ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA
MIRIM, realizada no dia 14 de abril de 2008.
Às vinte horas do dia quatorze de abril 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. 161, 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 da presente Sessão. EXPEDIENTE: 1.
Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de abril 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 Fernando, 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 07/04/2008, ficando
aprovada por unanimidade. 2. Leitura do Ofício nº. 106/2008/AARI-GP. Encaminha
projeto básico de guias e sarjetas em ruas do Bairro Jardim Jungers; 3. Leitura do Ofício
nº. 107/2008/AARI-GP. Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Joaquim Rodrigues
Gomes, agradece as manifestações de apreço e coloca-se à disposição; 4. Leitura do
Telegrama nº. Ref. 318952/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama
nº. Ref. 332674/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Ofício nº. 013/2008 –
Contabilidade da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Encaminha Balancete Analítico da
Receita e Despesa referente ao mês de março de 2008; 7. Leitura do Requerimento de
Informação do senhor Licurgo Mendes de Araújo, referente ao Posto de Saúde CSIII,
Jardim Takebe; 8. Leitura da manifestação de repúdio do senhor Licurgo Mendes de
Araújo, referente a situação das ruas do Bairro Parque Residencial Castellano; 9. Leitura
do Ofício nº. 018/2008-DAGP. Responde ao Requerimento de Informação nº. 009/2008,
de autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho; 10. Leitura do Ofício nº.
019/2008-DAGP. Responde ao Requerimento de Informação nº. 007/2008, de autoria do
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho; 11. Leitura do Ofício nº. 020/2008-DAGP.
Responde ao Requerimento de Informação nº. 008/2008, de autoria do Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho; 12. Leitura do Requerimento de Informação nº. 011/2008, de
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autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho.Requer cópia completa do
processo licitatório referente ao contrato nº. 024/2008, de ampliação de salas de aula na
Unidade Escolar do Bairro Parque Residencial Castellano. INDICAÇÕES: Autoria do
Nobre Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 001) Indicação nº. 442/2008,
solicita ao Sr. Prefeito que determine ao Departamento Municipal de Obras a passar a
máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada Municipal de Santa Catarina; 002)
Indicação nº. 443/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à diretoria da Empresa
de Telecomunicações de São Paulo S/A, solicitando a instalação de telefones públicos,
tipo ‘orelhão’, em pontos estratégicos da Estrada do Lapineta, localizada próximo ao
Bairro do Rio Acima; 003) Indicação nº. 444/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine
ao Departamento Municipal de Obras, para que seja feito o nivelamento e cascalhamento
da Estrada de Santa Catarina, mais precisamente na Serra Verde. Autoria do Nobre
Vereador Marcelo Silveira Mistroni: 004) Indicação nº. 445/2008, solicita ao Sr.
Prefeito que determine ao setor competente para que realizem estudos para o asfaltamento
da Rua Nilo Peçanha e as demais ruas do Bairro Jardim Vista Alegre; 005) Indicação nº.
446/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao setor competente e notifiquem o
proprietário do terreno localizado na Rua João José Guimarães, em frente à Câmara
Municipal, para que faça a limpeza e conservação. Autoria do Nobre Vereador Fernando
Henrique Bolanho: 006) Indicação nº. 447/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine
ao setor competente a realizar a limpeza da Rua Almirante Barroso, em toda sua extensão,
no Bairro Vila Márcia; 007) Indicação nº. 448/2008, solicita ao Sr. Prefeito que junto a
setor competente da municipalidade, realizem estudos necessários para a construção de
uma praça no terreno localizado no Bairro Nirvana, entre a Av. Três e a Rua Dois, em
frente ao Bar do Roque; 008) Indicação nº. 449/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
determine ao setor competente a criar um projeto para a criação de peixe em tanques-rede,
ou seja, um projeto de piscicultura que fortalecerá o município; 009) Indicação nº.
450/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a realizar os estudos
necessários para a elaboração de um projeto para a criação de um viveiro municipal de
mudas de árvores, plantas e flores; 010) Indicação nº. 451/2008, solicita ao Sr. Prefeito
que determine ao setor competente a colocar os bustos do fundador da cidade e do
primeiro prefeito, que estavam na Praça São Benedito e já foram restaurados; 011)
Indicação nº. 452/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a
colocar um redutor de velocidade tipo “lombada” na Av. Nove de Julho, Bairro Jardim
Yoneda; 012) Indicação nº. 453/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor
competente a fazer a limpeza e roçada do mato de toda a extensão do acostamento da
Estrada do Sogo; 013) Indicação nº. 454/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
setor competente a fazer a limpeza e roçada do mato existente no acostamento da Estrada
de Santa Catarina; 014) Indicação nº. 455/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao
setor competente a realizar os estudos necessários para a instalação de uma torre da
operadora de telefone móvel Nextel no município. Autoria do Nobre Vereador Jarbas
Ezequiel de Aguiar: 015) Indicação nº. 456/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
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junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua França, situada
no Bairro Jardim Real; 016) Indicação nº. 457/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua Espanha, situada
no Bairro Jardim Real; 017) Indicação nº. 458/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de arrumar a Rua Alemanha,
situada no Bairro Jardim Real; 018) Indicação nº. 459/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de jogar cascalho na Rua
01, situada no Bairro Green Park Santo Antonio; 019) Indicação nº. 460/2008, solicita ao
Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento competente, no sentido de providenciar o
conserto de todos os carros do Departamento Municipal de Saúde; 020) Indicação nº.
461/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto à Empresa Bandeirante de Energia,
no sentido de colocar luminárias nas ruas dos Bairros Jardim Real e Casqueiro; 021)
Indicação nº. 462/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento
competente, no sentido de providenciar a continuação do calçamento da Rua José Sérvulo
da Costa, até o final da rua; 022) Indicação nº. 463/2008, solicita ao Sr. Prefeito que
interceda junto ao departamento competente, no sentido de providenciar que os
atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde continuem a ser até às 19 horas; 023)
Indicação nº. 464/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda junto ao departamento
competente, no sentido de asfaltar a Rua Domingos Ramalho dos Santos. PROJETOS
EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho: 01)
Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2008, que “Dispõe sobre a denominação de via pública
no Bairro Jardim Nova Biritiba, no município de Biritiba Mirim, e dá outras
providências.” Autoria do Poder Executivo: 02) Leitura da Mensagem nº. 009/2008 Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2008, que “Dispõe sobre autorização ao Poder
Executivo para celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio de
Secretaria de Segurança Pública, objetivando a instalação de Unidade da Polícia Militar, e
dá outras providências.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e requer que
o Projeto de Lei Ordinária nº. 021/2008 seja incluído em única discussão e votação na
Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária. A senhora Presidente coloca em votação o
requerimento do Nobre Vereador Reinaldo, ficando aprovado por unanimidade. 03)
Leitura da Mensagem nº. 010/2008 - Projeto de Lei Complementar nº. 022/2008, que
Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso ao CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO – CIPAS, do bem que indica, e dá
outras providências.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e requer que o
Projeto de Lei Complementar nº. 022/2008 seja incluído em única discussão e votação na
Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária. A senhora Presidente coloca em votação o
requerimento do Nobre Vereador Reinaldo, ficando aprovado por unanimidade.
