ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 25 de fevereiro de 2008.
Às vinte horas do dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e oito, 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 a senhora Presidente Vereadora ERICA DE QUEIROZ
que convidou a mim, Vereador MARCELO SILVEIRA MISTRONI, para auxiliar nos
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, a senhora 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. 154, 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, a senhora 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 18 de
fevereiro de 2008. O Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho requer a dispensa da
leitura da Ata, uma vez que se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os
senhores Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o requerimento do
Vereador Jarbas, ficando aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, a
senhora Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia
18/02/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 016/08 – BiritibaPrev. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesa referente ao mês de Janeiro
de 2008; 3. Leitura do Ofício nº. 008/2008 – Contabilidade da Câmara Municipal de
Biritiba Mirim. Encaminha para o conhecimento do Plenário o Balancete Analítico da
Receita e Despesa referente ao mês de janeiro de 2008; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref.
148678/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref.
149557/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref.
151792/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Ofício G-60/08-DIMA 1.3, do
Poder Judiciário do Estado de São Paulo, referente à Moção de Apelo nº. 065/2007, de
autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho. INDICAÇÕES: Autoria do
Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 001) Indicação nº. 318/2008, solicita ao
Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao D.E.R. para a construção de um abrigo no
ponto de ônibus da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, altura do posto de gasolina,
em frente à entrada da Av. Jair Leme, sentido Mogi-Salesópolis; 002) Indicação nº.
319/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Estrada Municipal Vicente Castellano,
situada no Bairro Castellano; 003) Indicação nº. 320/2008, solicita ao Sr. Prefeito
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Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar
luminárias na Rua 08, situada no Bairro Jardim Nova Biritiba. Autoria do Nobre
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 004) Indicação nº. 321/2008, solicita ao
Sr. Prefeito Municipal que determine ao Departamento Municipal de Obras, para que
passe a máquina motoniveladora e cascalhe as Ruas 01 e 04, localizada no Bairro do
Nirvana; 005) Indicação nº. 322/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao
setor competente a construir um abrigo com assento no ponto de ônibus da Av. Três,
localizada no Bairro do Nirvana, mais precisamente do lado externo do Parque Municipal;
006) Indicação nº. 323/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e cascalhamento do
morro da Av. São Judas Tadeu, localizada no Bairro Jardim Nova Biritiba; 007)
Indicação nº. 324/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Departamento Municipal de Obras, para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe a
Rua Trinta, localizada no Bairro Nirvana; 008) Indicação nº. 325/2008, solicita ao Sr.
Prefeito Municipal que determine ao setor competente a construir um abrigo com assento
no ponto de ônibus localizado no início da Estrada Velha de Santa Catarina; 009)
Indicação nº. 326/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Departamento Municipal de Obras a passar a máquina motoniveladora e cascalhar as ruas
que se encontram em péssimo estado de conservação, do Bairro Cruz das Almas; 010)
Indicação nº. 327/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao
Departamento Municipal de Obras para que seja feito o nivelamento e cascalhamento de
todas as ruas dos seguintes bairros: Vale Verde, Jardim dos Eucaliptos, Parque
Residencial Castellano, Santa Catarina, Rio Acima, Carcará, Sertãozinho, Nirvana, Jardim
Nova Biritiba e Vila Santo Antonio I e II. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 011) Indicação nº. 328/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que
determine ao setor competente a realizar os estudos necessários para elaborar um
cronograma para a colocação de lixeiras nos principais pontos da cidade, tais como:
Casarão das Artes, Rodoviária, Praças, Postos de Saúde, entre outros; 012) Indicação nº.
329/2008, solicita ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Bandeirante de
Energia, no sentido de colocar ponto de iluminação no final da Rua Joaquim de Almeida
Totte, a pedido dos moradores locais; 013) Indicação nº. 330/2008, solicita ao Sr. Prefeito
Municipal que determine ao setor competente a colocar um redutor de velocidade tipo
‘lombada’ na Rua João Suharo Makiyama, na altura do nº. 324, no Bairro Jardim
Alvorada. Autoria da Nobre Vereadora Erica de Queiroz: 014) Indicação nº. 331/2008,
solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente da administração
pública municipal a providenciar com urgência, a limpeza, manutenção e inclusive, aparar
as gramas nas dependências do Centro Esportivo Municipal. PROJETOS EM
DELIBERAÇÃO: Autoria da Mesa Diretora: 01) Leitura do Projeto de Resolução
nº. 002/2008, que “Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com Instituição
financeira, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer
que o Projeto de Resolução nº. 002/2008 seja colocado em discussão e votação na Ordem
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do Dia. A senhora Presidente colocou em votação o requerimento do Nobre Vereador
Jarbas, ficando aprovado por unanimidade. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 02) Leitura do Projeto de Lei nº. 010/2008, que “Dispõe sobre a
denominação de via pública no Bairro Jardim Nova Biritiba, no município de Biritiba
Mirim, e dá outras providências.” Terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de
pronto ao material dado a ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar: 001) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº.
