
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 
realizada no dia 27 de agosto de 2007. 

Às vinte horas do dia vinte e sete de agosto 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 JUNIOR, Primeiro Secretário 
para  auxiliar  nos  trabalhos  de  secretaria  da  Mesa  Diretora.  Instalada  a  Sessão,  o  senhor 
Presidente solicitou ao senhor 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. 131, do Livro nº IX de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurou-se que havia “quorum” legal para as 
deliberações,  face  ao  comparecimento  da  totalidade  dos  membros  da  Câmara.  Havendo 
“quorum” legal, o senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, 
declarou abertos os trabalhos, passando-se ao material dado ao Expediente. EXPEDIENTE: 
1.  Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de agosto de 2007. O 
Vereador Marcelo Silveira Mistroni  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 Marcelo, ficando aprovada 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  20/08/2007,  ficando aprovada por 
unanimidade. 2. Leitura do Telegrama nº. Ref. 012921/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 
3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 001363/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do 
Telegrama nº. Ref. 001734/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. 
Ref.  003708/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  6. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref. 
004263/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM116606/2007, do Ministério da Educação;  8. Leitura do Ofício nº. 080/07, do Biritiba-
Prev.  Encaminha  Balancete  referente  ao  mês  de  julho  de  2007;  9. Leitura  do  Ofício  nº. 
104/2007  –  DAGP,  do  Poder  Executivo.  Responde  ao  Requerimento  de  Informação  nº. 
282/07, de autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar;  10. Leitura do Ofício nº. 
105/2007  -  DAGP,  do  Poder  Executivo.  Responde  ao  Requerimento  de  Informação  nº. 
284/07,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho;  11. Leitura  do 
Requerimento de Informação nº. 287/2007, de autoria do Nobre Vereador Benedito Donizete 
de Almeida – Requer informações sobre a área da Vila Operária. INDICAÇÕES: Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:    1. Indicação nº. 347/2007, solicita ao Sr. 
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de efetuarem a 
troca da escada que dá acesso ao Departamento Municipal de Saúde por uma rampa com 
corrimão em suas laterais;  2. Indicação nº. 348/2007, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto  ao  Departamento  Municipal  de  Saúde  para  que  estude  a  viabilidade  de  continuar 
mantendo a unidade do Posto de Saúde do Bairro Irohy,  aberto por 12 horas por dia,  de 
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segunda  a  sexta-feira.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  3. 
Indicação nº. 349/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a passar a 
máquina motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro Pomar do Carmo; 4. 
Indicação nº. 350/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a fazer a 
limpeza e roçada do mato existente no acostamento da Estrada do Pomar do Carmo, em toda 
a sua extensão;  5. Indicação nº. 351/2007, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho em todas as ruas do Bairro 
Nirvana. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 6. Indicação nº. 352/2007, 
ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia  no  sentido  de 
providenciar  a  colocação  de  iluminação  na  Praça  da  Rua  Padre  José  Gonçalves  Bastos, 
localizada no centro do município. Autoria do Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 
7. Indicação nº.  353/2007, ao Sr.  Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de 
Energia no sentido de providenciar iluminação pública na Rua Maria da Consolação Xavier, 
localizada  no  Bairro  Parque  Residencial  Castellano;  8. Indicação  nº.  354/2007, ao  Sr. 
