ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 31 de março de 2008.
Às vinte horas do dia trinta e um 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 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, cotejandose a chamada com as assinaturas presentes, apostas às
fls. 159, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da
Câmara, apurouse 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 da
presente Sessão. A senhora Presidente solicitou aos senhores Vereadores Carlos Alberto
Taino Junior e José Maria de Siqueira Junior que acompanhem ao VicePrefeito do
Município, senhor Joaquim Rodrigues Gomes a adentrar ao Plenário para acompanhar com a
Mesa Diretora os trabalhos da noite. Após, passouse ao material dado ao Expediente.
EXPEDIENTE: 1. Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de
março de 2008. O Nobre Vereador Carlos Alberto Taino Junior 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 Carlos
Alberto, 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 24/03/2008,
ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Comunicado nº. CM021390/2008, do
Ministério da Educação; 3. Leitura do Comunicado nº. CM021391/2008, do Ministério da
Educação; 4. Leitura do Comunicado nº. CM021392/2008, do Ministério da Educação; 5.
Leitura do Comunicado nº. CM026954/2008, do Ministério da Educação; 6. Leitura do
Comunicado nº. CM032515/2008, do Ministério da Educação; 7. Leitura do Ofício nº.
025/2008, do BiritibaPrev. Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesa referente
ao mês de fevereiro de 2008; 8. Leitura do Comunicado nº. Ref. 258284/MS/SE/FNS, do
Ministério da Saúde; 9. Leitura do Comunicado nº. Ref. 260195/MS/SE/FNS, do Ministério
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da Saúde; 10. Leitura do Comunicado nº. Ref. 273067/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;
11. Leitura do Comunicado nº. Ref. 279539/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 12. Leitura
do Ofício nº. 011/2008 – DAGP. Encaminha Atos do Executivo: *Portarias nº.s 033 a
059/2008; *Decretos nº.s 2.505 a 2.508/2008; *Lei Ordinária nº. 1.482/2008; *Contrato nº.
018 a 028 e 030/2008; *Termo Aditivo nº. 05 ao Contrato nº. 021/2003; *Termo Aditivo nº.
01 ao Contrato nº. 027/2008; *Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 034/2007; *Termo
Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 016/2006; *Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 016/2006;
*Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 033/2007; 13. Leitura do Protocolo nº. 113, de 28 de
março de 2008. Vereador Wellington Medeiros de Assunção solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº. 009/2008, de sua autoria; 14. Leitura do Ofício nº. 097/2008 – LAC, do
Excelentíssimo senhor Prefeito, Roberto Pereira da Silva. Informa sua renúncia ao cargo. 15.
Leitura do Ofício nº. 093/08, do Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim – Cumprimenta o
senhor Joaquim Rodrigues Gomes, pela posse do cargo de Prefeito do Município de Biritiba
Mirim. 16. Leitura do Instrumento de Renúncia ao mandato de Prefeito do Município de
Biritiba Mirim. (texto na íntegra) “EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, VEREADORA ERICA DE QUEIROZ.
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, separado, empresário, portador do RG
nº. 18.787.2326/SSP/SP e do CPF nº. 113.286.16835, vem, por meio deste
instrumento RENUNCIAR ao mandato de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA
MIRIM, para o qual foi empossado no dia 01º de janeiro de 2005 por esta Câmara
Municipal, a partir das 20h00 (vinte horas) do dia 31 de março de 2008, por motivos
já expostos através do ofício nº. 097/2008, de 27 de março de 2008, protocolado
nesta Casa de Leis na mesma data às 14h12, sob o nº. 110/2008. Requer,
finalmente, seja esta decisão registrada nos anais da Câmara Municipal de Biritiba
Mirim para a tomada das demais providências legais previstas na Lei Orgânica do
Município de Biritiba Mirim. Nestes termos, Pede recebimento desta Presidência
com registro de dia, mês, ano e hora, para que se cumpram os seus efeitos legais.
Biritiba Mirim, 31 de março de 2008. ROBERTO PEREIRA DA SILVA  PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM.” Protocolado na Secretaria da Câmara Municipal de
Biritiba Mirim sob nº. 120, às 19h55m do dia 31 de março de 2008, pela servidora Juliana
Leite da Silva, Diretora de Secretaria. Após a leitura do Instrumento de Renúncia, a senhora
Presidente diz: “Tendo em vista o pedido de renúncia ao cargo de Prefeito do Município
de Biritiba Mirim, feito pelo senhor Roberto Pereira da Silva, DECLARO vago o referido
cargo, em conformidade com o Inciso II do Artigo 358 e Artigo 365 do Regimento Interno
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desta Casa de Leis. Solicito constar em ata a Declaração da Extinção do Mandato. Vago o
cargo de Prefeito do Município de Biritiba Mirim, solicito ao senhor Joaquim Rodrigues
Gomes, VicePrefeito do Município de Biritiba Mirim, que assine o livro de Termo de
Compromisso e Posse ao cargo de Prefeito do Município de Biritiba Mirim.” O senhor
Joaquim Rodrigues Gomes assina o livro oficial. A senhora Presidente continua: “Solicito
ao senhor Joaquim que entregue a sua declaração de bens, prevista no Artigo 20 da Lei
Orgânica de nosso município.” O senhor Joaquim Rodrigues Gomes entrega sua declaração
de bens, legalmente prevista. A senhora Presidente continua: “Solicito que o senhor
Joaquim Rodrigues Gomes preste o juramento, em voz alta, com o seguinte compromisso:
‘PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI
ORGÃNICA DO MUNICÍPIO, DIGNIFICANDO E EXERCENDO COM
PATRIOTISMO, HONESTIDADE E ESPÍRITO PÚBLICO O MANDATO QUE ME FOI
CONFIADO.”
Após ter feito o juramento perante ao Plenário, o senhor Joaquim
Rodrigues Gomes diz: “Quero agradecer ao Prefeito com quem trabalhei junto durante
sete anos, considero ele como meu filho e irmão de criação. Os Vereadores podem também
contar comigo. Quero agradecer a todos e desejar boa noite.” Após o uso da palavra pelo
senhor Joaquim Rodrigues Gomes, a senhora Presidente da Câmara, Vereadora Erica de
Queiroz diz: “DECLARO EMPOSSADO AO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE BIRITIBA MIRIM, O SENHOR JOAQUIM RODRIGUES GOMES, COM
MANDATO LEGALMENTE CONFERIDO, COM O TÉRMINO PREVISTO AO DIA 31
DE DEZEMBRO DE 2008.” A senhora Presidente continua: “Suspendo a Sessão por
alguns minutos para que o Segundo Secretário, Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar,
acompanhe o senhor Joaquim Rodrigues Gomes até a porta, para ir até a Prefeitura
Municipal receber a Administração do Município.” 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, cotejandose a chamada
com as assinaturas presentes, apostas às fls. 159, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurouse que havia “quorum” legal para a
continuidade da Sessão, face a presença da maioria dos membros da Câmara no Plenário.
