
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 17 de março de 2008. 

Às vinte horas do dia dezessete de março 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 FERNANDO HENRIQUE BOLANHO, para auxiliar nos 
trabalhos de secretaria da Mesa Diretora, face a ausência do Nobre Vereador Marcelo 
Silveira Mistroni. 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. 157, 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  Marcelo  Silveira  Mistroni,  por  motivos  de  saúde,  justificada  pelo  Nobre 
Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar.  Constatou-se  a  ausência  do  Nobre  Vereador 
Benedito Donizete de Almeida, por motivos de saúde, justificada pelo Vereador Nobre 
Jarbas Ezequiel de Aguiar. 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 10 de março de 2008. O Nobre Vereador Jarbas Ezequiel  de 
Aguiar 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 10/03/2008, ficando aprovada por unanimidade.  2.  Leitura do 
Telegrama nº. Ref. 213480/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  3. Leitura do e-mail do 
site da Câmara Municipal, munícipe encaminha reivindicação. O Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel de Aguiar solicita a ordem e diz: “Com referência ao Vale Verde, eu consultei  
o Departamento Municipal de Obras e me disseram que arrumaram a estrada na sexta-
feira, eu não sei se eles não comunicaram a empresa de ônibus, mas me informaram que  
a estrada está em condições dos ônibus estarem circulando e amanhã o ônibus já está  
indo normalmente para lá.” 4. Leitura do Requerimento de Informação nº. 006/2008, de 
autoria dos Nobres Vereadores Fernando Henrique Bolanho, Marcelo Silveira Mistroni, 
Jarbas Ezequiel de Aguiar, Wellington Medeiros de Assunção e José Maria de Siqueira 
Junior. Requerem ao Exmo. Prefeito Municipal informações quanto ao Hospital Municipal 
‘Dr.  Arthur  Alberto  Nardy’:  cópia  da  prestação  de  contas  referente  ao  Convênio  nº. 
002/07, cópia completa do Estatuto da ASBESSAN, bem como da cooperativa que atua 
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no referido hospital e, ainda, relação completa dos prestadores de serviços, com cargos e 
valores salariais;  5. Leitura do Requerimento de Informação nº. 007/2008, de autoria do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal cópia 
completa  do  processo  licitatório  referente  ao  Contrato  nº.  014/2008,  que  se  refere  à 
construção da cobertura da arquibancada no centro municipal de esportes;  6. Leitura do 
Requerimento  de  Informação  nº.  008/2008,  de  autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando 
Henrique  Bolanho.  Requer  ao  Exmo.  Prefeito  Municipal  cópia  completa  do  processo 
licitatório referente ao Contrato nº. 017/2008, que trata da execução de obras de guias e 
sarjetas,  pavimentação  asfáltica  e  drenagem  em  ruas  dos  Bairros  Parque  Marciano  e 
Jardim Rosicler;  7. Leitura do Requerimento de Informação nº. 009/2008, de autoria do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho. Requer ao Exmo. Prefeito Municipal cópia 
completa  do  processo  licitatório  referente  ao  Contrato  nº.  011/2008,  o  qual  trata  da 
execução de obras de pavimentação asfáltica das Ruas José Sérvulo da Costa, João Paulo 
II  e  Abnésio  Avelino  Marques,  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos.  INDICAÇÕES: 
Autoria  do  Nobre  Vereador  Benedito  Donizete  de  Almeida: 001)  Indicação  nº. 