Prefeito  que  interceda  junto  ao  departamento  competente  para  que  realize  o  trabalho  de 
nivelamento, cascalhamento e limpeza das laterais da Rua Maria da Consolação Xavier, em 
toda a sua extensão, localizada no Bairro Parque Residencial Castellano, principalmente na 
altura  do  nº.  315;  9. Indicação  nº.  355/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  determine  ao  setor 
competente da municipalidade a realizar os estudos necessários, utilizando recursos enviados 
através das Emendas Genéricas nº.s 14540008 e 14540002 do Orçamento da União, pelo 
Deputado Federal Ricardo Izar, destinados às obras de infra-estrutura, para a pavimentação da 
Av. São Judas Tadeu, localizada no Bairro Jardim Nova Biritiba; 10. Indicação nº. 356/2007, 
ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente da municipalidade que realize os estudos 
necessários para a pavimentação da seqüência da Rua Princesa Leopoldina, trecho que dá 
acesso à Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, bem como a construção de uma praça com 
área de lazer para as crianças, no terreno localizado ao lado do Casarão das Artes, ambos 
locais  no  Bairro  Vila  Operária.  Autoria  do  Nobre  Vereador  Wellington  Medeiros  de 
Assunção:  11.  Indicação  nº.  357/2007, ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Exmo.Presidente  do  Senado Federal,  para  que  acione  as  Comissões  competentes  daquela 
Casa,  para  uma  rápida  tramitação  e  aprovação  do  projeto  de  autoria  do  Senador  Carlos 
Wilson, que visa garantir a aquisição pelo governo de excedentes produzidos por agricultores 
familiares para utilização em programas de combate à fome; 12. Indicação nº. 358/2007, ao 
Sr. Prefeito que interceda junto ao Exmo.Presidente do Senado Federal, para que acione as 
Comissões envolvidas com a matéria daquela Casa, para uma rápida tramitação e aprovação 
do projeto que poderá dar ao Ministério Público direito pleno de ação em crime contra a 
criança; 13. Indicação nº. 359/2007, ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Exmo. Presidente 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para que acionem as comissões competentes 
daquelas duas Casas, para uma rápida tramitação e aprovação do projeto de lei que determina 
que  as  farmácias  poderão  vender  medicamentos  à  granel,  na  quantidade  exata  que  for 
indicada  na  prescrição  médica. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:  Autoria  do  Nobre 
Vereador José Maria de Siqueira Junior: 1) Leitura do Projeto de Lei nº. 091/2007 – 
“Declara de Utilidade Pública a Associação Presbiteriana da Graça de Biritiba Mirim, e dá 
outras providências.” O Nobre Vereador José Maria requer ao senhor Presidente que seja 
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colocado o Projeto de Lei nº. 091/2007 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  do  Plenário.  Terminando  os  trabalhos  do 
Expediente, passou-se ao material dado a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:  Autoria do 
Nobre Vereador Benedito Donizete de Almeida:  001) – Única discussão e votação a 
Moção de Agradecimento nº. 037/2007,  ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Roberto Pereira 
da Silva, agradecendo pelo empenho em concretizar os pedidos encaminhados por esta Casa 
ao Executivo, principalmente no atendimento do Requerimento nº. 305/2006, de sua autoria, 
em atendimento a reivindicação dos taxistas quanto à sinalização dos pontos de táxi. O senhor 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando  aprovada por unanimidade a 
Moção de Agradecimento nº. 037/2007. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de 
Aguiar: 002) –  Única discussão e votação a Moção de Apelo nº.  038/2007,  ao Exmo. 
Prefeito  Municipal,  Sr.  Roberto  Pereira  da  Silva,  para  que  reveja  a  insalubridade  dos 
funcionários. O senhor Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada 
por unanimidade a Moção de Apelo nº. 038/2007. Autoria do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni: 003) – Única discussão e votação a Moção de Aplausos nº. 039/2007, 
ao Exmo.sr. Deputado Federal Ricardo Izar, pela verba destinada ao município de Biritiba 
Mirim, através de emenda no Orçamento da União. O senhor Presidente colocou em única 
discussão  e  votação,  ficando  aprovada  por  unanimidade  a  Moção  de  Aplausos  nº. 
039/2007.  Autoria do Poder Legislativo: 004) – Única discussão e votação o Projeto de 
Resolução nº. 013/2007, que “Dispõe sobre alteração do Artigo 34 do Regimento Interno da 
Câmara  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  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  (não  assinou  o  Parecer);  Comissão  de  Tributação,  Finanças  e  Orçamentos: 
Presidente  –  José  Maria  de  Siqueira  Junior;  Relator  –  Benedito  Donizete  de  Almeida; 
Membro  –  Fernando  Henrique  Bolanho(não  assinou  o  Parecer);   Comissão  de  Obras, 
Serviços,  Bens  Municipais  e  Ordem Social: Presidente  –  Benedito  Donizete  de  Almeida; 
Relator – José Maria de Siqueira Junior; Membro – Marcelo Silveira Mistroni(não assinou o 
Parecer); Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Érica de Queiroz; Relator – Reinaldo 
Pereira; Membro – Jarbas Ezequiel de Aguiar(não assinou o Parecer).  O senhor Presidente 
colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer e o 
Projeto  de  Resolução  nº.  013/2007. Autoria  do  Nobre  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de 
Aguiar: 005) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº.  077/2007,  que “Dispõe 
sobre denominação de via pública, no Loteamento São Luiz, município de Biritiba Mirim, 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 
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Ezequiel  de  Aguiar.  O senhor  Presidente  colocou em única  discussão e  votação,  ficando 
aprovado por unanimidade  o Parecer e o Projeto de Lei  nº.  077/2007.  006) – Única 
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 082/2007, que “Dispõe sobre a Política Municipal 
de Educação Ambiental de Biritiba Mirim, prevê programa de capacitação de professores, 
estabelece a obrigatoriedade das atividades,  o ensino de conteúdos e a implementação de 
programas de educação ambiental na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.” 