Constatouse a ausência no Plenário do senhor Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar, Segundo
Secretario, que acompanhou o senhor Prefeito Joaquim Rodrigues Gomes até a Prefeitura
Municipal. Havendo “quorum” legal, a senhora Presidente dá continuidade à Sessão
solicitando ao Vereador Fernando Henrique Bolanho que componha a Mesa Diretora no lugar
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do Segundo Secretário.INDICAÇÕES: Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros
de Assunção: 001) Indicação nº. 402/2008, 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; 002) Indicação nº. 403/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
Departamento Municipal de Obras a fazer os serviços de nivelamento e cascalhamento e
ainda, a limpeza geral das laterais da Rua Floriano Peixoto, localizada no Bairro Jardim Vista
Alegre; 003) Indicação nº. 404/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa
de Correios e Telégrafos – E.C.T., no sentido de instalar Caixas Postais para a coleta de
correspondências no Bairro Irohy; 004) Indicação nº. 405/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao departamento responsável para que seja feita a limpeza do Parque do
Nirvana, localizado no Bairro do Nirvana. Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique
Bolanho: 005) Indicação nº. 406/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente a passar máquina motoniveladora e colocar cascalho na Estrada do Itaguaçú; 006)
Indicação nº. 407/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a efetuar a
limpeza dos Córregos Itaim, Santo, Putim, dentre outros existentes no município, com
urgência, em razão de estarem com grande acúmulo de mato nas encostas; 007) Indicação nº.
408/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto ao setor competente, façam a calçada localizada
em frente e ao lado do novo cemitério municipal, com maior diâmetro de largura, haja vista
que é grande o número de pedestres no local; 008) Indicação nº. 409/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar
cascalho na Estrada do Castellano; 009) Indicação nº. 410/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Av.
Três do Bairro Nirvana; 010) Indicação nº. 411/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto à Empresa Bandeirante de Energia, no sentido de colocar iluminação pública na Estrada
do Minami; 011) Indicação nº. 412/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
departamento competente, no sentido de efetuar a troca das lâmpadas queimadas da escada de
acesso à ‘E.E. Prof. José Carlos Prestes’. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de
Aguiar: 012) Indicação nº. 413/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras, no sentido de recolocar os paralelepípedos, efetuando os
reparos na Av. Jair Leme, Bairro Jardim Yoneda; 013) Indicação nº. 414/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de efetuar
reparos na Rua Brasil, situada no Bairro Jardim Real; 014) Indicação nº. 415/2008, solicita
ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de
efetuar reparos na Rua Canadá, situada no Bairro Jardim Real; 015) Indicação nº. 416/2008,
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solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido
de efetuar reparos na Rua Bélgica, situada no Bairro Jardim Real; 016) Indicação nº.
417/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de Obras,
no sentido de efetuar reparos na Rua Londres, situada no Bairro Jardim Real; 017) Indicação
nº. 418/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento Municipal de
Obras, no sentido de efetuar reparos na Rua Portugal, situada no Bairro Jardim Real; 018)
Indicação nº. 419/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao Departamento
Municipal de Obras, no sentido de efetuar reparos na Rua Egito, situada no Bairro Jardim
Real; 019) Indicação nº. 420/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao
Departamento Municipal de Obras, no sentido de colocar cobertura na escada que dá acesso
ao portão de entrada da ‘E.M.E.I. Ferdinando Jungers’. Autoria do Nobre Vereador Marcelo
Silveira Mistroni: 020) Indicação nº. 421/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto
ao setor competente para fazer o reassentamento dos paralelepípedos da Rua Dr. Antonio
Etelvino de Andrade, em frente ao pátio municipal de apreensões; 021) Indicação nº.
422/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente para fazer o
reassentamento dos paralelepípedos da Rua Sebastião Silva, altura do nº. 163, centro do
município, em frente à Academia R.R. Esportes. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO:
Autoria do Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 01) Leitura do Projeto
de Lei nº. 016/2008, que “Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo a instituir a Guarda
Mirim no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Autoria do Nobre
Vereador Carlos Alberto Taino Junior: 02) Leitura do Projeto de Lei nº. 017/2008, que
“Autoriza o Município de Biritiba Mirim a formalizar convênio de cooperação técnica com a
Secretaria Estadual de Habitação, e dá outras providências.” Terminados os trabalhos do
Expediente, e não havendo trabalhos a serem discutidos e votados na ORDEM DO DIA, a
senhora Presidente solicita ao Vereador Carlos Alberto que conduza o senhor André José de
Barros até a Tribuna, que se inscreveu para fazer o uso da palavra na “Tribuna do Povo. Com
a palavra, o senhor André José de Barros: “Primeiramente boa noite a todos.
Excelentíssima senhora Presidente da Câmara, Vereadora Erica de Queiroz e Nobres
Membros desta Câmara. Hoje, ao final do expediente da Prefeitura Municipal, o senhor
Prefeito Roberto Pereira da Silva me incumbiu em duas últimas missões em seu nome: a
Primeira, trazer o Instrumento de Renúncia a esta Mesa, que foi lido e findou assim o seu
mandato de sete anos e três meses; a segunda missão foi ler a sua carta de despedida formal
que passo então a fazêla: “Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal
de Biritiba Mirim Vereadora Erica de Queiroz, Excelentíssimos senhores Membros
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da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Nesta Sessão Plenária da Câmara Municipal
de Biritiba Mirim, na data em que renuncio ao mandato de Prefeito do Município de
Biritiba Mirim, por motivos que já foram elencados através do ofício nº. 097/2008,
de 27 de março de 2008, protocolado nesta Casa sob o nº. 110/2008, às 14h12, na
mesma data, dirijo as Vossas Excelências palavras de agradecimento e de
despedida, com a sensação de dever cumprido. Imaginei que em tais circunstâncias
não fosse necessária uma despedida formal, porém, alertado de que a falta de
minha carta de despedida poderia ser interpretada como manifestação de algum
ressentimento meu resolvi apresentala na presente data para que seja lida na
tribuna desta Casa de Leis. Penitenciandome, peço respeitosa licença as Vossas
Excelências para apresentar minha manifestação na sessão desta Casa na data em
que nenuncio ao mandato de Prefeito. Inicio meus agradecimentos, recordandome
de todos os servidores públicos municipais, sem exceção, pelo empenho e
dedicação permanentes demonstrados durante todos esses anos. Eles constituem a
alma do Poder Executivo, são o maior patrimônio dessa municipalidade e sem eles
não teríamos alcançado tantas conquistas para Biritiba Mirim. Refirome também
com grande consideração ao novo prefeito Joaquim Rodrigues Gomes, que me
considera seu irmão e a recíproca é verdadeira. A ele peço concluir as obras
iniciadas em minha gestão e a continuar o nosso plano de governo apresentado a
população na última eleição. Não se deixe abalar pelas críticas, elas fazem parte da
vida política, principalmente quando trabalhamos pelo povo. Comecei a trabalhar
como Prefeito no dia 1º de janeiro de 2001, desde então nunca mais afastandome
direta ou indiretamente do Poder Executivo Municipal. Para esse cargo fui
empossado pela Câmara Municipal de Biritiba Mirim após fragorosa vitória nas
eleições de outubro de 2000, devendo a Deus e ao povo desta cidade a
oportunidade de ser o mandatário. Foi presidente desta Casa naquele ano o
Vereador Sr. José Maria de Siqueira Junior, atualmente o Líder do Governo nesta
Câmara Municipal. Durante os sete anos e três meses de permanência no Executivo
Municipal foram presidentes, pela ordem sucessiva, os senhores vereadores José
Maria de Siqueira Junior, Marcio Aparecido Cardoso, Reinaldo Pereira, Carlos
Alberto Taino Junior e Érica de Queiroz. Todos honrando sobremaneira o Poder
Legislativo Municipal. Conversei pessoalmente com todos os vereadores que
passaram pelas duas legislaturas, todos foram combativos, zelosos e souberam