005/2008, ao Ilmo.sr. Fernando Simões, responsável pela Empresa de Transportes Julio
Simões, responsável pela Empresa de Transportes Julio Simões, que providencie a
colocação de mais dois ônibus, um na linha Biritiba Mirim-Mogi das Cruzes, horário das
18h:00 e outro na linha de Mogi das Cruzes-Biritiba Mirim, no horário das 22h:00. A
senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por
unanimidade a Moção de Apelo nº. 005/2008. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 002) – Única discussão e votação a Moção de Apelo nº. 006/2008,
ao Exmo.sr. Roberto Pereira da Silva, DD. Prefeito Municipal, que providencie nas
dependências do Ginásio Municipal de Esportes, mais precisamente na quadra coberta, a
realização das benfeitorias úteis e necessárias discriminadas na presente Moção de Apelo.
A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por
unanimidade a Moção de Apelo nº. 006/2008. 003) – Única discussão e votação a
Moção de Apelo nº. 007/2008, ao Exmo.sr. Roberto Pereira da Silva, DD. Prefeito
Municipal, para que determine ao setor competente a liberar recursos financeiros para
viabilizar o Projeto ‘Iniciação à Música’ e FAMUBM – Fanfarra Municipal de Biritiba
Mirim. A senhora Presidente colocou em única discussão, o Nobre Vereador Reinaldo
Pereira solicita a ordem e diz: “Com referência à Moção de Apelo nº. 007/2008, de
autoria do Nobre Vereador Fernando, é de suma importância. Eu entendo, Vereador
Fernando, que deveria ser feita uma emenda à P.P.A. porque como se trata de despesa
que será feita anualmente, em todos os demais anos. A finalidade do Nobre Vereador é
que esse recurso seja permanente do município à fanfarra, não é isso?” Vereador
Fernando: “É que já existia essa verba, foi mandado um novo projeto e ela não foi
aprovada, mas já existia e foi cortada. Então, na verdade, eu estou solicitando que volte
esse projeto à Câmara.” Vereador Reinaldo: “Só que essa verba, ela foi feita de forma
inadequada, ou seja, ela foi esporádica, sem que constasse no Plano Plurianual. Se
constar essa verba no Plano Plurianual, todo o ano que vier a Lei Orçamentária nós
vamos apenas fiscalizar se foi mencionado esse valor. Estou apenas dizendo para que se
torne um trabalho com mais eficiência, para que realmente esse recurso não ocorra da
maneira que o Nobre Vereador mencionou: que num ano tem e no outro não. Se fizermos
de acordo com a P.P.A. e nós acompanharmos anualmente a Lei Orçamentária, não
haverá problema.” Vereador Fernando: “Senhor Vereador, você sabe muito bem que se
o Prefeito quiser colocar, ele coloca ou tira também.” Vereador Reinaldo: “Eu estou
falando que é importante essa Moção, eu estou justificando o porquê, tudo bem que o
Prefeito coloca, mas só se aprovarmos a P.P.A., nós não vamos votar contra um trabalho
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tão importante dessa natureza, Nobre Vereador.” Vereador Fernando: “Se tem um valor
para a Cultura, ele pode destinar um valor ‘X’, ‘Y’ para tal lugar, porque é destinado à
Cultura.” Vereador Reinaldo: “Ele tem uma mobilidade financeira para mexer, mas o
que eu estou dizendo é o seguinte: se você fizer de uma maneira mais eficaz e efetiva, isso
não poderá ser mexido. É isso que eu estou querendo dizer. Só estou tentando colaborar
com o projeto do Nobre Colega.” Vereador Fernando: “Eu agradeço por enquanto.”