Leitura  do  Parecer  Contrário,  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 José Maria solicita a ordem e diz: 
“Eu  gostaria  de  deixar  claro  ao  Nobre  Vereador  Jarbas,  que  realmente  é  um  projeto  
louvável,  mas nessa ocasião, senhor Vereador, eu vou seguir o parecer da Procuradoria  
Jurídica. Mas eu gostaria que Vossa Excelência reapresentasse esse projeto e consultasse o  
Jurídico da forma como ele deve ser reapresentado, porque realmente, o nosso município por 
ser uma área com cem por cento de proteção ambiental, a gente precisa realmente fazer um 
trabalho de educação ambiental. É louvável esse trabalho do senhor e, mais uma vez vou  
deixar  claro,  vou  votar  a  favor  do  Parecer  do  Jurídico  porque  mesmo que  votemos  ao  
contrário, ele será declarado inconstitucional, será vetado e teremos que acabar aprovando  
o veto aqui. Então, eu peço a Vossa Excelência que retome esse projeto, converse com o 
Jurídico  para  que  ele  possa  ser  feito  novamente  de  uma forma que  aprovemos  aqui  na 
Câmara.” O Nobre Vereador Jarbas requer que seja retirado o Projeto de Lei nº. 082/2007 
para  análise  e  melhor  aperfeiçoamento.  O  senhor  Presidente  defere  ao  requerimento  de 
retirada do Projeto de Lei nº. 082/2007, feito pelo autor do projeto, Vereador Jarbas Ezequiel 
de Aguiar. Fica RETIRADO o Projeto de Lei nº. 082/2007. Autoria do Nobre Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni: 007)  –  Única  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº. 
087/2007, que “Dispõe sobre alteração da denominação do logradouro público no município 
de Biritiba Mirim, 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 Lei nº. 087/2007.  Autoria do Poder 
Executivo: 008) – Única discussão e votação o Projeto de Lei Ordinária nº. 089/2007, que 
“Dá nova redação ao caput do artigo 2º da Lei nº. 1.363, de 27 de novembro de 2006, e dá 
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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 Lei Ordinária nº. 089/2007.  009) – 
Única discussão e  votação o Projeto  de Lei  Complementar  nº.  090/2007,  que “Altera 
artigos  da  Lei  Complementar  nº.  10 de  22 de  dezembro de 2004,  a  qual  dispõe sobre  a 
reorganização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Biritiba Mirim, 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 Lei Complementar nº. 090/2007.  O 
senhor Presidente suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes 
possam se reunir, analisar e emitir Parecer quanto ao Projeto de Lei nº. 091/2007 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. 131, 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 totalidade dos membros da Câmara. Havendo “quorum” legal, o senhor 
Presidente dá continuidade à Sessão passando-se de pronto ao material:  Autoria do Nobre 
Vereador José Maria de Siqueira Junior:  010) Única discussão e votação o Projeto de 
Lei nº. 091/2007, que “Declara de Utilidade Pública a Associação Presbiteriana da Graça 
de Biritiba Mirim, 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 
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Ezequiel  de  Aguiar.  O senhor  Presidente  colocou em única  discussão e  votação,  ficando 
aprovado por unanimidade o Parecer e o Projeto de Lei nº.  091/2007.  Terminados os 
trabalhos  da  presente  Sessão,  o  senhor  Presidente  convoca  a  reunião  das  Comissões 
Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 30 de agosto, às 16h:00, na Sala de Reuniões 
desta Casa de Leis. Após, o senhor Presidente solicita ao senhor Primeiro Secretário que faça 
a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da tribuna no tempo regimental destinados 
às  explicações  pessoais:  1.  Vereador  Benedito  Donizete  de  Almeida:  Agradeceu  e 
dispensou  o  uso  da  palavra.  2.  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho:  Agradeceu  e 
dispensou o uso da palavra. 3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Solicitou ao senhor 
Presidente a fazer o uso da palavra em seu assento, o que fora concedido, e disse:  “Quero 
parabenizar o projeto do Vereador Marcelo que deu nome à praça com o nome da Dona  
Gema, que foi uma pessoa muito querida, foi até madrinha da minha irmã e era uma pessoa  
muito querida no município. Quero também parabenizar o Vereador José Maria pelo projeto  
que  fez  em  tornar  a  Associação  Presbiteriana  da  Graça  de  Utilidade  Pública.  Já  tive  