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demonstrar suas preocupações para com os problemas e o povo de Biritiba Mirim. E
com todos busquei manter as relações mais cordiais, embora, algumas vezes
divergíssemos no campo das idéias ou ideais políticos, mas não posso deixar de
declarar que até nos momentos mais difíceis por nós enfrentados, Executivo e
Legislativo, nunca deixamos de buscar o melhor para a laboriosa população desta
cidade. Graças a Deus isso ocorreu. Em épocas passadas não podemos esquecer
que na penumbra das noites dos anos de chumbo pela força calaramse as vozes
dos dignos representantes do povo em nome de uma ordem falsa. Pois a verdadeira
ordem não pode existir senão com as portas abertas do Legislativo e com o sagrado
direito de manifestação dos representantes eleitos pelo povo do qual emana todo o
poder. Porque governamos pelo povo, com o povo e para o povo. Se avançamos
durante todos esses anos nas diferentes áreas da municipalidade devemos esse
resultado em parte ao Poder Legislativo Municipal que nas mais importantes
votações não deixou de cumprir com suas obrigações, ao mesmo tempo em que
preservou sua autonomia e garantiu aos seus membros a liberdade de discutir e
aprimorar aqueles projetos de interesse público. Ressaltamos aqui o importante
trabalho das comissões desta Casa nas quais os membros souberam trazer
importantes contribuições para o aperfeiçoamento dos projetos de leis que depois de
aprovados decidem e interferem na vida de milhares de munícipes. Nesse ponto, em
que ainda tratamos de avanços, quero destacar os que mais de perto me serviram
no Gabinete, revelando notável capacidade de trabalho, exemplar eficiência,
invulgar senso de equipe e de responsabilidade funcional e de admirável espírito
público. A todos agradeço por essa valiosíssima colaboração. Agradeço a
ProcuradoraGeral do Município, doutora Frida Bichler Mastrange de Almeida
Amado, através da qual cumprimento a todos os ocupantes dos cargos de
confiança, pelas palavras generosas que me dirigiram nos dias que antecederam a
minha renúncia. Ao fim desses sete anos e três meses, dedicados ao Poder
Executivo Municipal, quero agradecer, também, a minha família, pelo amor, pela
compreensão, pelo desvelo, pelo companheirismo, pela bondade e pelo incentivo,
com que nunca me faltaram. Agradeço a Deus, nosso Pai, por haver me permitido
ser Prefeito, como eu lhe pedi um dia e mais, por me haver permitido relacionarme
com o Legislativo Municipal o que constituiuse um verdadeiro aprendizado sobre a
Democracia. Agradeço também aos presidentes que passaram por esta Casa do
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Povo tendo recebido de todos o tratamento mais amistoso e compreensivo. Senhora
Presidente, reafirmo meu grande respeito pela Câmara Municipal de Biritiba Mirim;
reitero a todos os vereadores e servidores desta Casa os votos de que todos sejam
muito felizes nas decisões e ações posteriores a esta data. Apresento a Vossa
Excelência, senhora presidente Vereadora Erica de Queiroz, a expressão de meu
sincero apreço e altíssima consideração. Biritiba Mirim, 31 de março de 2008.
Cordialmente, ROBERTO PEREIRA DA SILVA ExPrefeito do Município de Biritiba
Mirim.” Muito obrigado e boa noite a todos.” O Nobre Vereador José Maria de Siqueira
Junior solicita a Ordem a senhora Presidente, que lhe é concedida e diz: “Tendo em vista da
necessidade e anterior conversa com Vossa Excelência e com o Prefeito Municipal, requeiro
que seja colocado em votação e que seja atendido, na medida do possível, pelos Nobres
Pares, peço a compreensão de todos, para que seja colocado em votação o Projeto de Lei
Complementar nº. 015/2008, que regulamenta os cargos no departamento de saúde, para que
a situação seja definida e não se tenha prejuízo no referido departamento.” O Nobre
Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Senhora Presidente, esse projeto faz
parte da pauta, porque eu não estou localizando?” Vereador José Maria: “Na verdade não
faz, é por isso que estou fazendo esse requerimento verbal para que seja colocado em
votação.” A senhora Presidente colocou em votação o requerimento do Vereador José Maria
de Siqueira Junior, o que foi aprovado por unanimidade. Após, a senhora Presidente suspende
a Sessão por dez minutos para que as Comissões Permanentes possam emitir parecer ao
Projeto de Lei Complementar nº. 015/2008, que “Dispõe sobre a criação de cargos e
outras alterações no Quadro de Pessoal Permanente, e dá outras providências.”
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, cotejandose a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 159, do Livro
nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara, apurouse que
havia “quorum” legal para a continuidade da Sessão, face a presença da maioria dos membros
da Câmara no Plenário. Constatouse a ausência no Plenário do senhor Vereador Reinaldo
Pereira. Havendo “quorum” legal, a senhora Presidente dá continuidade à Sessão Ordinária,
solicitando ao senhor Primeiro Secretario, Vereador Marcelo Silveira Mistroni que faça a
leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes desta Casa com
referência ao Projeto de Lei Complementar nº. 015/2008, que “Dispõe sobre a criação de
cargos e outras alterações no Quadro de Pessoal Permanente, e dá outras providências.”
Leitura do Parecer favorável, em conjunto, das Comissões Permanentes: Comissão de Justiça
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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
Complementar nº. 015/2008. 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 Carlos Alberto Taino Junior: “Boa noite a todos, senhora Presidente, Primeiro
Secretário, Vereador Marcelo, Segundo Secretário, Vereador Jarbas e demais Nobres Pares
presentes. Hoje é um dia muito especial, mas também um dia um pouco triste. Tivemos aqui a
presença do nosso companheiro, eu que estive presente com o senhor Joaquim ao longo
desses sete anos, acompanhei o trabalho do Prefeito Jacaré, e agora do Prefeito senhor
Joaquim. Triste porque o nosso Prefeito está indo embora, ele tem as suas pretensões e
temos que respeitalas, mas contente pela pessoa do senhor Joaquim em vir assumir a esse
cargo. Quero dizer que nesta Legislatura, nesta última que me elegi juntamente com eles, fui
aqui um braço direito do Prefeito Jacaré e meu compromisso com ele foi até o último dia do
mandato dele, mas o senhor Joaquim foi eleito com ele, então, quero estender aqui o meu
compromisso até o último dia, dia 31 de dezembro próximo, independente de estarmos em
ano político, não sei que direção vai se tomar o quadro político, mas este Vereador está e
assume esse compromisso, gostaria que o senhor Joaquim estivesse aqui me ouvindo, mas
não está, então, peço ao André que leve até ele e diga que este Vereador está à disposição do
senhor Joaquim, a disposição desta municipalidade. O mesmo compromisso que eu tinha
com o Jacaré, eu quero ter com o senhor Joaquim respeitandoo, apoiandoo e espero que
ele vá bem, nós confiamos nele. Embora ele seja uma pessoa simples, acredito que não é
diploma que governa, então é pelo caráter, pela sinceridade e pela honestidade que se
governa uma cidade, uma Presidência da República. Temos aqui um exemplo também que
não precisa ser formado em Direito para comandar uma casa, pois hoje quem manda aqui é
uma mulher e a Vereadora Erica nos surpreende pelas atitudes e a postura que nos conduz
nesta Casa de Leis. Então, não precisa ser doutor para nada, é a postura que manda, é a
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honestidade quem fala mais alto. Quero fazer alguns agradecimentos. No dia de ontem,
domingo, um dia chuvoso, eu não posso deixar de registrar que, algumas pessoas poderiam
estar em suas casas descansando, uma vez que segundafeira é dia de trabalhar, e nós
fizemos um ‘Truco Beneficente’ onde a inscrição para participar era a arrecadação de
alimentos e conseguimos arrecadar duzentos e quarenta quilos de alimentos que serão
doados, o propósito realmente era esse, para a Associação Presbiteriana da Graça, onde
eles tem um projeto chamado ‘Desperta Criança’ e fazem um trabalho social, à Sociedade
São Vicente de Paulo que também tem o seu trabalho social e a entidade evangélica
Petencostal do Vale da Vida, esses alimentos serão divididos em proporções iguais as essas
três entidades. Para que isso acontecesse nós tivemos a participação gratuita, pessoas que
foram voluntárias e eu não posso deixar aqui de mencionar: Emerson, Rudi, Adauto,
Paulinho, Michele, Roberta, Tati Prado, Dunda e Jackson. Quero agradecer também à
Polícia Militar que esteve constantemente presente no evento para que tudo ocorresse bem.