378/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de 
Obras no sentido de efetuarem a limpeza da rua onde é realizado o rodeio, no Bairro Vila 
Operária;  002) Indicação nº. 379/2008,  solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor 
competente  municipal  a  tapar  o  buraco situado na  Rua Dom Pedro  I,  no Bairro  Vila 
Operária;  003) Indicação nº.  380/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras no sentido de efetuarem a limpeza da Av. Maria José 
de  Siqueira  Melo,  próximo ao  local  do  futuro  cemitério  municipal,  onde o  mato  está 
tomando conta das calçadas e postes; 004) Indicação nº. 381/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras  no  sentido  de  passarem  a 
máquina motoniveladora e cascalhar a Rua Dez, no Bairro Jardim Nova Biritiba;  005) 
Indicação nº.  382/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda junto  ao  Departamento 
Municipal de Obras no sentido de efetuarem a roçada e a remoção do lixo e mato das 
margens da Estrada dos Professores, nº. 473, Bairro do Sertãozinho, nas proximidades da 
Sociedade de Trabalhos Comunitários. Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros  
de Assunção:   006) Indicação nº. 383/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao 
setor competente a fazer a coleta de lixo com mais freqüência nos bairro do Pomar do 
Carmo, Nirvana, Santa Catarina e Rio Acima; 007) Indicação nº. 384/2008, solicita ao Sr. 
Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a fazer a manutenção geral 
de todas as ruas dos bairros Carcará e Vale Verde; 008) Indicação nº. 385/2008, solicita 
ao Sr. Prefeito  que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a máquina 
motoniveladora e cascalhar as Ruas 22, 20, 06, 04, 03 e 01,  localizadas no Bairro do 
Nirvana;  009) Indicação nº.  386/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito que determine ao setor 
competente que realize os estudos necessários, objetivando a colocação de luminárias em 
pontos estratégicos do Bairro Casqueiro;  010) Indicação nº.  387/2008,  solicita  ao Sr. 
Prefeito  que  determine  ao  setor  competente  os  estudos  necessários,  objetivando  a 
colocação  de  luminárias  na  Viela  “A”,  localizada  no  Bairro  Jardim  dos  Eucaliptos. 
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Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 011) Indicação nº. 388/2008, 
solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento competente, no sentido de 
providenciarem a quantidade necessárias de seringas aos pacientes que fazem tratamento 
para diabete; 012) Indicação nº. 389/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao 
Departamento Municipal de Obras, no sentido de recolocar os paralelepípedos nos locais 
com  buracos  da  Rua  Marquês  de  Olinda,  Bairro  Vila  Márcia;  013)  Indicação  nº. 
390/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de 
Obras, no sentido de tapar os buracos do estacionamento da Rodoviária, na Rua João José 
Guimarães, no centro do município; 014) Indicação nº. 391/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de limpar a Rua 
Padre Lúcio, centro do município;  015) Indicação nº. 392/2008, solicita ao Sr. Prefeito 
que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua 
Machado  de  Assis,  situada  no  Bairro  Jardim  Jungers;  016)  Indicação  nº.  393/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  no 
sentido de arrumar a Rua Uruguai, situada no Bairro Jardim Real;  017) Indicação nº. 
394/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de 
Obras, no sentido de arrumar a Rua Bélgica, situada no Bairro Jardim Real.Autoria do 
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 018) Indicação nº. 395/2008, solicita ao 
Sr. Prefeito que determine ao setor competente fazer a limpeza de toda a extensão do 
Departamento Social do município, bem como verificar a possibilidade de construir um 
muro em toda a sua área; 019) Indicação nº. 396/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto 
ao setor competente viabilizem a pavimentação da Rua Epitácio Pessoa, localizada no 