Terminados os trabalhos do Expediente, passou-se de pronto ao material dado a ORDEM
DO DIA: Autoria do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior: 001) – Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 018/2008, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade
de funcionamento de Ambulatório Médico Móvel, e dá outras providências.” Leitura do
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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. 018/2008. Autoria do Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 002) – Única
discussão e votação o Projeto de Lei nº. 019/2008, que “Dispõe sobre a denominação de
via pública no Bairro Fumiko Nothe, 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. 019/2008. Autoria dos Nobres Vereadores Reinaldo Pereira e
Fernando Henrique Bolanho: 003) – Única discussão e votação o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 001/2008, que “Dispõe sobre a concessão de Título de “CIDADÃO
BIRITIBANO” ao senhor MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI, e dá outras providências.”
Leitura do Parecer favorável da Comissão Especial nomeada pela senhora Presidente, de
acordo com o Artigo 342 do Regimento Interno, formada pelos senhores Vereadores:
Reinaldo Pereira – autor do projeto; Fernando Henrique Bolanho – autor do projeto;
Jarbas Ezequiel de Aguiar, José Maria de Siqueira Junior; Marcelo Silveira Mistroni e
Wellington Medeiros de Assunção. A senhora Presidente colocou em única discussão e
votação, ficando aprovado por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de
Decreto Legislativo nº. 001/2008. Autoria da Nobre Vereadora Erica de Queiroz e
dos Nobres Vereadores Reinaldo Pereira e Wellington Medeiros de Assunção: 004) –
Única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2008, que “Dispõe
sobre a concessão de Título de “CIDADÃO BIRITIBANO” ao senhor ESTEVAM
GALVÃO DE OLIVEIRA, e dá outras providências.” Leitura do Parecer favorável da
Comissão Especial nomeada pela senhora Presidente, de acordo com o Artigo 342 do
Regimento Interno, formada pelos senhores Vereadores: Erica de Queiroz – autora do
projeto; Reinaldo Pereira – autor do projeto; Wellington Medeiros de Assunção – autor do
4

projeto; Benedito Donizete de Almeida, Jarbas Ezequiel de Aguiar; e Marcelo Silveira
Mistroni. A senhora Presidente colocou em única discussão e votação, ficando aprovado
por unanimidade o Parecer Favorável e o Projeto de Decreto Legislativo nº.
002/2008. O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e diz: “Faço um
requerimento verbal para que seja constituída uma Comissão Parlamentar para tratar de
assuntos pertinentes aos acidentes de motos e veículos automotores, com vítimas de
natureza leve, grave e vítimas fatais, ocorridos na Rodovia SP-88 – Estrada MogiSalesópolis, que corta o perímetro urbano do município. No dia de ontem, infelizmente,
aconteceu mais uma morte na rodovia. Há quinze dias atrás, eu fiz um comentário neste
mesmo Plenário, da importância e do perigo que essa rodovia representa em Biritiba
Mirim. Então, estou insistindo para que seja constituída uma Comissão e que esta
Comissão, juntamente com o Prefeito, vá até o D.E.R. e possamos verificar a
possibilidade de fazer alguma coisa de concreto ou municipalizar para que o município
tome as devidas providências necessárias.” A senhora Presidente colocou em votação
o requerimento do Nobre Vereador Reinaldo Pereira, quanto à constituição de uma
Comissão Especial para os assuntos da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura
(SP-88), ficando aprovado por unanimidade. Após, os Vereadores Jarbas Ezequiel de
Aguiar, Fernando Henrique Bolanho e Benedito Donizete de Almeida se colocam à
disposição para fazerem parte da Comissão juntamente com o Vereador Reinaldo Pereira.
A senhora Presidente então, nomeia a Comissão composta pelos senhores Vereadores:
Reinaldo Pereira, Benedito Donizete de Almeida, Fernando Henrique Bolanho e Jarbas
Ezequiel de Aguiar. Após, a senhora Presidente suspende a Sessão por alguns minutos
para que as Comissões Permanentes possam emitir parecer ao Projeto de Lei Ordinária
nº. 021/2008, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança
Pública, objetivando a instalação de Unidade da Polícia Militar, e dá outras
providências.” e parecer ao Projeto de Lei Complementar nº. 022/2008, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso
ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO – CIPAS, do
bem que indica, 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, cotejando-se
a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 161, 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, em face da presença da totalidade dos membros da
Câmara no Plenário. Havendo “quorum” legal, a senhora Presidente dá continuidade à
Sessão Ordinária, passando à leitura dos pareceres dos projetos de lei solicitados para a
apreciação na Ordem do Dia: De autoria do Poder Executivo: 005) Projeto de Lei
Ordinária nº. 021/2008, que “Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública,
objetivando a instalação de Unidade da Polícia Militar, e dá outras providências.”Leitura
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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
Ordinária nº. 021/2008. 006) Projeto de Lei Complementar nº. 022/2008, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão de direito real de uso ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO – CIPAS, do bem
que indica, 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 Complementar nº. 022/2008.