Esses são os meus agradecimentos e não poderia deixar de falar sobre isso, foi muito
importante, foi uma brincadeira, uma diversão, mas o intuito valeu apesar do dia chuvoso,
esperávamos arrecadar mais alimentos, mas o que foi arrecadado foi bom. Quero agradecer
também a presença, representando o PSDB de Biritiba, o senhor José Cury, Expresidente
desta Câmara Municipal, o senhor João do Prado que também esteve nesta Casa, o senhor
Carlos Alberto que foi Viceprefeito do município, o ‘Carlinhos’ exVereador e Presidente
desta Casa, o senhor Donizete Expresidente desta Casa, o senhor Valdivino que também
compôs esta Casa, o senhor Antonio Camilo popular ‘Jégão’ e ao Quico exVereador. Muito
obrigado a todos vocês, exautoridades que vieram prestigiar este dia. Não gostaria de estar
fazendo o uso da Tribuna, quero até pedir desculpas a vocês do que eu vou falar. Não queria
jamais estar aqui criando problema, mas não se trata de problema e sim estou me
defendendo. O Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção há duas Sessões passadas,
fez o uso desta Tribuna, onde o Deputado Estevam Galvão mencionou que conseguiu aqui
para Biritiba Mirim uma verba de duzentos mil reais que seriam para fazer obras aqui no
município, e o Vereador mencionou umas inverdades dizendo que eu não conhecia nem o
gabinete do deputado. Quero dizer a você Wellington, que a minha história e da minha
família com o Estevam é desde a época do meu avô e que eu não conheço somente o gabinete
dele, por onde, a trajetória que o Estevam passou eu estive presente. Tenho o telefone da
casa dele se eu precisar, do celular dele... então, Vossa Excelência pecou nisso. Em respeito
ao público, Vereador Wellington, eu gostaria de falar outras coisas, mas eu não vou falar,
você deve estar sabendo o porquê. A minha história com o Estevam é a mais de trinta anos,
desde que eu me conheço por gente eu sempre freqüentei. Esse episódio, o Eduardo do
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D.A.T. onde saiu essa matéria, eu fiz um agradecimento ao Estevam, estive conversando com
ele e disse: “Eduardo, nós tivemos um problema aqui na cidade. O Vereador fez o uso da
Tribuna e falou que eu estava andando com as sapatilhas dele, sei lá o que era.” A sapatilha
dele é furada, para quem não sabe. Mas eu quero dizer que eu perguntei a ele o que
aconteceu, disse: “Eduardo, eu mandei a foto minha com o Estevam, pedi para você fazer o
meu agradecimento.”, ele me disse: “Inho, eu não coloquei foto nenhuma porque a
Vereadora Erica e o Vereador Reinaldo estiveram presentes no dia com o Prefeito Jacaré.”
Até o Prefeito me chamou e disse: “Inho, aquilo que nós conversamos lá, que você
conversou, o Estevam liberou. Eu vou lá, ele convidou a Vereadora Erica.” Acho que
convidou ao Vereador Reinaldo por ser do DEMOCRATAS. Não quero dizer que sou o pai
da criança em hipótese alguma. Quero dizer que estive presente com o Estevam e registrei
isso em foto e, não pedi só verba para a Cruz das Almas, não pedi só verba para o Bairro
Nova Biritiba, enfim, expliquei para ele o que estava acontecendo, que a nossa cidade está
uma calamidade, que nós não temos maquinário, o caminhão hoje está trabalhando para
carregar lixo, nós estamos aqui de mãos atadas no município e para nós que andamos e
conversamos com a população, ela está indignada com nós Vereadores. Se você vai ao
bairro Cruz das Almas, por exemplo, onde se tem o carro dentro de uma garagem e não pode
sair, isso é uma calamidade. Então, levei todos esses problemas a ele, mostrei fotos do que
estava acontecendo, fiz pedido de diversas outras coisas e ele acabou nos atendendo, fazendo
jus aos votos que teve aqui em nossa cidade. Com relação ao Eduardo do D.A.T., quando ele
falou, Erica, que vocês mandaram uma foto para ele, ele ficou sem entender o que aconteceu
e eu disse a ele, o Eduardo, que era para eu ter ido no dia, mas eu tinha compromisso, o
Prefeito me falou, a assessoria do Estevam me falou e eu não estive presente, e o Eduardo
me disse que ficou em dúvida se colocava a minha foto ou a da Erica, e acabou colocando
nenhuma, nem a da Erica, nem a sua, nem o Reinaldo, do Prefeito e moradores que estavam
presentes. O mal entendido eu acredito que esteja aí. Não queria estar fazendo isso, falando
isso aqui na Tribuna, mas está dado o recado. Ademais, quero agradecer a atenção de todos,
a presença de todos e que venham sempre assistir aos trabalhos de todos nós vereadores que
trabalhamos nesta Casa, e que às vezes nós ficamos de mãos atada, às vezes saímos na rua e
somos taxados de Vereadores que não faz nada, mas a nossa luta, a minha e de todos os
demais Vereadores é intensa gente, é cobrança em cima do Prefeito, é cobrança em cima do
VicePrefeito, agora Prefeito, senhor Joaquim Gomes, o pessoal que trabalha lá, o André
sabe que estamos quase todos os dias lá, pedindo, reivindicando e o Prefeito às vezes não
sabe o que fazer porque não tem máquina, está com uma dificuldade muito grande, mas isso
com certeza vai mudar. A gente acredita no senhor Joaquim, acredita no seu prestígio e ele
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com essa simplicidade e humildade que ele tem, tenho certeza de que ele vai muito longe.
Volto a frisar André: estou à disposição do nosso novo Prefeito senhor Joaquim Gomes.
