gostaria de parabenizar a Associação Nordestina
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pela inauguração da casa. Eu cheguei de viagem no domingo de madrugada e estive ontem
pela manhã lá conhecendo a Casa de Cultura, a Associação Nordestina, que ficou muito
bom. Quero parabenizar ao Vereador Wellington pelo esforço, ao Prefeito também pelo
esforço em realizar essa casa que realmente estava algum tempo parada e abandonada, e
através dos esforços foi realizada, e tenho certeza que ali vai se tornar um grande centro
cultural de nosso município. Tenho certeza que não vai ficar simplesmente na cultura
nordestina, sei que as portas estão abertas para outras culturas também, para o artesanato.
Meus parabéns, que o Vereador Wellington leve ao presidente da Associação as minhas
congratulações. O que me traz aqui hoje, Presidente, eu gostaria de pedir que o senhor me
ajudasse. Hoje fui colocar uma carta no Correio e fiquei 55 minutos na fila para colocar uma
carta. No ano passado mandei um ofício para lá perguntando a Superintendência do
Correios e recebi uma resposta que em novembro do ano passado estaria pronta a instalação
nova dos Correios e que isso iria acabar, mas a fila estava na rua, literalmente na rua, tinha
cinco pessoas na minha frente na rua. Acho que nós, enquanto Câmara Municipal, nos
juntarmos com a Prefeitura e tomarmos uma providência que não deve ser para a semana
que vem, mas sim algo no sentido desta semana, em estarmos procurando a ouvidoria dos
Correios, porque isso não existe. Conversei com o ‘Tuchê’, conversei com o Katshuki que
também trabalha lá e me disseram que, infelizmente, eles hoje são mais caixa bancário do
que caixa de Correios. Ele me falou: ‘de repente a pessoa chega com cinco, seis contas para
pagar, mas eu não posso ‘atropelar’ para colocar a sua carta, porque se der algum erro
aqui, somos nós quem temos que pagar’. Acho isso um absurdo porque o Correio é o Correio
e o Bradesco, não sei qual a ligação que eles têm com o Banco Postal, só que isso é um
absurdo. A gente fica na fila com um negócio que não existe. Pessoas com crianças, senhores
de idade na fila porque não atingiu ainda idade suficiente para passar na frente, e a fila é
interminável. Então, acho que precisávamos tomar uma providência urgente quanto a isso.”
O Vereador José Maria solicita um aparte ao Vereador Marcelo, que é concedido, e diz:
“Só para dar uma idéia, nós temos no município uma lei que foi alvo de polêmica, inclusive
via judicial, em Mogi das Cruzes eles estão aplicando através do PROCON, que é a lei da
fila bancária. Poderíamos rever isso e fazer uma emenda, incluindo também empresas
públicas que prestam serviços. É uma idéia para estarmos forçando também essa situação,
porque já foi comprovada a Constitucionalidade da lei, ela pode ser utilizada e já está sendo
colocada em prática, inclusive o PROCON em Mogi está multando as agências bancárias
que não estão obedecendo à lei.” Vereador Marcelo: “Nós poderíamos ver de que forma
estaríamos adequando isso aí para o nosso município porque, realmente, é um trato, é uma
falta de cuidado com a nossa população, é uma falta de respeito. De repente você está no
banco e tem uma fila grande, tudo bem, todos estão lá para pagar contas, mas você ir aos
Correios para postar uma carta, hoje, eu tinha que colocar até as quatro da tarde porque
senão não vai no malote de hoje. Eu cheguei lá cinco minutos para as três e saí quase quatro
horas, então, se tivesse duas ou três pessoas na minha frente, tinha perdido o malote e não
teria despachado a minha carta.” .” O Vereador Wellington solicita um aparte ao
Vereador Marcelo, que é concedido, e diz: “A gente vem fazendo requerimentos ao Prefeito,
até conversei com ele pessoalmente, quanto a questão da fiscalização da lei. Inclusive o
Vereador José Maria citou, só que ela tem que ter um amparo, já que não tem o PROCON
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aqui, para conversarmos com o Prefeito a esse respeito, para que ele direcione um fiscal
para acompanhar isso. Às vezes conversando com a direção dos Correios, como Vossa
Excelência citou, pode ser até mais fácil de se resolver, aumentando o contingente de
pessoas, não sei.” Vereador Marcelo: “ Porque se eles liberassem um caixa só para
postagem, aí tudo bem, acabaria o problema. Quem precisa pagar alguma coisa que fique na
fila, mas para quem vai só postar uma carta...” Vereador Wellington: “Na verdade
também, distribuir mais agências, mais postos nos bairros.” Vereador Marcelo: “Eu tenho
até um requerimento...” Vereador Wellington: “Caixas Postais nos bairros, no Pomar do
Carmo tinha caixa postal e tiraram. Acho que por aí também resolve, porque tem gente que
sai de todos esses bairros da zona rural e vêm pra cá, então, os Correios realmente não
suporta essa demanda, é um só para a cidade toda.” Vereador Marcelo: “Realmente não
tem condições. Era só isso, muito obrigado, espero que o Presidente nos ajude nesse sentido.
Boa noite.” Não havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente, no uso de suas
atribuições legais, convoca os senhores Vereadores para a reunião das Comissões
Permanentes no dia 14 de junho próximo, quinta-feira, às dezessete horas. 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 votada na Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2007.
CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
1º Secretário
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