Após a discussão, a senhora Presidente colocou em única votação, ficando aprovada por
unanimidade a Moção de Apelo nº. 007/2008. 004) – Única discussão e votação o
Requerimento nº. 004/2008, ao Exmo.sr. Roberto Pereira da Silva, DD. Prefeito
Municipal, para que tome as providências legais para a readequação dos Artigos 53 e 54
do Estatuto do Magistério Municipal (Lei Municipal nº. 904, de 3 de abril de 1998),
visando englobar todo o quadro do Magistério. A senhora Presidente colocou em única
discussão, o Nobre Vereador Jarbas solicita a ordem e diz: “Com referência ao seu
requerimento do Magistério, esse assunto vem sendo tratado já desde o ano passado,
onde o Vereador Reinaldo participou de uma reunião aqui na Câmara também, é só para
saberem que já está em andamento. O que foi discutido na última reunião e a Prefeitura
tem feito o levantamento, qual é o impacto financeiro para alterar esse artigo, porque
realmente esse artigo está errado, é injusto e só permite quem não tem a formação
superior a fazer jus ao adicional do Magistério. Hoje em dia para alterar esse artigo,
todos estão num consenso, pelo menos aqueles que estavam aqui na reunião, o Jurídico
da Prefeitura e da Câmara, o Sindicato, os professores, os Vereadores que estavam
presentes, garanto que todos devem ser favoráveis, mas o que está faltando fazer é ver o
impacto financeiro e se este for compatível, provavelmente vai ter essa alteração e se
fazer justiça. Essa é a principal pedra no caminho para podermos fazer o estatuto do
magistério inteiro, que já tem sido discutido a tempos, trata-se de uma lei extensa, só que
essa distorção é a principal coisa que tem no magistério para podermos corrigir o
restante do estatuto, porque se não for corrigido antes de mexer no estatuto inteiro, o
estatuto que vai vir inteirinho novo vai continuar com a mesma injustiça.” Vereador
Reinaldo: “No tocante aos artigos 53 e 54 do Estatuto do Magistério, eu tenho uma visão
um pouco diferente. Veja bem, é uma discussão que estamos tendo há mais de dois anos, o
Vereador Jarbas já falou diversas vezes, o Vereador Marcelo também já esteve presente,
a Vereadora Erica, o Vereador Fernando, o Vereador ‘Zétão’, também já estiverem
presentes e outros vereadores desta Casa também. É o seguinte: como são dois artigos, o
53 e 54, qual é a minha proposta? É nós sentarmos, fazermos um anteprojeto de lei
porque o Vereador não pode criar despesa para o município, mas ele pode fazer um
anteprojeto de lei, ou seja, para não ficarmos discutindo aqui. Nós sabemos muito bem
que é um ano eleitoral e que vai ser muito difícil na Prefeitura, pois teremos uma
transição de Prefeito. Os professores estão enfrentando essa dificuldade, essa injustiça e
eu acho que nós deveríamos chamar essa responsabilidade para nós Vereadores, eu estou
a disposição, como já disse outras vezes, nós estudaríamos uma proposta e
encaminharíamos através de um anteprojeto de lei ao Prefeito para que ele tenha essa
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proposta já discutida em mãos. Nós entendemos que o impacto financeiro não será tão
grande, mas nós vamos, de uma maneira eficaz, mostrar um resultado efetivo para o
professor. O requerimento é muito importante, é corretíssimo, mas acho que temos que
tomar uma atitude um pouco mais avante, a de nós fazermos esse anteprojeto de lei,
mostrar a responsabilidade desta Casa Legislativa e apresentar essa proposta ao
Executivo para que ele retorne esse projeto talvez até melhorado, não tem problema, mas
nós temos é que dar uma resposta de imediato à sociedade e aos professores.” Vereador
Fernando: “O que senhor falou agora, até concordo com o que disse, que tem que ser
um anteprojeto, mas por esse motivo também que eu fiz esse requerimento. Há várias
conversas, reuniões, o professor Jarbas sabe disso, e a Prefeitura em si não toma logo
essa iniciativa que o senhor está falando. Então por isso, razão do meu requerimento, que
seria uma forma de colaborar a mais, reforçando essas reuniões, pedidos de vários
professores que vieram falar comigo, como o professor Jarbas tem bastante contato com
vários professores da rede. Só quero afirmar que esse requerimento foi para isso, agora,
se Vossa Excelência até quiser já elaborar esse anteprojeto, nós estaremos de apoio, com
certeza e não terá problema nenhum, só que não tem que falar apenas, tem que fazer e
protocolar o documento.” Vereador Jarbas: “Acho que esse projeto podia partir de
todos os Vereadores da Câmara, pois os professores querem contar com todos aqui,
independente de que partido é, de que facção política seja, acho que deveria ser um
requerimento de todos os Vereadores aqui para que tenham certeza de que todos apóiam
a educação em Biritiba.” Vereador Fernando: “Sim, só que eu estou citando o seguinte:
quer montar esse projeto, então que montemos esse projeto o quanto antes, entendeu?