Terminados os trabalhos da presente Sessão, a senhora Presidente solicita ao Vereador
Benedito Donizete acompanhe a Srª. Gilda Graci Bonini até a Tribuna, que se inscreveu
para fazer o uso da palavra na “Tribuna do Povo. Com a palavra, a Srª. Gilda Graci
Bonini: “Boa noite a todos. Sou Gilda Bonini, professora de Língua Portuguesa na
Escola Estadual Prof. José Carlos Prestes aqui em Biritiba. Eu agradeço a oportunidade
aqui nesta Casa de Leis para representar os meus alunos através de um trabalho que foi
realizado nas 8ª séries A e B e no primeiro ano do Ensino Médio, e hoje estou trazendo
meus alunos para conhecer esta Casa e terem a oportunidade de assistir a uma Sessão, e
desta maneira estar desenvolvendo neles esse ato de cidadania. Mas o motivo principal
de estarmos aqui é que nos foi apresentado um projeto da Secretaria da Educação,
através do uso de um jornal, onde os conteúdos tratavam de vários assuntos e o último,
no fechamento, ele propunha que o professor da disciplina de Língua Portuguesa
desenvolvesse com os alunos um texto onde eles poderiam comentar sobre as dificuldades
encontradas no bairro onde residem. Para grande surpresa nossa, nós tivemos excelentes
trabalhos onde esses jovens se colocaram, se posicionaram e apresentaram as
problemáticas das ruas onde moram e dos bairros que circundam a escola. Os conteúdos
foram muito interessantes e ao ler esses trabalhos eu ouvi um comentário de um dos
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alunos que me disse assim: ‘Professora, de que adianta nós escrevermos tudo isso se
ninguém vai nos ouvir?’, eu disse: ‘Engano de vocês porque eu farei com que vocês sejam
ouvidos’, e eles me disseram: ‘Os políticos não fazem nada’ , e eu disse: ‘Vou provar a
vocês que vocês tem o direito de reivindicar, vocês podem exercer a sua cidadania, vocês
tem o direito de falar o que vocês pensam.’ Então, foram escolhidos alguns trabalhos e
eu, orgulhosamente, quero entregar aos Nobres Vereadores para que vocês,
posteriormente, possam apreciá-los porque foi selecionado de uma forma muito
inteligente e eu disse a eles que nós temos que nos posicionar, nós temos que falar e eles
fizeram o sacrifício de nos acompanhar aqui, nós estamos em seis alunos que deixaram
as suas casas, deixaram a sua novela e disse a eles que nós somos cidadãos, então, nós
temos que falar, nós temos que nos apresentar e orgulhosamente eu trouxe e eles vieram
até aqui. Acho que é uma oportunidade, hoje eles são jovens, amanhã serão eleitores e
estarão colocando as suas idéias, e eu disse a eles que as autoridades fazem sim, que o
Prefeito faz sim, o Vereador faz sim, então vamos falar, vamos pedir. Acho que nós temos
que fazer com que o jovem acredite, nós não podemos permitir que ele perca essa fé nas
autoridades, então, através disso eu vou usar o exemplo da participação deles para que
eles contem na escola que eles puderam falar e que com certeza os seus pedidos serão
atendidos. Foi muito bom porque enquanto eles estavam ali ouvindo, eles viram que na
pauta da reunião foi falado em asfalto, em postos de saúde, enfim, foi falado de vários
assuntos e eu disse a eles: ‘Viram? Outras pessoas estão colocando o problema e ele está
sendo tratado, foi votado, foi aprovado, então tenham fé que será feita alguma coisa.’
Enfim, neste momento, quero pedir que a representante dos alunos, a Jéssica lesse alguns
dos trabalhos que foram feitos e a riqueza, a expressão dessa jovem, acho que ela é digna
de todo o respeito e consideração, porque é a palavra da criança, que tem força, tem
poder, tem clareza e pureza e eles colocam ali as dificuldades que eles têm vivido e as
necessidades que eles sentem da problemática da cidade, reivindicando uma melhoria de
vida. A senhora Presidente pode convidar a aluna Jéssica que vai representa-los e depois
vai entregar alguns trabalhos que foram feitos para que posteriormente possam apreciar
a reivindicação de cada bairro, de cada necessidade, de cada rua, bem selecionado, bem
dividido. Acho que é uma boa oportunidade nesse momento de eleição, podermos ver as
necessidades maiores desses lugares que estão realmente precisando muito. Muito
obrigada pela oportunidade.” O Nobre Vereador Reinaldo Pereira solicita a ordem e
diz: “Tendo em vista a exposição da Nobre professora de Língua Portuguesa, eu gostaria
de solicitar à Mesa Diretiva que aplicasse a lei que foi aprovada sobre o Parlamentar
Jovem. Pelo que nós pudemos perceber, o jovem realmente quer participar de maneira
efetiva da política municipal, exercendo a sua cidadania. Para esclarecer a Nobre
professora, já existe um projeto de lei de autoria deste Vereador, no sentido de dar
oportunidade ao jovem de Biritiba para que ele possa fazer os seus projetos, fazer uma
Sessão com os alunos, esses projetos seriam aproveitados os melhores para o benefício
da cidade. Então, já existe uma lei no município e a apresentação da professora é
pertinente e, dessa maneira, eu solicito a senhora Presidente que, o mais rápido possível,
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nós venhamos a colocar em aplicabilidade o projeto de lei Parlamentar Jovem de Biritiba
Mirim. Obrigado.” A senhora Presidente solicita ao Vereador Benedito Donizete
acompanhe a jovem Jéssica Caroline B. Caldeira até a Tribuna, que se inscreveu para
fazer o uso da palavra na “Tribuna do Povo. Com a palavra, a jovem Jéssica Caroline B.