Bairro Jardim Vista Alegre;  020) Indicação nº.  397/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito que 
interceda  junto  à  Empresa  Bandeirante  de  Energia,  no  sentido  de  colocar  ponto  de 
iluminação na Rua Arthur Bernardes, esquina com a Rua Nilo Peçanha, no Bairro Jardim 
Vista Alegre;  021) Indicação nº.  398/2008,  solicita ao Sr.  Prefeito que junto ao setor 
competente viabilizem a pavimentação da Rua Arthur Bernardes, no Bairro Jardim Vista 
Alegre. Não  havendo  projetos  a  serem  deliberados  e  terminados  os  trabalhos  do 
Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a   ORDEM DO DIA.  A senhora 
Presidente aguarda por alguns minutos o retorno de alguns Vereadores ao Plenário, pois 
não há ‘quorum’  para a  votação dos trabalhos da Ordem do Dia. Com o retorno dos 
senhores Vereadores ao Plenário, a senhora Presidente dá início aos trabalhos da ORDEM 
DO DIA: Autoria do Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior:  001) – Única 
discussão  e  votação  o  Requerimento  nº.  010/2008,  ao  Exmo.sr.  Roberto  Pereira  da 
Silva, que verifique a possibilidade de assinar convênio junto à Secretaria Estadual de 
Habitação, com referência ao programa de regularização de loteamentos e implantação de 
moradias da CDHU. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando 
aprovado  por  unanimidade  o  Requerimento  nº.  010/2008.  Autoria  dos  Nobres 
Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Marcelo Silveira Mistroni: 002) – Única 
discussão e votação a Moção de Apoio nº. 011/2008,  aos servidores que compõem o 
Conselho de Alimentação Escolar de Biritiba Mirim, que solicitam em caráter de urgência, 
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que seja aumentada a contrapartida do município referente à merenda escolar. A senhora 
Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade a 
Moção de Apoio nº. 011/2008.  Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira 
Junior:  003) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 011/2008, que “Dispõe 
sobre a fixação de orientações sobre o DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Causados 
Por  Veículos  Automotores  de  Vias  Terrestres)  em  estabelecimento  de  prestação  de 
serviços  de  saúde  públicos  ou  privados  e  funerárias  do  município,  e  dá  outras 
providências.” Leitura do Parecer favorável, em conjunto,  das Comissões Permanentes, 
com a Emenda modificativa ao Artigo 2º  e a Emenda Supressiva ao parágrafo único 
do mesmo artigo do referido projeto de lei: 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  com as Emendas Modificativa e 
Supressiva ao Projeto de Lei nº.  011/2008.  Autoria do Nobre Vereador Fernando 
Henrique Bolanho:  004) – Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 013/2008, 
que “Dispõe sobre a  denominação de via  pública no Bairro Jardim Nova Biritiba,  no 
município de Biritiba Mirim, 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 Lei  nº.  013/2008. 
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 Carlos Alberto 
Taino  Junior:  Agradeceu  e  dispensou  o  uso  da  palavra.  2.  Vereador  Fernando 
Henrique Bolanho: Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra 
em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Só gostaria de agradecer aos Nobres Pares  
pela aprovação do projeto de denominação de via pública, com o nome da srª. Maria  
Eliete Lima, que foi uma pessoa muito digna em nosso município, inclusive ela era a mãe  
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do nosso amigo conhecido, o ‘zóio’, ex-assessor do Vereador Reinaldo Pereira. Muito  
obrigado.”  3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar:  Agradeceu e dispensou o uso da 
palavra.   4.  Vereador  Wellington  Medeiros  de  Assunção:  “Boa  noite  a  todos.  
Cumprimento  os  Nobres  Pares  e  aos  demais  presentes.  O  que  me  traz  esta  noite  à  
Tribuna  é  para  fazer  alguns  agradecimentos  e  apontar  algumas  coisas  que  vem 
ocorrendo  na  nossa  política  em  Biritiba  Mirim.  Primeiro  eu  quero  agradecer  ao  
Deputado Estadual senhor Estevam Galvão de Oliveira pelos inúmeros pedidos atendidos 