Agora, nós ficamos só aguardando, protelando, fazendo reuniões, não adianta nada. O
jurídico da Prefeitura aprova, todos aprovam, e o ‘homem da caneta’ não fala nada, isso
não adianta nada. Tem que a Câmara em conjunto, com todos os Vereadores, forçarem
que isso realmente saia do papel e ocorra essa mudança para que favoreça a grande
maioria dos professores, acredito eu.” Vereador Reinaldo: “A última vez que eu falei com
o Vereador Jarbas e tive a oportunidade de participar de uma reunião, disse a ele que
estaria a sua disposição e ficaria o dia inteiro para resolvermos isso aí. Deixo aberto, no
caso ao Presidente da Comissão de Justiça e Redação, o Vereador Wellington, para que
ele solicite a minha presença, porque eu não posso passar por cima do Presidente de uma
comissão porque que faz, elabora e fiscaliza os projetos é o presidente da Comissão de
Justiça e Redação. Então, se ele me convidar, a qualquer momento, seja no final de
semana eu venho, se vocês entenderem que eu deva fazer sozinho o anteprojeto, eu faço,
não tem problema, só que eu acho que não é a maneira mais adequada. Acho que todos
os Vereadores têm condições de colaborar e ajudar muito na elaboração desse
anteprojeto.” Após a discussão, a senhora Presidente colocou em única votação, ficando
aprovado por unanimidade o Requerimento nº. 004/2008. A senhora Presidente
suspende a Sessão por alguns minutos para que as Comissões Permanentes possam se
reunir, analisar e emitir Parecer quanto ao Projeto de Resolução que foi requerido pelo
senhor Vereador Jarbas para discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão.
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Retornando aos trabalhos da Sessão, a senhora Presidente solicita o 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. 154, 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 a
presença da maioria dos membros da Câmara no Plenário. Constatou-se a ausência no
Plenário dos senhores Vereador Carlos Alberto Taino Junior, José Maria de Siqueira
Junior e Wellington Medeiros de Assunção. Havendo “quorum” legal, a senhora
Presidente dá continuidade à Sessão passando-se de pronto ao material: Autoria da Mesa
Diretora: 005) – Única discussão e votação o Projeto de Resolução nº. 002/2008, que
“Dispõe sobre autorização para celebração de convênio com Instituição Financeira, e dá
outras providências.” Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões
Permanentes: Comissão de Justiça e Redação: Presidente – Wellington Medeiros de
Assunção; Relator – Marcelo Silveira Mistroni; Membro – Benedito Donizete de
Almeida; Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos: Presidente – Marcelo Silveira
Mistroni; Relator – Jarbas Ezequiel de Aguiar; Membro – Carlos Alberto Taino Junior;
Comissão de Obras, Serviços, Bens Municipais e Ordem Social: Presidente – Jarbas
Ezequiel de Aguiar; Relator – Fernando Henrique Bolanho; Membro – Reinaldo Pereira;
Comissão de Ordem Econômica: Presidente – Fernando Henrique Bolanho; Relator –
Wellington Medeiros de Assunção; Membro – José Maria de Siqueira Junior. A senhora
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado por unanimidade o
Parecer Favorável e o Projeto de Resolução nº. 002/2008. Terminados os trabalhos da
presente Sessão, a senhora 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:
Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 4. Vereador José Maria de Siqueira Junior:
Ausente no Plenário. 5. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Solicitou a senhora
Presidente a fazer o uso da palavra em seu assento, o que fora concedido, e disse: “Acho
que todos os senhores Vereadores sabem como se encontram as ruas do nosso município
e gostaria de convocá-los a uma reflexão maior. Sabemos hoje a situação em que se
encontram os maquinários do nosso município, com tantas dificuldades, e temos como
obrigação fazer alguma coisa a mais. Não estou aqui criticando a administração, todos
tentam fazer da melhor forma, mas acho que deveríamos montar uma força-tarefa para
irmos até aos nossos amigos deputados, ao nosso governador, à própria Prefeitura de
São Paulo através do Prefeito Gilberto Kassab, no sentido de tentar nos ajudar, o
D.A.E.E. o D.E.R., para tentarmos solucionar o caos que está no nosso município.”