Parabéns ao senhor Joaquim e a toda a sua família. A todos vocês presentes aqui e aos
Nobres Pares, meu muito obrigado.” 3. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa
noite, Presidente Erica, Primeiro Secretário Marcelo, Segundo Secretario Jarbas e toda
população presente. Gostaria de expressar e parabenizar o nosso VicePrefeito, Joaquim
Gomes, que hoje assume a cadeira maior de nosso município. Ficamos durante sete anos
sendo administrados pelo Prefeito Jacaré, tive algumas divergências com ele, como ele
mesmo fala em sua carta de renúncia: ‘algumas diferenças de opiniões’, mas isso não fez
com que o município tivesse qualquer prejuízo. Acredito sim que o senhor Joaquim Gomes,
como todos falaram, pessoa simples e honesta, vai traçar os rumos até o final do mandato
em 31 de dezembro. Eu também, como Vereador, deixo à disposição do senhor Joaquim e de
toda a sua assessoria, gostaria também que ele estivesse presente, mas vejo também bastante
familiares dele aqui. Digo que ele terá o meu total apoio como Vereador nesta Casa de Leis
até o final do meu mandato também e que, com certeza, como o Vereador ‘Inho’ comentou,
que não é um diploma, não é um doutor que faz as coisas. Claro que não. Mas eu entendo
que tudo é um aprendizado nesta vida, se você faz uma faculdade, se você faz um concurso
qualquer é para aumentar o seu aprendizado. Nesses três anos e três meses que estou aqui,
posso afirmar a vocês Nobres Pares e a toda população presente que tive um aprendizado
muito grande e estou tendo a cada dia, esse aprendizado da vida política. Temos vários ex
vereadores aqui presentes, exvicePrefeitos Carlão e senhor João, algumas lideranças de
bairro, algumas pessoas que fizeram parte do nosso município e sabem como é estarem aqui,
mas hoje é um dia de festa e eu só quero mesmo externar todo o meu agradecimento ao
senhor Joaquim Gomes, todo o apoio a ele, por ser uma pessoa simples, mas de muita garra,
que sempre está em cima de máquinas, em baixo de sol ou chuva, de poucos recursos, porque
nem sempre se tem o maquinário para tampar o buraco, nem sempre, vamos dizer, dizem que
não cai um raio duas vezes no mesmo lugar, mas em Biritiba caiu três vezes. Roubaram a
máquina do município três vezes, então a Prefeitura também ficou de mãos atadas. É claro
que a gente entende isso. Como Vereador, como a maioria do pessoal diz: ‘ah, o Fernando é
oposição’, mas sou oposição para o bem da cidade, é uma oposição justa, uma oposição com
qualidade, uma oposição não só simplesmente por ser oposição, uma oposição para mostrar
onde está errado. Por isso que às vezes temos críticas, mas sempre quando mostramos uma
foto de um bairro, como por exemplo, Cruz das Almas, Jardim dos Eucaliptos, no estado em
que se encontram, não é porque a gente queira que aquele bairro esteja daquele jeito,
quando você não consegue sair de uma rua, por exemplo, a Olavo Bilac que em dias de
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chuva, você não consegue transitar nela. Não é porque a gente não quer só cobrar do
Prefeito, a gente mostra que infelizmente tem outras prioridades e é isso que a gente não
gostaria que tivesse, que tivesse outras prioridades e que a população estivesse sempre em
primeiro lugar. Por exemplo, foi recebido agora nesta semana, se eu não engano,
quatrocentos e oitenta mil reais da instituição Banespa para que a folha de pagamento
ficasse com a Prefeitura. Agora eu pergunto as Vossas Excelências aqui como Vereadores
também: para onde foi esse dinheiro? O que está sendo feito? O bairro Cruz das Almas está
lá, a ‘Deus dará’, o Jardim dos Eucaliptos está lá. Da mesma forma que o Vereador
comentou que o Deputado Estevam liberou uma verba a pedido nosso, também o Deputado
Estadual Marco Bertaiolli liberou também uma verba que foi destinada, inclusive até pronto,
os cem mil reais que foram feitos a Avenida João Paulo II e José Sérvulo da Costa no Bairro
Jardim dos Eucaliptos. Melhorou, mas temos que fazer muito mais. Quando iniciei o meu
mandato em 2005, também tive algumas propostas que foram levadas aos eleitores que
confiaram em mim este mandato e uma das propostas era justamente isso: não desanimar,
porque a gente sabe que o município é carente, a gente sabe, mas também não deixar que os
gastos aqui feitos...(por problemas técnicos, houve falha na gravação da oratória do
Vereador Fernando Henrique Bolanho) 4. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: (por
problemas técnicos, houve falha na gravação do início da oratória do Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar, passando a ser transcrito o seguinte trecho:)“...tudo que eu votei, eu
tenho consciência que votei correto, eu tenho um posicionamento e não mudo também,
podem até falar que eu sou teimoso, sou, mas é que temos que votar nos princípios e o meu
princípio é sempre assim: não tem oposição ou situação, viso sempre o bem do município e
da população. É nesse sentido que eu quero dizer, me deixar à disposição do senhor
Joaquim, eu estou com ele, e que ele, com certeza, como é uma pessoa de bem estará a favor
do município e que pode contar comigo. Obrigado.” 5. Vereador José Maria de Siqueira
Junior: “Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal, senhores Membros da
Mesa, Nobres Pares, senhoras e senhores aqui presentes. É muito bom ver a Casa cheia, as
pessoas vindo ao Legislativo acompanhar os trabalhos e dar o apoio ao senhor Joaquim
Gomes que assume hoje a Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Eu gostaria de dizer que,
acompanhando a posição do colega Fernando Bolanho, que é uma festa, mas uma festa que
vai ser um pouco atípica, nós sabemos que a Prefeitura não é fácil administrar, assim como
a Câmara também não é. Então, eu desejo ao senhor Joaquim, peço aos familiares e amigos
aqui presentes, desejo ao senhor Joaquim sucesso nesse início de mandato dele e final de
mandato do Jacaré. Desejo a ele tudo de bom e que Deus lhe dê forças, porque ele vai
precisar, lhe dê coragem e que ele com os seus anos de vida, com os seus cabelos brancos,
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com muito mais experiência de que alguns de nós aqui, eu tenho certeza que ele vai saber
liderar o município em companhia de nós vereadores. Eu fico feliz em saber que o senhor
Joaquim teve a coragem de encarar essa empreitada. Quero dizer por meio do André, que é
uma pessoa que está muito ligada ao Jacaré, que eu tiro o chapéu para ele, realmente
demonstra que tem coragem e está disposto a enfrentar dificuldades. Assumiu a Prefeitura
em 200, fez um bom trabalho, temos aí várias obras do Prefeito Jacaré, eu tenho certeza que
ele gostaria e ter feito muito mais pela cidade, infelizmente não foi possível. Nós aqui na
Câmara Municipal, alguns já estavam aqui no primeiro mandato dele, outros chegaram
depois, mas eu posso dizer que durante esses sete anos e três meses de administração, o
Jacaré, apesar de algumas divergências, de algumas discussões inflamadas aqui nesta Casa,
ele sempre teve o apoio dos Vereadores e eu não me lembro de nenhum projeto importante
que tenha sido rejeitado nesta Casa, por picuinha, por problemas pessoais. As pessoas que
aqui exerceram o seu mandato na Legislatura passada e nesta, eu falto das duas porque eu
estive presente, sempre demonstraram muita seriedade, serenidade e souberam distinguir o
certo do errado. É claro que nós não somos perfeitos, a gente erra também, mas muitos dos
méritos do Prefeito Jacaré, devem também ser estendidos aos Vereadores desta Casa. Assim,
quero que o André diga ao Prefeito, se eu não tiver a oportunidade de dizer pessoalmente,
que eu espero que ele seja feliz na sua campanha eleitoral, que o povo de Salesópolis seja
iluminado e escolha o seu representante para administrar a sua cidade a partir de 2009. Não
vai ser fácil uma pessoa de um município ser Prefeito em outro, mas foi a escolha que ele fez,