Caldeira: “Boa noite a todos. Eu, como representante da Escola Estadual Prof. José
Carlos Prestes vou ler alguns dos trabalhos que foram eleitos: ‘Bairro do Vista Alegre –
ruas sem pavimentação e lotes vazios que trazem ratos e insetos para dentro de casa. No
Bairro Vista Alegre não há pavimentação e por causa desse acontecimento várias
pessoas sofrem com problemas respiratórios. Na minha opinião, os Vereadores de
Biritiba Mirim deveriam ajudar a melhorar o bairro para a população. Precisamos de
várias áreas de lazer e para isso acontecer, não é só a Prefeitura que tem que tratar
disso, nós também precisamos tomar atitude e por isso estamos escrevendo. Outro
problema que acontece é que os lotes vazios ao redor e dentro do nosso bairro trazem
conseqüências, porque as crianças não podem andar sem acompanhamento de seus pais,
pois há ratos, lagartas e vários outros insetos e bichos soltos na rua. Penso que assim
não dá para viver com tranqüilidade, mas se isso for parar nos jornais, aí assim as
autoridades irão tomar providências. Pedimos a colaboração para que a minha vida e a
vida dos moradores do bairro Jardim Vista Alegre mude para melhor.’ Bairro do Sogo:
‘No bairro onde eu moro há muitos problemas, principalmente buracos e falta de esgoto,
não deveria ser assim. Biritiba Mirim é uma cidade que deveria ter tudo, ruas asfaltadas
no Bairro do Castellano, no Bairro do Sogo, Santa Catarina, Nirvana, Jardim dos
Eucaliptos, Terceira e Rio Acima. Eu penso que os ônibus do ‘poerinha’ não deveriam
passar numa rua toda esburacada, não é justo para os motoristas, para os alunos e para
a empresa ‘poerinha’ ter que passar por tudo isso, a Prefeitura de Biritiba Mirim deveria
tomar todas essas providências, asfaltar o mais rápido possível. Eu que moro do bairro
do Sogo estou sofrendo muito quando chove e o ônibus não passa na rua da minha casa
por causa da lama e às vezes, eu não consigo chegar na escola, portanto, peço
providências.’ Jardim Yoneda: ‘No bairro do Jardim Yoneda há muitos pontos de drogas,
a polícia passa poucas vezes por aqui. No bairro a situação das ruas é ruim, o asfalto
não está estruturado para a passagem de ônibus que acabam deixando as ruas
esburacadas. Os moradores do Bairro Jardim Yoneda, durante o dia inteiro podem
presenciar os pontos de drogas ou às vezes, eles passam drogas aos jovens na frente das
casas dos moradores honestos e trabalhadores. Quando precisamos do apoio da Polícia
Militar para acabar com essa situação, não encontramos, e ainda temos que conviver
com o cheiro horrível, é só olhar para a cara deles que dá medo. Em nosso bairro as ruas
são esburacadas por causa da passagem de ônibus, as ruas não estão estruturadas e
acabam rachando e ficando com buracos. A Prefeitura de Biritiba Mirim quis pensar em
melhorar, mas na verdade não ajudou muito. O Posto de Saúde que fica no bairro é muito
pequeno e não encontramos assistência médica quando precisamos. As ruas também se
encontram sujas e isso acaba deixando os moradores irritados com a falta de higiene.
Portanto, para melhorar o bairro precisa a união dos moradores para podermos lutar
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pelos nossos direitos que é de cada cidadão e a solução é nos juntarmos e fazermos a
diferença.’ Os bairros de Biritiba Mirim: ‘Nos bairros de Biritiba Mirim está havendo o
problema de ruas intransitáveis por conta das chuvas, pois ainda há ruas para serem
asfaltadas e consequentemente tem muitos buracos e está ficando difícil até mesmo para
os moradores andarem. Em algumas regiões a situação é pior ainda porque há falta de
esgoto nos bairros, há falta de iluminação pública e as ruas ficam muito escuras. Imagine
então, uma rua cheia de buracos, sem pavimentação, com problemas de esgoto e falta de
iluminação? As pessoas ficam até com medo. Eu acho que isso é um absurdo, pois nós
pagamos impostos ao governo e merecemos condições dignas de moradia e saúde, e o
Poder Público deveria se importar mais com os habitantes de Biritiba Mirim, pois há
muitos bairros que precisam de melhorias e tem problemas piores para finalizar. Na
minha opinião deveria ter mais um hospital, já que a população cresceu tanto. Peço
providências.’ Pomar do Carmo: ruas intransitáveis, falta de iluminação, de saneamento
básico, ruas esburacadas, etc. No Bairro Pomar do Carmo estão ocorrendo problemas
de ruas intransitáveis por conta de chuvas e caminhões pesados que passam diariamente
fazendo buracos e quando chove fica impossível para os carros. Outro problema é a falta
de iluminação do bairro e as ruas ficam muito escuras, difícil andar por essas ruas a
noite, ainda mais com buracos na estrada, pessoas devem até ficar com medo de passar
por ali. Não há saneamento básico e o esgoto corre pela rua sem nenhum cuidado com as
pessoas, principalmente com as crianças. Na minha opinião isso tudo é um absurdo, pois
pagamos tantos impostos e o governo não toma nenhuma providência para melhorar e
selecionar os problemas do bairro que tanto prejudicam a população. Se a Prefeitura se
empenhasse, todos os problemas se resolveriam.’ Agradeço a atenção de todos.”
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: Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu
assento, o que lhe é concedida e diz: “É realmente verdade o que a aluna Jéssica nos
falou, mas a gente depende também muito dos recursos do município. A gente não tem
uma força total para fazer aquilo que realmente precisa o município. Nós ficamos
preocupados com isso também, temos reivindicações e mais reivindicações aqui ao
Prefeito, mas uma hora a máquina está quebrada, na outra não tem material, não tem
diesel, e a gente fica aqui levando cacetada. Realmente é um problema, eu sei por que eu
também sou funcionário público e trabalho nas ruas dia a dia, é triste você ir com uma
ambulância na casa de uma pessoa para levá-la no hospital e ter que andar com a maca,
o funcionário carregando o doente, por uns quinhentos metros de distância. Eu concordo
com você. Então, a gente quer, de certa forma melhorar cem por cento o município, mas,
infelizmente a arrecadação no município é pouca, a gente trabalha em cima do que tem,
tem uma hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal onde não se pode fazer gastos que
ultrapassem o valor estipulado, então, ficam ruas e estradas esburacadas, os ônibus caem
nos buracos e infelizmente é isso. Não por falta de a gente exigir do Prefeito porque a
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gente tem feito isso. Muito obrigado.” 2. Vereador Carlos Alberto Taino Junior:
Solicita autorização a senhora Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que
lhe é concedida e diz: “Boa noite a todos, Nobre Presidente e demais Pares. Gostaria em
primeiro lugar de parabenizar a idéia do Vereador Reinaldo de ter montado essa
comissão sobre a SP-88, porque realmente há essa necessidade e quero me colocar à
disposição, embora a comissão já esteja formada, mas para eu poder acompanhar os
Nobres Pares, porque eu acho que quanto mais Vereadores, poderá fortalecer ainda mais
as nossas reivindicações quanto às necessidades da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de
Moura. Quero também agradecer a presença da professora Gilda, desse trabalho que ela
fez, agradeço também aos alunos que poderiam estar nesta segunda-feira descansando
em suas casas, mas estão aqui presentes. Digo a vocês, como o meu Nobre Colega
Benedito Donizete falou, da dificuldade que nós temos, mas que de tudo isso que vocês
falaram nós temos o conhecimento e nós cobramos sim do Prefeito, temos reivindicações,
requerimentos de todos os nove Vereadores que fazem esses pedidos ao Prefeito
constantemente cobrando os melhoramentos nos bairros. Nós sabemos de todas as
dificuldades, nós cobramos também da empresa de ônibus, mas ela também nos passa
quanto à dificuldade que eles têm com as vias por onde os ônibus passam. Enfim,
iluminação pública, ruas esburacadas, uma cidade que está um pouco largada, muito
suja, cheia de mato e que nós estamos cobrando isso do Prefeito, não digo só eu, mas
todos os Vereadores aqui. O Prefeito sabe da situação, mas devido o final de mandato, da
arrecadação do município, nós até entendemos em parte, nós sabemos que com trabalho
dá para melhorar muito e é por isso que nós estamos aqui para cobrar e levar tudo que
vocês mencionaram aqui. Ficamos muito honrados com a presença de todos vocês.