Vereador Reinaldo solicita um aparte e diz: “Sou membro da Comissão de Obras e vou
solicitar à Presidência neste momento, a que viesse a disponibilizar o veículo da Câmara
para que pudesse exercer a Vereança na minha plenitude, para que eu possa rodar a
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cidade, porque na verdade o carro não foi usado ainda para essa finalidade e, como o
Nobre Vereador está dizendo, eu acho de extrema importância e o veículo é para essa
finalidade mesmo.” O Vereador Marcelo continua a sua oratória e diz: “Estive em visita
em alguns bairros e algumas ruas estão intransitáveis. Estive em contato com o Prefeito,
muitas vezes a gente liga perguntando se dá para passar a máquina e ele diz que tem
apenas uma máquina e que está em outro lugar e que não consegue atender a todos os
bairros. O bairro que eu moro, a Vertentes, faz oito meses que não recebe uma máquina
para cuidar das ruas e com essas chuvas que aconteceram no mês de janeiro e fevereiro,
algumas ruas estão intransitáveis mesmo, com buracos, crateras de vinte, trinta
centímetros, meio metro de profundidade. É muito fácil nós aqui no Plenário, através de
nossas indicações, das nossas solicitações, só que eu acho que a Prefeitura está
precisando de algo maior. O Prefeito teve o azar de perder duas máquinas que foram
roubadas e não foram solucionados os casos, mas também não adianta nós criticarmos,
porque aquela que tinha o seguro também não veio para o ‘lixão’, eu particularmente não
tenho essa notícia. Tive uma notícia no final do ano, fiquei até feliz, que falaram que o
Deputado Gondim tinha mandado uma verba à Prefeitura para comprarmos uma retro, o
senhor Joaquim, Vice-Prefeito, falou para mim que o diretor de obras do Estado de São
Paulo estava vendo a retro para comprar, mas até hoje essa retro não chegou. Não sei se
veio realmente esse dinheiro do deputado, não tive essa informação, mas acho que
deveríamos nos unir e ir a São Paulo até o Governador, ir até aos deputados que temos
contatos para tentarmos solucionar esse problema. Se não der, que venha em forma de
empréstimo as máquinas para arrumar o nosso município. Acho que chegou o momento, é
muito bonito asfaltar algumas ruas em cada bairro, só que o morador que não recebe o
asfalto na porta da casa dele, para ele, de nada adiantou a rua do vizinho asfaltada,
porque o buraco, o barro e o pó continuam na porta da casa dele, então, temos que dar
pelo menos um mínimo de dignidade para essas pessoas. Neste final de semana estive no
Bairro Jardim dos Eucaliptos e um morador me falou que no dia primeiro de janeiro
chega o imposto dela e que paga ele direito, só que ela não tem o direito de cobrar,
porque toda vez que vai até a Prefeitura, dizem a máquina está quebrada ou está em
outro bairro, então, eu não tive o que responder por que realmente é verdade, existe uma
máquina para cuidar de quatrocentos, quinhentos quilômetros de rua que temos. Acho
que chegou o momento de nós tirarmos o corpo de nossos assentos aqui e fazemos alguma
coisa pelo município ou então, podemos esquecer porque ninguém mais vai conseguir
transitar. Eu estou dando a volta num quarteirão a mais para poder chegar até a minha
casa, porque a rua que eu utilizo não passa carro e não sei nem o que eu falo mais para
os meus vizinhos.” Vereador Fernando: “Não sei se Vossa Excelência lembra de quando
o deputado Campos Machado esteve aqui neste Plenário e ele foi indagado pelo
funcionário ‘madureira’ solicitando a ele até uma máquina? Você se lembra disso, há uns
dois anos atrás? Até o deputado falou que não dependeria dele e que se o Prefeito pedir e
tiver a compensação do município, ele mandaria a máquina. Não sei se Vossa Excelência
se lembra disso. Então, não é só a gente querer. Só respondendo ao Vereador Reinaldo
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com relação ao veículo, que também na quinta-feira passada eu estive com o veículo da
Câmara as obras do Bairro Jardim dos Eucaliptos, as guias, as sarjetas e o asfalto.
Então, quando Vossa Excelência de repente quiser, também faço parte da Comissão de
Obras, também poderá estar junto com a gente para fazer a vistoria nas ruas. Estou te
falando porque nesta quinta-feira eu também fui rapidamente e verifiquei que está
intransitável, tive que retornar pelo Bairro Cruz das Almas a noite, na Rua Olavo Bilac,
tive que retornar porque o meu carro não passava na rua. Não criticando o que o
Marcelo falou, mas temos que analisar qual é o foco da própria administração, se tivesse
comprado mais uma máquina, poderia ter sido melhor? Sim, também poderia ter sido,
mas como o Vereador Marcelo falou agora, acho que temos que tomar uma posição,
estou a disposição do Vereador, como eu, o Vereador Reinaldo também tem contato com
o deputado Marcos Bertaiolli, eu já pedi uma máquina patrol e uma retrocavadeira, mas
até o presente momento não obtive resposta do documento, porque também o senhor
Joaquim Gomes, o Vice-Prefeito, disse que tinha conseguido cento e quarenta mil reais
com o Deputado Gondim, foi feito o orçamento de máquina, mas até agora não chegou.