espero que Deus o acompanhe. Quero aproveitar também que, como líder do Prefeito, em
nome de todos os vereadores, pedir a nossa Presidente que encaminhe um ofício para o novo
Prefeito, o nosso querido Joaquim Gomes, solicitando a ele com a máxima urgência, na
viabilização de um projeto que foi colocado em prática no Governo Federal que se chama
‘TeleCentro Comunitário”. Todos os Vereadores receberam um ofício, um comunicado do
Senador Romeu Tuma, por meio do Ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa, a
respeito desse Telecentro Comunitário. E o que vem a ser esse Telecentro? Todos os
municípios do Estado de São Paulo que se prepararem para recebêlo, terão um computador
servidor, dez computadores em rede, data show, roteadores, impressora a laser, onze mesas
para computador, mesa para impressora, mesa do assistente, armário e vinte uma cadeiras
multiuso para uso gratuito da população. O que a Prefeitura tem que fazer? Ela tem que
disponibilizar um espaço para que esse projeto seja colocado em prática. Preocupados com
isso, nós vereadores, eu falo em nome de todos aqui, pedimos a senhora Presidente que
encaminhe um ofício ao senhor Prefeito para que ele olhe atentamente para esse comunicado
que, com certeza, a Prefeitura também deve ter recebido, e não deixe passar essa
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oportunidade, afinal de contas a era digital é uma realidade e de graça, não podemos
perder. Enfim, parabenizo o senhor Joaquim, a sua nova equipe, que Deus os abençoem. Boa
noite a todos.” 6. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: “Senhora Presidente, Nobres
Pares, senhoras e senhores aqui presentes muito boa noite. Eu gostaria, em nome da minha
pessoa e de minha família, parabenizar ao senhor Joaquim, desejarlhe boa sorte. Nós
sabemos que a empreitada é difícil, é curta, mais é difícil, são nove meses, vai pegar os
problemas, está pegando as coisas boas, mas também vai segurar muito rojão lá. Em nome
do Deputado Campos Machado, que também gostaria de estar aqui presente, mas não pode,
dou um abraço a ele, peço ao André que leve até ele amanhã. Quero deixar registrado aqui
que, na semana passada tive um problema grave com a minha filha, o qual eu precisei usar
os préstimos do Hospital Municipal e fui muito bem atendido, prontamente atendido pelo
Doutor Rui e pela Doutora Vera Rainho, gostaria de deixar aqui aos enfermeiros o meu
agradecimento público a eles, porque a gente quando é pai e vê um filho nosso passando
uma situação que a minha filha passou na semana passada, os Vereadores aqui tiveram o
conhecimento, é uma situação em que a gente fica totalmente descontrolado e eles souberam
me acalmar, com o pronto atendimento, com a transferência, foi tudo, graças a Deus, um
grande susto e hoje ela está aí correndo. Graças a Deus. Gostaria de parabenizar a nossa
amiga Ana Laura pela Casa dos Conselhos inaugurada na semana passada, tenho aqui dois
requerimentos meus pedindo isso ao nosso exprefeito Jacaré, o qual realizou essa
inauguração na semana passada, meus parabéns. São essas pessoas que a gente sabe da
luta, da correria e hoje estão lá quatro conselhos na casa. Hoje a população tem uma
referência nos Conselhos, que é ao lado da Igreja Matriz e quem quiser fazer uma visita é só
procurar. Gostaria de mais uma vez deixar o meu apoio ao senhor Joaquim Gomes, meu
parceiro de partido, um amigo de luta em todas nossas correrias em São Paulo, quando
podia eu estava presente e ele sabe que comigo ele tem um parceiro que pode contar. Quero
deixar também, assim como o nosso amigo ‘Pézão’ deixou, que leve o nosso abraço ao ex
Prefeito Jacaré e leve um lembrete a ele: lagoa que tem Rafael, Jacaré nada de costas. Muito
obrigado.” 7. Vereador Wellington Medeiros de Assunção: “Boa noite a todos, a senhora
Presidente e demais Pares. Em primeiro lugar quero parabenizar, através do André, o
senhor Prefeito, que amanhã estarei lá para dar um abraço pessoalmente ao senhor Joaquim
Gomes, essa pessoa que representa bem o trabalhador biritibano, então, só esperamos dele
coisas boas que, com certeza, virão. Ao Nobre exPrefeito Jacaré, no sábado até brinquei
com ele, que ele será o nosso eterno Prefeito Jacaré, porque foi uma pessoa que deu
oportunidade a todas as associações, como o Vereador Marcelo acabou de falar sobre a
Casa dos Conselhos, a Associação Nordestina tem muito a agradecer, porque através dele
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pode fazer alguma coisa pelo povo de Biritiba. Ele foi uma pessoa que abriu o governo, a
Prefeitura para projetos, quem teve um, eu tenho certeza de que ele acolheu e procurou
implementálos. Se às vezes não deu, porque faltaram verbas, faltou recurso, então a gente
também não pode culpalo porque uma andorinha só não faz verão, esse é o meu lema,
sempre foi e eu acredito na unidade do grupo para que a gente possa atingir algum objetivo.
O sonho deixa de ser sonho quando tem mais pessoas sonhando, ele passa a ser realidade.
Acredito nisso: acredito no empenho de todos porque é uma cidade muito pobre, uma cidade
carente, que tem que ter o empenho desde a classe política à classe empresarial. Quero
parabenizar o Vereador Bolanho pela iniciativa de estar fazendo uma reunião para a
fundação da Associação Comercial que falta no nosso município. O SEBRAE veio aqui, fez
um estudo e viu que realmente não tinha nenhum órgão aqui para representar o comerciante,
desde o pequeno até o maior, em termos de ramo, em termos de qualificação profissional dos
funcionários, em marketing, porque a gente percebe, até certa vez na agricultura, nós
tentamos fazer uma festa agrícola aqui, que a maioria das pessoas são boas até a sua
porteira, da porteira para frente eles tem dificuldades de se organizarem em cooperativas, se
de organizarem em outras formas de venderem o produto em Biritiba. Inclusive, um dos
nossos projetos que está em tramitação, é o da incubadora de cooperativas, para que pessoa
antes de montar um associação ou uma cooperativa, ela possa ter um curso, ela possa ter
uma visão do que é uma cooperativa. Muitos aprendem depois de cinco ou seis anos o que é
uma cooperativa e tem que assimilar muitos erros nesse percurso. Então, acho que Biritiba
está do lado de São Paulo, sempre friso isso, da terceira maior cidade do mundo, a maior da
América Latina e a maior do Brasil, e a gente tem todo um recurso que podemos trazer muito
mais para Biritiba. Em relação ao que o Vereador citou, eu comentei vereador, está em Ata
inclusive, não sei se o senhor chegou a ler, foi até a Ata da semana passada, é que o
Deputado Estevam Galvão, eu estive com ele em novembro de 2007, que eu falei do gabinete
foi em Suzano porque o senhor nunca foi lá, porque ele fundou no ano passado e tenho
certeza de que o senhor nunca foi lá. Não é na Assembléia. O gabinete que eu falei é o da
liderança do partido do DEM em frente à Câmara Municipal de Suzano, se o senhor já foi lá,
o senhor me perdoe. Mas, o que eu quis frisar ao senhor, que essa emenda foi uma conquista
minha e do Prefeito Roberto, acho até que o André Barros, se eu não me engano, esteve na
época, eu liguei lá para o Prefeito e disse: ‘Prefeito, o deputado está esperando o seu ofício,
o seu requerimento’, o Hélio, motorista do Prefeito foi quem levou esse requerimento, eu
encaminhei um na mesma data, no mesmo dia e ele me deu um retorno através do assessor
dele, eu estou citando nomes para o senhor, Jorge Romano, não sei se o senhor conhece. Ele
quem me confessou que a emenda tinha saído, de duzentos mil reais, prometeu mais duzentos
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mil para esse ano e cumpriu de novo, e me ligou no dia para eu poder comparecer lá e eu
não pude ir. Eu até fiquei admirado de ir até os outros vereadores, até comentei aqui. A
Presidente da Câmara é do DEM, o Vereador Reinaldo também é Presidente do DEM,
justifica. Gostaria muito que Vossa Excelência tivesse ido, só que Vossa Excelência não foi.