Obrigado e boa noite a todos.” 3. Vereador Fernando Henrique Bolanho: “Boa noite
senhora Presidente e demais Pares. Primeiramente quero agradecer aos Nobres Pares
pela aprovação do projeto ‘Cidadão Biritibano’ ao Deputado Estadual Marco Aurélio
Bertaiolli que vem a muitos anos ajudando o município e que vem de encontro com o que
a professora Gilda trouxe seus alunos, o deputado Bertaiolli também ajudou o município
do ano passado para cá, com uma verba de quatrocentos mil reais destinadas ao
cemitério e obras de infra-estrutura dos bairros Jardim dos Eucaliptos e Cruz das Almas.
Gostaria também, com referência ao Vereador Reinaldo nos falou sobre essa comissão,
estive presente no acidente de ontem, estava passando pelo local na SP-88, já fiz vários
requerimentos solicitando lombada eletrônica, lombada comum, pintura de faixas, tudo
que fosse possível colocar para amenizar os acidentes dessa estrada que corta o nosso
município e muito acaba atrapalhando, porque muitas crianças atravessam a rodovia
para irem à escola aqui no centro, então tudo isso é complicado, estarei na comissão
junto com o Vereador Reinaldo. Para finalizar, quero parabenizar novamente a
professora Gilda e a aluna Jéssica que fez a leitura dos depoimentos dos alunos. Como os
demais Vereadores já falaram das dificuldades que o município enfrenta, somos aqui em
nove Vereadores e acredito que todo tem o mesmo ideal, a mesma vontade de ajudar e
trabalhar. São feitas Indicações, Projetos, mas nem tudo é colocado em prática porque
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temos um pequeno probleminha: falta de recursos. Mas tudo isso temos que trabalhar
para que consigamos trazer mais recursos para o município, inclusive com o royalties da
água, que nós já temos lutado junto aos Deputados Estaduais que nos representam aqui
no município, para que consigam realmente aumentar a renda do município e que não
fique somente essa renda simples do IPTU, uma parcela do IPVA, do ITBI, que são
impostos municipais, o ISS também, e nós temos poucos comércios. Nós temos
trabalhado, acho que todos os Vereadores tem se empenhado em apresentação de
projetos e indicações e, infelizmente, sabemos que o dinheiro é curto e fazemos o que é
possível, mas estamos juntos para que possamos ter uma Biritiba melhor e que possa
crescer e como a professora disse: ‘para que os alunos tenham fé’, porque são jovens da
8ª série e primeiro colegial então tem um futuro aí pela frente, e se perde a fé, perde tudo,
então, que tenham fé que vai melhorar. Boa noite e muito obrigado a todos.” 4.
Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Senhora Presidente, Vereador Marcelo –
Primeiro Secretário, demais Pares e todos presentes boa noite. Quero parabenizar a
professora Gilda pela iniciativa, a Escola José Carlos Prestes sempre teve essa linha de
conscientização dos alunos, meus parabéns. Aqui na Câmara de Biritiba Mirim é assim,
na verdade, todos os Vereadores estão preocupados com essas questões, a gente não tem
esquecido de bairro nenhum, na pauta de hoje mesmo vocês já viram, sempre nós temos
essa atenção, só que infelizmente, em Biritiba Mirim faltam muitos recursos, nós somos
protegidos pela Lei dos Mananciais para atender ao município de São Paulo no
abastecimento de água, o que não é a lei dos mananciais é reserva ambiental. Nós temos
pedido um monte de coisa, só que realmente o Estado não reconhece o nosso valor no
sentido de estar contribuindo ao município, tanto aqui como em Salesópolis onde a
professora mora, com recursos para podermos nos manter. Nós temos as nossas estradas
com deficiência, tem a falta de iluminação pública em diversos bairros onde praticamente
para todos os postes tem o pedido de iluminação, seja de um ou de outro Vereador. Na
verdade, o município não tem esse recurso para poder fazer as coisas, se compararmos
Biritiba Mirim com Mogi das Cruzes que tem diversas indústrias e arrecada muito mais,
só o orçamento da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes é igual ao orçamento do
município de Biritiba Mirim, então, isso é só para vocês estarem a par do porque que não
acontece tanta coisa, vocês podem pensar: ‘será que o Vereador não passa aqui na
minha rua?’, podem ter certeza que nós passamos sim, passamos no buraco que nem
vocês, também estamos direto fazendo o máximo que podemos, mas é que o nosso recurso
é curto e temos que saber utiliza-lo bem. Estamos aqui fiscalizando constantemente para
que as coisas sejam bem feitas, quando a gente tem alguma coisa de bom, como foi feito
hoje aqui também, com a homenagem prestada aos dois deputados que estão olhando
para a cidade. Tem outros deputados que merecem também bastante apoio como o
Campos Machado, Estevam Galvão, Marcos Bertaiolli, o Gondim, eles realmente têm
visto aqui a cidade, tem mandado recursos, mas eles também são limitados para mandar
recursos, não vai resolver todos os problemas, mas ameniza um pouco o tanto de
problemas que a cidade tem, mas na verdade, precisaríamos ter algo mais seguro para a
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cidade. Quando que vamos ter realmente alguma coisa mais segura para Biritiba e
Salesópolis que também está na mesma situação, quando que vamos poder fazer alguma
coisa por si, sem ficar dependendo de fora? Como a gente não pode ter indústria aqui,
algo que arrecade mais tributos à cidade, temos que ter o reconhecimento do Estado para
pagar o que a gente merece pela água que fornecemos para São Paulo. Hoje fornecemos
vinte mil litros de água para São Paulo, somos o segundo maior produtor de água do
Estado e cadê o nosso retorno? O retorno é mínimo e a gente tem que conseguir, não sei
se vamos conseguir agora neste mandato, mas é uma luta que não pode cessar,
independente de quem ganhar na próxima eleição, tem que estar batalhando nesse
sentido para a gente ficar independente do resto do Estado. É inadmissível que no Estado
de São Paulo, um município que nem o nosso tão próximo da capital, dependa de tantos
recursos e que a gente não tenha. Com o Vereador Reinaldo comentou a respeito da
rodovia, porque a nossa estrada não é cuidada pelo Estado de São Paulo? A gente vê
recursos indo para tantas estradas do Estado e para a nossa não vem nada. Até uma vez
me perguntei o porquê que faziam isso com Biritiba e Salesópolis, que estão na mesma
situação? Seria porque temos poucas pessoas, poucos eleitores? O Estado teria que olhar
mais para a gente nesse sentido, de corrigir, de fazer a duplicação, fazer uma rotatória
aqui embaixo na rodovia que é muito perigoso mesmo para àqueles que atravessam a
pista. Quero que vocês saibam que a população daqui tem seus representantes que estão
olhando por vocês, mas que infelizmente não podemos fazer tudo o que queríamos. Quero
só mais uma vez parabenizar a conscientização e convidar a todos vocês a participarem
das Sessões da Câmara, a acessarem o site da Câmara Municipal que é
www.camarabiritibamirim.sp.gov.br , onde tem os trabalhos de todos os vereadores, tudo
que é aprovado aqui, tudo que é passado pela Câmara e as pessoas estarem participando
mais para ver o que realmente está acontecendo aqui na cidade, porque geralmente as
pessoas não têm tanto interesse em política e no que acontece no município. Até quem
sabe se mais pessoas tiverem consciência, estará melhorando a situação para elegermos
todas as pessoas boas, um governador, os deputados, enfim, em geral. Obrigado.” 5.