Estou à disposição do Vereador Reinaldo e do Vereador Jarbas que também é da
Comissão de Obras, se quiserem fazer uma força-tarefa e irmos fazer uma visita nos
bairros em que a situação estiver mais delicada, para tentarmos resolver, como fez o
Vereador Wellington no ano passado que requereu um cronograma das obras, mas a
Prefeitura nunca conseguiu fazer e nós não conseguimos cobrar também. Seria
interessante termos esse cronograma em mãos e ver aonde irá mexer primeiro ou depois
para termos mais urgência em resolvermos o problema.” Vereador Marcelo: “O grande
problema acho que é assim, hoje a cidade toda está em situação emergencial nas ruas,
sabemos a situação que estão, principalmente os bairros mais afastados. Na semana
passada, se não me falha a memória, conversei com o Prefeito e ele me disse que estava
fazendo as ruas principais para os ônibus poderem entrar e buscar as crianças que vão à
escola, só que muitas vezes o pai mora á quatro ou cinco quarteirões dentro de um bairro
e não consegue chegar à via principal, pois não consegue sair com o carro. Acredito que
não sou só eu que tenha sido cobrado por aí. Eu estava conversando com o Vereador
Jarbas que falou a respeito de uma reunião que ele teve com o meio ambiente, e ele me
disse que eles pediram para que nós continuemos a cuidar da água que vai para São
Paulo e tal... mas nós temos que ter alguma compensação. Acho que se o D.A.E.E., o
Meio Ambiente, quer ter a água limpa, eles tem que nos dar alguma coisa em troca,
porque é fácil só pedir para nós e deixar o nosso município abandonado. É fácil eles
virem e pegar alguns hectares para montar a Barragem do Rio Biritiba e dar de
compensação a praça do centro da cidade, uma reforma no valor de cento e quarenta mil
reais. Isso é muito simples para o governo. Acho que essa compensação tem que ser
maior e, se nós não partirmos para cima do Governo e mostrarmos que nós estamos
realmente empenhados em tentar resolver e ajudar a administração municipal, de nada
vai adiantar criticarmos e falarmos, porque é lógico que todo mundo quer tudo
arrumado, bonita a rua da sua residência, onde mora e seu bairro, só que se não fizermos
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nada...Então é por isso que estou conversando com vocês e espero que na semana que
vem, na segunda-feira, eu possa ir até São Paulo e convido a todos que queiram ir
também, na Assembléia Legislativa, em seus contatos e, se for o caso, nós passarmos no
governo do Estado, junto ao D.E.R., para vermos de forma nós podemos resolver esse
problema do nosso município, porque chegou num limite que não tem mais condições.”
Vereador Reinaldo: “Completando o seu raciocínio, o Deputado Gondim realmente nos
arrumou a verba, até a questão que se comenta muito nos bastidores e que a gente não
pode afirmar, é que ele estaria segurando até que o senhor Joaquim Gomes assumisse a
Prefeitura. Então, na verdade, se nós fossemos lá pressionarmos, ele deve liberar antes
essa verba. A questão do município, dos Vereadores atuarem mais junto à Assembléia
Legislativa é de suma importância. Até acho que deveria ser no caso, como a Câmara
Municipal tem apenas um veículo e se nós compararmos à Mogi das Cruzes onde cada
um tem o seu motorista, o vereador não pode dirigir o veículo. Se compararmos em
relação à Salesópolis, os Vereadores dirigem o veículo da Câmara. Então, temos que
adequar a questão do uso do veículo a realidade do município e suas necessidades,
porque vocês vejam bem, nós sabemos muito bem que o Tribunal de Contas, ele cerceia
na Câmara Legislativa de utilizar o veículo porque o motorista tem uma carga horária e
uma carga máxima de horas extras para concluir o mês e se ultrapassar, será apontado
pelo Tribunal de Contas. Isso aconteceu comigo quando eu fui Presidente. Então na
verdade, não é uma falha do Legislativo e sim uma anomalia que nós estamos
enfrentando. Temos que liberar a utilização desse veículo de uma maneira mais racional
para que o Vereador possa justamente exercer a sua atividade de fiscalizador e, no
mínimo, em meu pensamento, o carro da Câmara deveria ir pelo menos uma vez por
semana a São Paulo para buscarmos esses recursos ao município. Somos nós os
Vereadores, certo, então na verdade, numa semana vai um grupo de vereadores e na
outra semana vai outro grupo, porque é o interesse do município que está em jogo. A
questão de se acompanhar em todo município as obras, a questão de se fiscalizar as ruas,
como é que se encontram que é a nossa obrigação de Vereador fiscalizarmos, e nós só
temos carro. Temos duas alternativas: ou regulamentamos a utilização do carro,
permitindo ao vereador que utilize, ele requeira e diga que é, por exemplo, da Comissão
de Obras e dizer qual a finalidade que irá utilizar o veículo, se vai até São Paulo buscar
uma lei, etc. Acho que desta maneira nós vamos começar a caminhar, usar o veículo de
maneira que traga realmente benefício para o município. Acho que deveríamos comprar
mais um carro. Sei que é um ano eleitoral, é um ano complicado, mas nós vamos ter que
enfrentar. É uma coisa ou outra. Ou nós fazemos um planejamento da utilização do
veículo ou nós compramos mais um carro, mas teríamos um outro problema: teríamos
que ter mais um outro motorista e da mesma maneira teríamos que regulamentar a
utilização do veículo para que os Vereadores das Comissões pudessem fazer o uso. Não é
ilegal.” Vereador Jarbas: “Eu também ando pela cidade inteira com o meu veículo, já
fui no Castellano, no Casqueiro, na Terceira, na Cruz das Almas, andei por tudo isso no
final de semana e a situação está crítica. Também concordo que, com todas as bancadas
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que a gente tem na Assembléia Legislativa, nós temos que ir atrás. E outra coisa que o
Vereador Marcelo falou e foi bem lembrado, que está tendo reuniões do sub-comitê de
bacias para regulamentar a lei dos mananciais específica da nossa região. Eu já fui a três
reuniões dessas e eu tenho certeza de que a parte política da reunião está falha, porque
raramente a gente vê político. Mas podemos pensar que é culpa da Câmara? Não é
porque eles nem mandam convites para as Câmaras. Pelo menos as vezes que eu fui, foi
que eu fiquei sabendo que ia ter. É como os Vereadores Marcelo e Fernando
comentaram: eles não se preocupam nem um pouco com a gente e a preocupação
principal deles é fornecerem água para São Paulo, eles só querem saber, por exemplo, se
o índice de água será de vinte mil litros, que é a média que está mandando de água por
segundo à São Paulo, a nossa região é o segundo produtor de água do Estado. Eles dão
total atenção para a nossa região no fornecimento de água, agora, de compensação
financeira para a gente de todo o serviço que a gente presta para a capital, não tem nada.