Foi isso que eu comentei aqui e no jornal está dizendo que o senhor esteve lá. Não distorça
as palavras, pois a palavra que eu frisei foi essa, a de que o senhor não esteve lá no dia, por
problemas pessoais, não sei o que foi. Foi isso que eu comentei.” O Vereador Carlos
Alberto solicitou um aparte ao Vereador Wellington, o que lhe foi concedido: “Quando
eu falei a Vossa Excelência de toda a trajetória do Estevam, por onde ele passou eu estive
presente. Inclusive a foto que eu tenho, que eu fui despachar com o deputado, é justamente
nesse gabinete que Vossa Excelência está falando.” Vereador Wellington: “Mas eu estou
falando que nesse dia o senhor não esteve. A trajetória toda, mas infelizmente nesse dia o
senhor não esteve.” Vereador Carlos Alberto: “Já falei para o senhor e repeti que eu não
estive presente, o Prefeito Jacaré me convidou para ir, nessa foto em que os Vereadores
Erica e Reinaldo estavam, a qual Vossa Excelência também não estava.” Vereador
Wellington: “Então está confirmada que foi uma mentira do jornalista, é isso que eu quero
frisar, o senhor não esteve lá.” Vereador Carlos Alberto: “Não foi mentira do jornalista.”
Vereador Wellington: “O senhor esteve na Assembléia?” Vereador Carlos Alberto: “Não
importa o lugar, eu conversei com o Estevam e solicitei a verba, agora, o senhor está
querendo distorcer...” Vereador Wellington: “Pegue o jornal e leiao.” Vereador Carlos
Alberto: “O senhor está querendo distorcer uma conversa, dizendo aqui, onde Vossa
Excelência falou um monte de besteira direcionada a mim, onde o senhor não teve coragem
nem de mencionar o meu nome, prontamente covarde como o senhor é, que falou um monte
de besteira com relação ao meu caminhão de som, o senhor deve estar com inveja, pois o
senhor tem facilidade de conseguir essas coisas, falou de um monte de coisas, de
picaretagem, que não é da minha índole. Inclusive, eu queria aqui de pronto, parabenizar o
T.R.E. do Rio de Janeiro, onde menciona que pessoas que tiverem problema na área penal
não poderão disputar candidaturas...” Vereador Wellington: “Quem já teve também, né?”
Vereador Carlos Alberto: “Agradeço desde já, não precisa ter sido julgado...” Vereador
Wellington: “Para quem já teve também tem a mesma validade.” Vereador Carlos
Alberto: “Vou até fazer uma Moção para o T.R.E. do Rio de Janeiro, estender essa Moção
ao T.R.E. de São Paulo para que faça o mesmo...é bom porque dá uma limpada na casa.”
Vereador Wellington: “Vereador deixa eu falar, porque o senhor teve a oportunidade aqui
e não sei porque não fez, deixeme concluir. O senhor falou que é um monte de mentira? Eu
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não tenho esse costume. Quero até parabenizálo em ter utilizado a Tribuna hoje, porque o
senhor está a quatro anos aqui e eu nunca vi o senhor usando esta Tribuna, então, quero até
parabenizálo pelo uso hoje da Tribuna.” Vereador Carlos Alberto: “E normalmente, o
senhor não comparece aqui na Câmara, o senhor é quem mais falta aqui na Sessão.”
Vereador Wellington: “Eu? É só o senhor pegar aí a lista dos oradores...” Vereador
Carlos Alberto: “O senhor é quem mais falta.” Vereador Wellington: Toda Sessão, o
senhor sai antes de terminar a Sessão, é por isso que o senhor não ouviu de mim, eu não sou
covarde.” Vereador Carlos Alberto: “O senhor é covarde.” Vereador Wellington:
“Covarde é o senhor que sumiu...” Vereador Carlos Alberto: “Sumiu não.” Vereador
Wellington: “Está em Ata...” Vereador Carlos Alberto: “ Se você tivesse a hombridade, se
você fosse homem, se tivesse hombridade, Vossa Excelência tinha pedido para eu ficar
aqui... Vereador Wellington: “Não vou entrar nesse mérito...” Vereador Carlos Alberto:
“É fácil falar quando a gente não está presente.” Vereador Wellington: “Senhora
Presidente, garanta a minha palavra, por gentileza. Não vou conceder mais o aparte a Vossa
Excelência, porque o senhor teve oportunidade e não quis falar...” Vereador Carlos
Alberto: “Assim que o senhor mencionar o meu nome, eu faço o uso da palavra.”