Vereador José Maria de Siqueira Junior: Solicita autorização a senhora Presidente para
fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Boa noite a todos,
senhora Presidente, senhores Membros da Mesa, senhores Vereadores. Quero
parabenizar a iniciativa dos alunos da Escola Prof. José Carlos Prestes que teve o apoio
da professora, uma iniciativa louvável que deve ser copiada e seguida não só pelos
alunos, mas por toda a população do município de Biritiba Mirim. Não foi a toa que foi
criada esta Tribuna do Povo, justamente para que as pessoas venham até nós e
reivindiquem melhorias, porque nós temos nove vereadores e às vezes passa despercebida
alguma coisa. Com relação ao asfalto, realmente Biritiba Mirim é muito carente nessa
área de pavimentação. Durante esses quatro anos de mandato, nós, apesar de termos
recebido alguns recursos dos deputados estaduais, como o próprio Vereador Jarbas
mencionou, temos o Deputado Estevam que tem cuidado muito pelo município, o
Bertaiolli, o Deputado Ricardo Izar, Deputado Gondim conseguiu uma verba para a
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compra de uma máquina, o Estevam Galvão também tem colaborado, enfim, o Poder
Legislativo e o Executivo têm trabalhado nesse sentido porque o município tem uma
arrecadação muito pequena, nós não podemos ter indústrias poluentes e infelizmente a
nossa área territorial não ajuda muito na colocação de indústrias. O único pólo
industrial que nós temos hoje em Biritiba e que interessa às indústrias é a área do Bairro
do Sogo e do Rio Acima, porém nós temos agricultores que utilizam aquela área e seria
uma polêmica muito grande estarmos tentando uma desapropriação para a construção de
empresas, seria até uma forma de realizarmos um estudo para que essas empresas
pudessem se instalar em Biritiba e gerar empregos. Com relação ao esgoto que foi
mencionado no Bairro do Sogo, Biritiba Mirim, até a vinda da Sabesp, vivia uma
situação muito pior do que vive hoje, infelizmente nós tínhamos esgoto praticamente
numa área muito pequena do município e, com a vinda da Sabesp e o financiamento que
eles conseguiram no BNDES na ocasião, conseguiram fazer a canalização do esgoto na
área central e em diversos bairros da cidade hoje nós temos esgoto tratado, mas como o
professor Jarbas mencionou, a nossa área municipal, a nossa área territorial, ela é
praticamente cem por cento protegida pela Lei de Mananciais. No Bairro do Sogo, do Rio
Acima, por exemplo, o esgoto não é possível porque a Lei de Mananciais não permite a
instalação da rede de esgoto doméstica. É uma briga que nós tivemos com a Secretaria
do Meio Ambiente, alguns bairros até próximos do centro da cidade, como por exemplo,
a Vertentes do Biritiba, Bairro do Pomar do Carmo e Cinturão Verde, foi uma briga para
conseguirmos a colocação da rede de esgoto que não queriam colocar, mas não porque
não querem, a Sabesp é uma companhia de economia mista em que o Estado tem a
participação e para tudo, todos os projetos, eles precisam da autorização da Secretaria
do Meio Ambiente, senão eles não podem fazer. Com relação ao tráfico de drogas,
realmente Biritiba Mirim, o Estado de São Paulo, o Brasil, está enfrentando o problema
sério de drogas. Nós tivemos recentemente a condenação do Abadia, maior traficante do
mundo, onde teve trinta anos de cadeia, o que é pouco para ele. Mas nós temos que nos
ater a Biritiba Mirim. Eu, como Policial Civil, vou defender a minha instituição, mas não
deixo também de ressaltar o trabalho da Polícia Militar. Nós, infelizmente hoje, temos
essa realidade, esse problema, já efetuamos diversas prisões, inclusive no Jardim Yoneda
junto com a Polícia Militar. Hoje, graças a Deus, nós estamos contando com o apoio da
Força Tática de Mogi das Cruzes e esse trabalho é de inteligência, é um trabalho que
deve ser realizado de forma velada porque o traficante é muito esperto, conhece os
policiais e isso dificulta muito o trabalho da gente. Espero que com o tempo, a gente
consiga diminuir isso e claro que a senhora Presidente enviará um ofício à delegacia, a
Polícia Militar, para estar reforçando ainda mais o apelo da população interessada. Com
relação à iluminação pública, é outro problema que nós temos. Fomos lá, eu, o Vereador
Benedito Donizete e os vereadores de Salesópolis, junto com o Deputado Estevam, na
Secretaria do Meio Ambiente. Foi uma briga. Conseguimos a liberação, porque nós
temos um problema que a Bandeirantes não coloca postes e nem iluminação pública em
Biritiba e nem em Salesópolis sem a autorização do Meio Ambiente. Fomos lá, tiramos
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xerox de todos os mapas de loteamentos da cidade, fizemos o pedido e todos os
vereadores apoiaram, o Secretário do Meio Ambiente foi solidário, percebeu que o
problema é sério e liberou, mas infelizmente, a coisa empacou no Ministério Público e de
lá não saiu até agora. O problema continua, nós não conseguimos resolvê-lo porque a
coisa passou da alçada da Administração Pública e foi ao Judiciário. Nós não podemos
estar questionando cabe ao Promotor analisar o caso e enquanto não sair uma decisão, a
gente fica amarrado com isso. Recentemente eu conversei com o senhor Renato do meio
ambiente do município e pedi uma nova reunião, até falo ao Vereador Wellington que tem
uma ligação com o Deputado Etevam, para que ele agende uma nova reunião com o
Secretário para que possamos conversar com ele e quem sabe estarmos conseguindo a
liberação. Mais uma coisa que eu quero destacar: num passado próximo, foi feito um
pedido deste Vereador à Prefeitura, na ocasião ainda era o Prefeito Roberto, para que
ele pedisse, solicitasse ou determinasse ao Departamento Municipal de Obras, que fizesse