por este Vereador e pelo Prefeito do município, a respeito de algumas solicitações que  
temos feito. Uma delas, inclusive recebi um ofício no dia 05 de março passado, sobre a  
liberação de duas viaturas para a Polícia Civil a serem entregues aqui no município,  
ofício de nº. 102, do próprio Deputado que encaminhou, dizendo que já foi devidamente  
acertado com o Excelentíssimo senhor Aloíso Nunes Ferreira, digníssimo Secretário da 
Casa Civil do Governo do Estado, e só está dependendo de marcar a data para a entrega  
das referidas viaturas, viaturas estas que foram repostas no lugar de algumas que já  
estavam em situação difícil e o Delegado de Polícia pediu baixas delas. Então, quero  
agradecer ao Deputado por mais esse empenho. De agora em diante, como eu conversei  
com o  deputado  hoje,  temos  que  pegar  tudo  por  escrito,  não  é  Vereador  Fernando  
Bolanho, porque não tem condições. Tem uns candidatos ‘Cinderela’ da vida que andam 
com o sapatinho esperando virar meia noite para poder pegar o projeto da gente e dizer  
que foram eles. Eu não entendo isso aí. Eu até entendo porque o desespero é grande, são 
sete anos na cidade de mandato e não consegue fazer nada pelo município, coloca um 
trio elétrico pensando que nós estamos na Bahia e ele esquece que aqui não é uma cidade  
turística  porque  ele  mesmo  não  fez  nada  para  que  isso  ocorresse.  O  povo  não  tem 
dinheiro no bolso, como é que vai para a festa? Então, primeiro tem que gerar emprego e  
turismo no município para poder criar os trios elétricos da vida. Acho que é a primeira  
saída  que temos  de  fazer.  A  segunda  colocação  que  quero  fazer  é  que  a  gente  vem 
acompanhando o desenrolar da política na cidade de Biritiba e ficamos sem entender a  
que ponto  vai  chegar  isso.  Senão,  vejamos:  na  quinta-feira,  o  assessor  do Deputado 
Estevam Galvão, senhor Jorge Romano, me comunicou pela manhã para que eu fosse até  
a Assembléia Legislativa porque o Prefeito estaria indo até lá com dois Vereadores e um 
grupo de moradores da cidade para o Deputado comunicar o envio de mais duzentos mil 
reais para a pavimentação dos bairros Jardim dos Eucaliptos e Cruz das Almas. Não  
pude ir devido a outros compromissos assumidos, agradeci e parabenizei a ida desses  
vereadores  juntamente  com  o  Prefeito,  justamente  para  mostrar  que  Biritiba  tem 
realmente representantes. Só que eu me deparo no sábado com o jornal do dia 15 de  
março de 2008, onde aparece um terceiro Vereador no jornal. Eu pedi uma certidão da  
assessoria do Deputado,  porque esse Vereador não entrou no gabinete do Deputado,  
acho que ele até confundiu a foto ou foi em outro gabinete porque se perguntarmos e  
fazermos uma acareação, acho que ele não sabe nem qual é o número do gabinete do  
Deputado Estevam porque ele nunca foi lá. O Deputado me confessou hoje, às três horas  
da tarde, que nunca recebeu um ofício desse Vereador. Os Vereadores que foram lá, foi a  
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senhora Erica de Queiroz, como Presidente da Câmara, e o Reinaldo, como Presidente  
do Democratas, fora eles não foi mais ninguém, e a gente se depara com um vereador que  
está comemorando conquista. Que conquista meu Deus do céu? Então, assim fica difícil  
fazer política desta forma. Acho que o ‘Cinderela’ que guarde a ‘sandalinha’ dele e vá  
dançar em outro baile. Vá correr atrás. Eu entendia a qualidade deles do grupo, por  
tornar  pessoas  infiéis,  pessoas  dignas  que  teriam  uma  grande  chance  de  serem 
candidatos à Vereador, eles tornaram a essas pessoas a candidatura inviável, nisso eles  
são  bons,  para  tomar  partido  também  são  excelentes,  mas  essa  qualidade  de 
‘parlamentar fantasma’, realmente surpreendeu qualquer expectativa. Tenho até comigo  
uma foto que o Vereador Reinaldo me trouxe, comprovando que não existe aqui o outro  
Vereador. Quero até deixar com a senhora Presidente, porque eu não vejo onde é que  
cabe aqui a figura do cidadão, do outro Vereador. Com todo o respeito, mas não dá para  
engolir essas coisas. Fica difícil fazer política dessa forma em Biritiba. Acho que temos  