Vereador Wellington: “Use, usea como o senhor bem quiser. Só que eu quero deixar claro
para o senhor é o seguinte: o senhor mencionou que a minha sandália é furada. O que eu
mencionei aqui, foi que eu estou quatro anos nesta Casa e tenho muitos projetos aqui em
Biritiba implantados, feitos, a APAE é um, SEBRAE é outro, a carreta lá na praça junto com
o professor Jarbas está lá, são mais de seiscentas pessoas atendidas, foi isso que eu
mencionei aqui. Fale o que eu mencionei. E tenho prestação de serviços na cidade. Eu
comentei foi que o senhor está a sete anos aqui e eu não vi um projeto do senhor em
andamento nesta Casa, foi isso que eu mencionei, de utilidade pública na cidade. Se o senhor
me mostrar um que teve efeito efetivo na cidade, eu calo a minha boca agora e me retiro da
Tribuna. O senhor tem projetos tramitando, votados, mas estão aí parados. Eu não vou citar
aqui porque essa é uma discussão interna nossa, se o senhor quiser, chame o Jurídico,
chame a Diretora e a gente conversa entre comissões.” Vereador Carlos Alberto: “A hora
que o senhor quiser, o senhor só corre.” Vereador Wellington: “Foi isso que eu comentei e
tenho como provar que isso é verdade. Então, eu falo por mim, fiz a minha parte, trabalhei,
Biritiba toda sabe. Tenho os meus erros, eu nunca disse a você que eu não tinha erros, só
que eu sou autêntico. Eu sou autêntico. Omissão não. Acho que pegar o salário público,
dinheiro público e não fazer nada em jus disso, para mim é o pior crime que pode ter. Isso eu
não fiz. Sonegar imposto também nunca fiz. Tem outras coisas que eu não quero entrar na
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parte, igual o senhor falou, porque aí é um debate nosso. Se o senhor quiser, a qualquer
momento a gente conversa particularmente sobre qualquer coisa das nossas duas vidas,
coloco as de nós dois à disposição, certo? Porque eu assumo, eu assumo todos os meus atos
no município e fora dele, e respondo por todos. Se eu tiver erro, eu pago, se eu estiver certo,
eu confirmo que estou certo. Não fujo. Tudo é público. O senhor mesmo é um dos que fez isso
transparecer para a imprensa várias vezes, então o senhor não pode falar isso de mim. O
senhor sabe muito bem que todas as vezes que a gente debateu, o senhor nunca se ateve aos
atos administrativos, o senhor sempre extrapolou foi para o lado pessoal, desde o CDHU lá
em cima, que está aqui o Paulinho de testemunha, que o senhor me perseguiu até o último
dia, e hoje, o senhor está defendendo o seu primo lá que está correndo atrás até com
projetos para legalizar. São dois pesos e duas medidas, senhor Vereador. Eu não sei de que
lado o senhor está. Então, eu digo e provo: tem um papel do senhor pedindo para atenuar o
problema lá do seu primo, junto com o sogro dele. É o mesmo caso, da mesma forma, do
mesmo ato. Eu tenho um papel do senhor de 2002 falando totalmente diferente da sua
posição hoje. Então, eu falo e provo. Então, isso é a personalidade que eu queria que o
senhor assumisse também aqui na frente, não só fazer teatro quando tem público aqui não,
porque eu acho que o pessoal de Biritiba não merece isso não. Então, estou falando em cima
de projetos que eu, graças a Deus, vou sair de cabeça erguida em 2008. Se eu tenho os meus
problemas, na Justiça ou onde quer que seja, se eu tiver errado eu pago por eles, tá, e o
senhor não pode falar de mim porque o senhor também tem problema, o senhor já teve
problema. É que muitas vezes o senhor chora para que eles não continuem. Eu mesmo sou
testemunha disso. Porque infelizmente, ou para mim ou para o senhor, a minha esposa é
prima do senhor. Então, eu sei desde 1997 quando eu cheguei aqui, nós temos andado juntos,
inclusive a imobiliária do senhor está comigo hoje, era prédio do senhor e não sei o porquê
o senhor saiu de lá, o senhor deve saber porque. Então, eu participei de tudo, se o senhor
quiser levar para esse lado pessoal, nós vamos levar, o senhor pode... Por problemas
técnicos, houve falha no computador na gravação da oratória do Vereador Wellington
Medeiros de Assunção, continua a gravação no sistema de fita cassete, passando assim a
ser transcritos os trechos possíveis, sendo que durante a discussão entre os Nobres
Vereadores Carlos Alberto e Wellington houve trechos em que não foi utilizado o
microfone, portanto, não foram gravados, não sendo possível a sua
transcrição: ...Vereador Carlos Alberto: “...o senhor saiu dizendo para todo mundo que
iria ser presidente e perdeu a eleição, perdeu para a Nobre Vereadora Erica...perdeu a
eleição...como Presidente Vossa Excelência... para sentar ali tem que ter ‘saco roxo’, tem
que ter seriedade, tem que ter que nem a Vereadora Erica, tem que ter posição...ele não
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deixa eu falar, ele está nervoso...quanto ao CDHU eu quero explicar que o Nobre Vereador
estava numa área onde era para ser uma praça pública. O Nobre Vereador estava numa
área da CDHU e fez uma revendedora de carros, era irregular, e ele lá. Ele fala do meu
primo, mas ele é vereador, o porque não toma atitude? Ele está numa área que não é de área
pública, não é destinada à praça, como a que o Nobre Vereador estava, num local destinado
à praça... Na gestão do Márcio, ele prestou serviços aqui, na gestão do Reinaldo ele prestou
serviços aqui, não foi estranho estar aqui nesta Casa, na minha gestão... A questão do
procurador que o senhor está falando dele aí... o senhor está equivocado. Como sempre o
senhor conta uma conversa e não tem como provar... Quanto à licitação, foi feito com a
gasolina e o que é ilegal? Eu gostaria que o senhor pegasse isso e fosse até o Ministério
Público, leve. Se tem alguma coisa errada nesta Casa, aliás, o Nobre Vereador fez um
pedido requerendo todos os contratos que eu fiz nesta Câmara.” A senhora Presidente
interrompe e diz: “Senhores Vereadores Carlos Alberto e Wellington, a discussão está
virando algo pessoal, gostaria que concluíssem a palavra para o término da Sessão.”
Vereador Carlos Alberto: “Gostaria de terminar, mas ele fica toda hora me
interrompendo. Estou respondendo o que o senhor citou, dá um tempinho Vereador. A
licitação está aí, o senhor tem cópia, manda ao Ministério Público, o senhor não mandou,
me mostra o protocolo, mostra o protocolo, mostra o protocolo, o senhor não manda, o
senhor não manda nada, o senhor é zero à esquerda. E para finalizar pessoal, eu quero dizer
aqui que o Vereador nem de Biritiba é, mora em Mogi das Cruzes, ele é contra a Lei
Orgânica, o protocolo está vigente. Inclusive, solicitei à Presidência cópia de tudo e os
Nobres Vereadores desta Casa, gostaria de deixálos cientes...Vereador Marcelo, por favor
me responda, onde esse Vereador mora aqui em Biritiba? Vereador Marcelo: “Vou utilizar
o aparte, já que você me perguntou. Eu não quero me envolver, é um assunto pessoal de
vocês e que vocês têm que resolver.” Vereador Carlos Alberto: “Aqui ninguém sabe. Vocês
aqui do público, ninguém sabe dizer onde é a casa do Wellington aqui em Biritiba. É um
Vereador que não mora no município, ele é contra a Lei Orgânica...” Vereador Wellington:
“Nem casa você tem, você mora com o seu pai.” Vereador Carlos Alberto: “Moro com o
meu pai com muito orgulho, é o meu pai, eu tenho pai.” Vereador Wellington: “Comprou
uma e teve que devolver...” Vereador Carlos Alberto: “Devolver para quem? O senhor não
sabe o que fala. O senhor quer fazer teatro e está correndo. Então para finalizar, é um
Vereador que nem mora no município, ninguém aqui sabe dizer onde esse Vereador aqui
mora, ninguém sabe dizer onde é a casa... Fala no microfone para registrar na Ata. Fala no
microfone para registrar na Ata isso o que o senhor acabou de falar: ‘imagina se eu morasse
aqui’, registra em ata isso aí.” A senhora Presidente interrompe e anuncia que estará
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encerrando a Sessão. Não havendo mais oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de
suas atribuições legais, convoca os senhores Vereadores que compõem as Comissões
Permanentes a se reunirem no dia 03 de abril de 2008, próxima quintafeira, às quinze horas.
Não havendo nada mais a ser tratado, 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 07 de abril de 2008.

ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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