um projeto de passarela e que fosse enviado aos deputados que dão apoio ao nosso
município. Não adianta fazermos pedidos, fazer uma Moção dizendo que precisa disso ou
daquilo. É do conhecimento dos Vereadores e da Prefeitura que tem que se mandar
projeto, tem que enviar memorial descritivo, planilha de custos para que esses recursos
venham para o município. Infelizmente na ocasião, me mandaram uma resposta dizendo
que a Prefeitura não tinha condição financeira de fazer um projeto. Acho que isso é
brincadeira, sendo que a Prefeitura tem arquiteto, tem um Diretor de Obras que é
arquiteto e me dizem que não tem recursos para fazer um projeto de passarela, isso é
brincadeira. Então, peço hoje o apoio dos demais Vereadores para que a gente volte a
fazer esse pedido, que seja realizado um projeto pela Prefeitura, com custos, planilhas e
memorial descritivo, e que seja enviado a São Paulo aos deputados, para que nós
consigamos a construção dessa passarela para amenizar o problema dos pedestres e
tentarmos diminuir o número de acidentes. Outra coisa que quero dizer é que,
infelizmente, nessa semana que passou, eu tive uma péssima notícia, não sei se é verdade
ou mentira. Foi anunciada a liberação, por parte do Deputado Valdemar Costa Neto, de
quinhentos mil reais para Biritiba Mirim para que fosse usado em infra-estrutura, ou
seja, asfalto, etc., e tomei conhecimento através da ‘boca pequena’ que essa verba seria
cortada por conta da mudança do Prefeito. Espero que isso seja mentira e que o
deputado ponha a mão na consciência, se é que é verdade, eu não acredito, e esse
dinheiro realmente seja liberado para que seja utilizado em benefício da população.
Enfim, senhora Presidente, senhores Vereadores, era o que eu tinha a dizer. Muito
obrigado.” 6. Vereador Marcelo Silveira Mistroni: Solicita autorização a senhora
Presidente para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe é concedida e diz: “Muito
boa noite, senhora Presidente, vereador Jarbas – Segundo Secretário e demais Pares.
Gostaria de parabenizar esse trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola Prof. José
Carlos Prestes, a professora Gilda que coordenou, meus parabéns pela iniciativa. Nós,
enquanto Vereadores, somos os mais interessados em resolver os problemas não só dos
bairros próximos, mas como todos os bairros do nosso município. Nós fomos eleitos em
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2004, estamos num mandato de quatro anos e se nós não fizermos o nosso trabalho para
o qual fomos eleitos, eu tenho certeza que vocês não vão repetir o seus votos e não irão
colocar-nos aqui novamente. Então, vocês podem ter certeza de que esses Vereadores que
aqui estão, são um dos mais interessados em resolver os problemas do município. Os
moradores do bairro Jardim Jungers estiveram aqui na semana passada numa reunião, e
numa inusitada reunião onde os vereadores estavam presentes, nós acertamos e
estaremos devolvendo quarenta mil reais, dinheiro da Câmara Municipal à Prefeitura,
para que seja feita obra de infra-estrutura de guia e sarjeta no bairro deles. Acho que
tem que partir de nós, mas os moradores também, assim como alguns alunos falaram
aqui, tem que ter a contrapartida. Vocês mostraram para nós, nos colocaram a questão
quanto ao ponto de drogas que, muitas vezes nós passamos no local e não vemos, mas
vocês que estão lá no bairro sabem onde é. O vereador José Maria me corrija se eu
estiver errado, existe o disque denúncia, onde vocês não se identificam, não precisam dar
o telefone, é só contar onde está o problema que, a Polícia Civil com o trabalho de
investigação, juntamente com o trabalho da Polícia Militar, vão conseguir resolver o
problema. Agora, se vocês não tiverem essa contrapartida fica mais difícil o trabalho da
polícia. No mais, acho que todos os Vereadores aqui se colocaram sensíveis aos
problemas do bairro, isso não é novidade para ninguém, a dificuldade que hoje a
Prefeitura passa, não só em Biritiba Mirim como também todos os municípios, acho que
podemos contar nos dedos os municípios que não têm problemas de infra-estrutura hoje
no Brasil. Então, nos colocamos à disposição, principalmente a minha pessoa, para que
continuem trazendo esses problemas para nós, continuem participando na Câmara,
mostrando o trabalho que vocês queiram que sejam realizados dentro do bairro de vocês,
para que nós possamos muitas vezes também entender qual é o problema, porque muitas
vezes nós achamos que o problema é simples, mas o problema é mais grave do que a
gente imagina. Então, se vocês continuarem nos trazendo, com certeza com o apoio da
Prefeitura juntamente com os Vereadores, nós conseguiremos realizar. Gostaria também
de parabenizar os Vereadores Fernando e Reinaldo pelo título de ‘Cidadão Biritibano’
ao Deputado Marco Bertaiolli, a Vereadora Erica e Vereadores Wellington e Reinaldo
pelo mesmo título de ‘Cidadão Biritibano’ ao Deputado Estevam Galvão, porque são
pessoas sensíveis aos nossos problemas, que foram eleitos e que realmente estão
mostrando o porquê que foram lembrados na eleição passada. Tiveram votação no nosso
município e estão trazendo verbas, sensíveis aos nossos problemas, assim também como
os deputados Gondim, Campos Machado e Ricardo Izar, então, são a essas pessoas que
realmente nós precisamos mostrar o carinho que a nossa cidade tem com eles. Muito
obrigado e boa noite.” 7. Vereador Reinaldo Pereira: “Em nome da senhora Presidente
eu cumprimento a Mesa Diretiva, em nome do Vereador Benedito Donizete, o vereador
mais velho desta Câmara Municipal, cumprimento os demais Vereadores. Em 2006
quando eu tive a oportunidade de ser Presidente desta Casa de Leis, tive o apoio dos