oportunidade  de  visitar  o  projeto  que  é  de  extrema  importância  para  o  município,  
principalmente na área de alfabetização que dá um reforço escolar de necessidade aqui para  
a  cidade,  tendo em vista  que  o  município  usa  apostila  e  muitos  alunos  não  conseguem  
acompanhar a apostila e necessitam de educação fora da escola. Acompanhando o projeto,  
você está de parabéns e o que precisar da minha pessoa, pode contar comigo. Obrigado.” 4. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior: Solicitou ao senhor Presidente a fazer o uso da 
palavra em seu assento, o que fora concedido, e disse:  “Quero agradecer aos colegas que 
tiveram a compreensão e a sensibilidade, eu pedi a todos que autorizassem que este projeto  
fosse colocado na Ordem do Dia. Acredito que esse trabalho social que iniciou-se a pouco  
tempo atrás, onde tive o prazer de conversar com o Daniel e sua esposa,  na época quando 
iniciou esse trabalho, tivemos um primeiro contato. Tenho certeza que essa semente que foi  
plantada, ela dará bons frutos, aliás, já está dando, e é realmente um trabalho social muito  
importante diante da situação que nós vivemos em nosso país, problemas sociais, pobreza,  
enfim,  tirar  as  crianças  da  rua  e  trabalhar  na  educação,  no  meu ponto  de  vista,  como 
funcionário público da Área da Segurança Pública, vejo como a solução dos problemas que  
nós temos hoje enfrentado, principalmente na área de segurança. Então, acho que o melhor 
investimento que se faz para uma criança é a educação, melhor do que qualquer herança,  
pois você tendo educação, você tendo capacidade para buscar um emprego, buscar uma  
oportunidade, é muito melhor que qualquer coisa. Eu agradeço de coração aos Nobres Pares  
pela força e pelo apoio.” O Nobre Vereador Wellington solicita um aparte e diz: “Quero 
parabenizar o Pastor Sérvulo, a família dele e aos demais membros da igreja também, e  
dizer  que  eu  também  sou  testemunha  desse  começo  difícil,  quando  correram  atrás  de  
documentação para transformar e concluir esse processo de abertura da associação, e ela  
hoje é um resultado muito importante naquele bairro, está atendendo muitas crianças e são 
exemplos assim que temos que dignificar e parabenizar em nosso município. Parabéns, muito  
obrigado  e  boa  noite.”  5.  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni:  Solicitou  ao  senhor 
Presidente  a  fazer  o  uso  da  palavra  em  seu  assento,  o  que  fora  concedido,  e  disse: 
“Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela votação,  a essa pessoa que foi a Dona  
Gema, uma pessoa que sempre trabalhou em prol da comunidade e eu cheguei em 1994 neste  
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município  e  não  sabia  que  ela  tinha  sido  uma  funcionária  pública.  Então,  é  muito  
dignificante ver o trabalho que a pessoa fez, infelizmente ela nos deixou e por obra do acaso 
até,  denominei  a  Praça  da  Bíblia  a  uma  pessoa  tão  religiosa  como  ela.  Gostaria  de  
parabenizar pela iniciativa do Vereador José Maria nesse projeto, pode ter certeza que todos  
os projetos que são lançados em nosso município e que faz pelo município essa parte de  
assistência social, tem o meu apoio, assim como outros projetos que tem em nosso município  
que cuidam da parte das nossas crianças, pois como o Vereador José Maria falou: é muito  
mais fácil  você educar enquanto pequeno, porque depois  de velho é muito mais difícil  a  
correção, é quase impossível, e o que vemos hoje em dia, são crianças de quinze, dezesseis  
anos matando por besteira, como exemplo o caso daquela menina de Curitiba que vimos,  
dois meninos, um de dezoito e outro de dezesseis anos. Então, pode contar comigo sempre  
que precisar, o meu gabinete está de portas abertas para tudo que precisar. Muito boa noite  
e  obrigado.”  Não  havendo  mais  oradores  inscritos  e  nada  mais  a  ser  tratado,  o  senhor 
Presidente   desconvoca  a  reunião  das  Comissões  Permanentes  ora  marcada  na  presente 
Sessão,  pois  não  há  projetos  a  serem apreciados,  tendo  em vista  o  único  projeto  de  lei 
deliberado ter sido discutido e votado na Ordem do Dia da presente Sessão. 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 03 de setembro de 2007.

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
Presidente da Câmara

JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR 
1º Secretário 
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