Acho que falta mesmo estarmos pegando pesado com os deputados nesse sentido, porque
até uma máquina vai ajudar bastante, mas nós precisamos de muito mais aqui. Quem é
que vai prometer um calçamento no bairro do Castellano que é enorme? O que está falho
é que não temos orçamento porque não temos indústrias, não temos quase nada aqui e
também não temos compensação nenhuma. Guararema tem royaltes da Pretrobrás e nós
não temos de nada. E o que é mais importante, que sem a água ninguém vai viver, não é
verdade? E a importância da água no Estado de São Paulo, eles não dão o devido valor
para uma cidade que nem a nossa, onde não podemos fazer nada, pois somos impedidos.”
Vereador Reinaldo: “Eu conheço muito bem Vossa Excelência e, de todas as coisas que
Vossa Excelência faz, indo de um lugar para outro, Vossa Excelência gasta do seu
‘bolso’, mas nós temos orçamento da Câmara Municipal, tanto é que nós devolvemos
dinheiro para o município todo o ano e acho que está sendo mal utilizado o dinheiro pelo
Legislativo. Então, temos que fazer uma reflexão com relação a isso e utilizar o dinheiro
da Câmara de uma maneira mais eficaz, porque não adianta nada devolvermos o
dinheiro. Acho que o dinheiro da Câmara tem que ser utilizado aqui para melhorar a
qualidade de trabalho dos Vereadores. É louvável, parabéns a Vossa Excelência que
utiliza o dinheiro do próprio bolso, mas não é o certo, Vossa Excelência tem condições,
mas nem todos têm. Existe o dinheiro no orçamento específico para esses tipos de gastos
e, eu entendo que o veículo e o combustível tem que ser todo ele bancado pela Câmara
Municipal, como é feito em todos os municípios do Estado de São Paulo. Salesópolis faz
isso muito bem, eles têm três veículos que utilizam o tempo todo para a finalidade
Legislativa, assim como em Mogi das Cruzes, Suzano e os demais municípios e, acredito
eu que nós deveríamos fazer a mesma coisa e melhorar, repensarmos e planejarmos o que
nós vamos fazer para este ano e para os próximos anos.” Vereador Benedito Donizete:
“Existe uma parceria do Estado com relação às máquinas, o programa ‘Melhor
caminho’, não existe? É o D.E.R., se eu não me engano, que realiza esse programa.”
Vereador Marcelo: “São referentes às estradas vicinais. É isso que eu digo, Nobre
Vereador, muitas vezes o problema de relacionamento é entre os Executivos. Nós, do
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Legislativo, muitas vezes não sabemos. Não sei se é falha da parte da Prefeitura de, de
repente, não estar indo buscar uma parceria dessa. Se existe, talvez não precise colocar
uma máquina da Prefeitura, por exemplo, para fazer uma estrada vicinal porque tem a
parceria do D.E.R.” Vereador Benedito Donizete: “É porque agora com essa época de
chuvas, arrumar as estradas não adianta muito, porque arruma hoje e amanhã já está
ruim. Quero dizer que eu também estou à disposição para correr atrás do que for
possível.” Vereador Marcelo: “Eu agradeço. Porque como falamos: a época de mexer
nos bairros é a época da seca, do inverno.” Vereador Benedito Donizete: “Outra coisa
que temos que cobrar do Prefeito também é que existe aquele trabalho nos bairros, onde
eles fazem uma ou duas ruas e largam o restante sem terminar. Tem que pegar um bairro
e ir até o final, fazer todas as ruas, nem que fique durante a semana toda só naquele
bairro. É necessário fazer um plano de serviço, terminar um bairro e depois passar para
outro.” Vereador Marcelo: “Sim, e é uma das coisas que a gente mais discute é isso, que
começam o serviço e largam, deixam um monte de lixo e vão embora sem concluir o
serviço e a limpeza.” Vereador Benedito Donizete: “Eu me lembro muito bem quando eu
trabalhei no departamento de Obras, que foi feito um serviço no Bairro Vertentes e ficou
cem por cento, misturou-se a pedra com barro e deu certo, que durou mais de um ano e
foi idéia minha, onde foi feito no bairro todo.” Vereador Marcelo: “Quando não se tem
a manutenção, principalmente das canaletas laterais da rua, a enxurrada começa a
escorrer pelo meio da rua e leva tudo, não tem condições.” Vereador Benedito
Donizete: “Para um serviço bem feito numa rua, é necessário que faça a água escoar
pelos dois lados da rua.” Vereador Wellington: “Vossa Excelência, Vereador Marcelo,
comentou a respeito dos deputados. Estive na semana passada com o engenheiro Douglas
do D.E.R. de Mogi das Cruzes, e ele me relatou a dificuldade que estão tendo com relação
às máquinas, devido ao tempo de chuvas, a exigência é de vários municípios na região.