que começar a repensar, a política tem que ser feita de uma forma transparente, com  
jogo limpo, com seriedade, com projetos e com trabalho. Quem não tiver competência 
para fazer projetos,  se alie aqueles que já estão na cidade.  Tenha a humildade para  
somar com mais oito Vereadores que tem aqui na Casa, mas de forma íntegra, entrando  
pela porta da frente, pedindo licença para entrar. Acho que nada seria mais justo que os  
nove Vereadores fossem lá na Assembléia, eu não ligo, eu não estou aqui me julgando o  
dono da razão, nem o dono do Deputado, mas acho que não pode ocorrer esse tipo de  
coisa. É lamentável para um candidato á Prefeito ser desmentido dessa forma, e vai ser  
mais ainda porque eu sugeri ao Deputado e ele atendeu ao meu pedido, que na segunda-
feira nós vamos estar com o dono do Jornal, com o senhor Sidnei e o senhor Eduardo que 
foi o jornalista que fez a matéria, para esclarecermos isso para a opinião pública. Como 
é que uma pessoa dessa quer ser candidato com esse tipo de comportamento? É isso que  
ele tem a ensinar ao povo de Biritiba? E ele é o maior crítico da gente, diz que a gente  
não passa de um ‘pilantra’ e daí pra frente, e a gente está trabalhando, correndo atrás,  
somando com outros Vereadores e essa pessoa, o ‘Já ganhou’ fica para cima e para  
baixo  com o sapato  de  Cinderela  correndo atrás  do baile  dos outros.  Acho que é  o  
momento para reflexão, mudar de comportamento, porque essa política ultrapassada não 
existe mais, graças a Deus, em Biritiba isso vai ser dado o basta, o ponto final, se Deus  
quiser neste ano vai acabar de vez isso aí, porque eu acho que a política hoje, é uma 
política  de  projetos,  de  desenvolvimento  para  Biritiba,  a  cidade  está  precisando  de  
trabalho, de pessoas que deixem de ficar com as mãos ocupadas e que vão só atrás de 
picuinha, de fazer fofocas,  de fazer documentos falsos e fraudulentos para prejudicar  
pessoas, e correr atrás da Assembléia, correr atrás em São Paulo, em Brasília ou em 
outros lugares atrás de verbas. Acho que é essa a saída de Biritiba e não toda a vez que 
sair uma verba estar a pessoa lá. A pessoa tem que ter humildade e dizer: ‘não foi dessa  
vez, pode ser em outra’, eu concordo, mas tenha a humildade, caiba-se no seu lugar,  
respeite  os  outros  como político,  como parlamentar,  como cidadão da cidade.  Nossa 
cidade não comporta mais esse tipo de atitude, esse tipo de gente. Esse tipo de gente em  
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Biritiba só deprecia a imagem. Toda segunda-feira, agora vou fazer um pronunciamento,  
não  tenho  medo  de  ninguém,  não  tenho  medo  de  nada,  fui  eleito  para  isso  e  vou  
denunciar mesmo, calem-me se puder. Não tem essa de ameaça, de puxar ‘rabo’, porque  
eu,  graças a Deus, mandei até fazer uma operação no meu porque eu não tenho mais o  
que puxar, pode ficar à vontade. Eu fui eleito não foi para ser ‘vaquinha de presépio’  
não, todos que votaram em mim sabem quem eu sou, sabem quem eu era e todos sabem 
como é que eu fui, todos os meus problemas estão publicamente publicados e ainda, os 
meus adversários fazem questão de explicitar mais isso ainda. Então para mim eu estou 
tranqüilo,  agora,  quem  é  honesto,  quem  age  corretamente,  é  quem  tem  que  tomar  
cuidado, quem é o dono da verdade, quem nunca erra, quem é o perfeito é quem tem que 
mudar  o  comportamento,  eu  estou  no  meu  comportamento,  acho  que  eu  estou  até  
superando as expectativas, porque estou fazendo mais do que muitos honestos, que se  
dizem honestos,  filhos  da  cidade e  não fazem nada por  ela.  Boa noite  e  obrigado a  
todos.”  Não havendo mais oradores inscritos, 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 24 de março de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

FERNANDO HENRIQUE BOLANHO
Primeiro Secretário Substituto  

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário

************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
************************************************************************
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