Nós descobrimos a patrol que pertence à Sabesp, não sei se vocês já tiveram a
oportunidade de vê-la na estrada de Casa Grande, que fica em seu final, trata-se de uma
patrol semi-nova e que está em perfeito estado, inclusive ela vai fazer toda a estrada de
Casa Grande em parceria com o D.E.R., foi um dos ofícios que recebi na semana
passada. Então, acho que nós, até mesmo em curto prazo, ver as coisas que nós temos
aqui por perto, se eu não me engano, tem uma máquina do D.E.R. que veio para cá
emprestada há um tempo atrás, que até estava tirando terra do Km.18 e ajudou bastante.
Até foi o ‘Joaquinzinho’ quem comentou comigo nesta semana que essa máquina é do
D.E.R. ou do D.A.E.E., algo assim. Acho que a título de curto prazo poderíamos buscar
isso, que é dez vezes mais eficaz, entendeu, porque neste ano, não adianta nos iludirmos
porque todos os deputados estão envolvidos na política, todo mundo está correndo, a
Assembléia está congestionada, e para a gente conseguir, vocês sabem que um deputado
está brigando com outro, agora mesmo está uma ‘guerra’ referente aos cartões
coorporativos, o próprio Deputado Estevam, líder do DEM me comunicou isso, então,
está difícil conseguirem qualquer emenda, por ser um ano eleitoral. Acho eu que, para
sermos mais eficaz, até por ser a curto prazo para aquilo que estamos precisando aqui,
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acho que poderíamos formar uma frente parlamentar e irmos conversar com o diretor
regional da Sabesp, com o diretor regional do D.A.A.E e aí sim, vendo a disponibilidade
das máquinas, poderíamos ver a parte política e chamarmos os deputados para nos
apoiar nessa iniciativa, porque qualquer outra coisa que queiramos, podemos até tentar,
é louvável, mas não vai ter um retorno rápido, estamos precisando para ontem isso aí. Se
a patrol que está lá já puder funcionar na outra semana, ali nos bairros Terceira,
Casqueiro, Casa Grande, Castellano, já iria resolver bastante coisa. A Prefeitura
entraria com o diesel, a Sabesp com a máquina, alguma parceria desse tipo. Até o
Vereador Reinaldo falou com referência à devolução de dinheiro, de a Câmara ajudar
com algo, sei lá, com combustível, de dar uma proposta bem mais eficaz, entendeu? A
minha preocupação é só porque entrou as convenções depois de abril, junho, então você
não consegue falar com mais ninguém.” Vereador Reinaldo: “O Vereador Wellington
tem motivos de sobra para poder fazer essas colocações. No caso em que estávamos
falando da máquina do deputado Gondim, essa emenda já foi feita e nós temos que ir lá
com urgência porque existe um prazo eleitoral e no máximo em junho tem que vir tudo
para cá e ser assinado, porque depois desse prazo nada mais vem para o município, mas
como essa emenda já foi aprovada, o recurso já existe e só falta essa emenda burocrática,
mais política que burocrática na verdade. Acredito que se nós tivermos um tempo e irmos
até lá conversar pessoalmente com o deputado Gondim, ele poderá, com toda a certeza,
viabilizar que num prazo de trinta dias esse dinheiro seja liberado e efetuada a compra
dessa máquina. É por isso que eu acho que no momento é o que temos a fazer, pois não
temos a máquina e não temos como trabalhar.” 6. Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. Não havendo mais oradores inscritos,
a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca a reunião das Comissões
Permanentes para a próxima quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2008, às quinze horas, na
sala de reuniões da Câmara Municipal. Não havendo nada mais a ser tratado, a senhora
Presidente declarou 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 março de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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