Vereadores Wellington, Marcelo, Jarbas e Fernando e tive a colaboração do demais
Vereadores também. O importante é o seguinte: esta Câmara Municipal nesta
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Legislatura, ela pode ser chamada de ‘Câmara Cidadã’, pois como se pode observar,
professora Gilda, a iniciativa dos Nobres alunos é extraordinária, só merece elogios, mas
a Câmara Municipal, não só este Vereador como todos os demais, há muito tempo já
estão preocupados com a questão da cidadania e da participação popular nesta Casa de
Legislativa. Nós Vereadores nesta Legislatura, aprovamos a Sessão Itinerante que dá a
oportunidade a todo cidadão participar do processo legislativo. Nós já fizemos Sessões
Itinerantes na Escola Adhemar Bolina, na Escola José Carlos Prestes e na Escola Nelson
de Oliveira, e nós vereadores já demos um passo importante que foi a abertura desta
Casa Legislativa à população. Também tivemos a oportunidade de aprovar nesta mesma
Legislatura a lei do Parlamentar Jovem que é exatamente para essa finalidade a qual a
professora trouxe os alunos. Podemos então, aperfeiçoar esse projeto, o deixo em suas
mãos, e é muito importante que a professora abra as portas da escola da mesma forma
que nós abrimos as portas do Legislativo a todos alunos, professores e diretores da rede
de ensino do município de Biritiba Mirim. Quero fazer também um breve comentário
sobre a questão da ‘Lei Seca’, muito se comenta na cidade que o Prefeito senhor Joaquim
Gomes está fechando o comércio, que está perseguindo alguns comerciantes, que está
com interesse de prejudicar os comerciantes. Isso não é verdade. O Prefeito tão somente
está seguindo a lei e na verdade, não existe uma lei aprovada no município que trata
sobre esse assunto da ‘Lei Seca’. É muito importante eu vir até esta Tribuna para
defender o Prefeito Municipal que está sendo julgado de forma injusta. Gostaria que
vocês, se pudessem, transmitissem à população que não é verdade o que estão dizendo
por aí. Com relação aos deputados Marco Bertaiolli e Estevam Galvão de Oliveira, são
deputados do partido o qual sou Presidente Municipal. Na oportunidade, o Vereador
Wellington apoiou o deputado Estevam Galvão, assim como a Vereadora Erica também o
apoiou, e me parece que o Vereador ‘Inho’ também o apoiou, não tenho certeza absoluta,
mas em relação ao deputado Marco Aurélio Bertaiolli, eu o apoiei e o Vereador
Fernando Bolanho também o apoiou, e o compromisso nosso com os deputados foi que
nós trabalhávamos para eles e que trariam verbas para o município. Como o Vereador
José Maria disse de uma maneira brilhante, o município tem muitos problemas, os
Vereadores não fazem mais porque não há possibilidade de fazer, pois se houvesse a
possibilidade nós faríamos com toda a certeza. Por fim, com relação à questão da SP-88,
é um assunto que já vem sendo abordado a cerca de sete anos, e na Legislatura anterior
já foi aprovada uma lei que permite o município a fazer um convênio com o D.E.R. Na
verdade, quando eu insisti na formação de uma Comissão Parlamentar, é porque já existe
uma lei e só falta uma vontade política no sentido de buscar uma solução junto com o
D.E.R. para nós pressionarmos para que tomem uma decisão. Ou eles fazem lombadas,
tomam as decisões de segurança para que a população não sofra da forma que está
sofrendo hoje, ou senão, se não tem condições de assumir essa responsabilidade, que
repassem ao município e nós Vereadores, em conjunto, buscaremos uma solução
juntamente com o Governo Estadual e com os nossos deputados. Para concluir, o
Vereador Marcelo tem o Deputado Ricardo Izar que tem ajudado muito o município,
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quero dizer que seria muito importante que Vossa Excelência viesse fazer um título de
“Cidadão Biritibano” ao Nobre deputado porque ele sempre participou da vida do
município também. Com relação ao deputado Valdemar Costa Neto, que o Vereador José
Maria fez um comentário que a verba talvez não seja encaminhada ao município, eu
quero registrar uma coisa importante, não sou de ficar escondendo a minha posição
política: acredito sim, que se está tendo essa conversa que talvez não venha essa verba,
que é um pecado, pois quinhentos mil reais é muito dinheiro e o município está
precisando, é em decorrência do cargo em comissão de Procurador Geral do Município o
qual a enteada do ex-Vereador Donizete ocupava. Eu não vou enrolar porque na verdade
é uma questão política e acho que o município não pode sofrer nenhum prejuízo por
questões políticas e de interesse pessoal por causa da próxima eleição que vamos
enfrentar aqui, não é verdade? Hoje eu estou Vereador, não sou Vereador, eu estou
Vereador, assim como estiveram Vereadores os colegas anteriores e como também virão
Vereadores novos que estarão aqui representando o povo. É muito importante registrar
isso para que o deputado federal não venha tomar uma posição pessoal e esquecer da
população de Biritiba. Muito obrigado. .” 8. Vereador Wellington Medeiros de
Assunção: “Boa noite a todos. Cumprimento a senhora Presidente e aos demais Pares.
Quero saudar a professora Gilda e os seis alunos e quero falar a senhora, professora,
que tive o prazer de conviver com a senhora por alguns dias no SEBRAE junto com o
professor Jarbas, e nós estamos precisando dos dois cursos do SEBRAE juntos:
Aprender a Empreender e Juntos Somos Fortes, então acredito que a saída para Biritiba,
com certeza, é essa aí. A senhora viu que dentro das nossas possibilidades, nós trouxemos
os dois cursos e estamos trazendo mais para capacitarmos os jovens, conscientizá-los,
politizá-los, pois acreditamos que uma das saídas, com certeza, é a educação, até porque
a gente possa fazer com que esses jovens evitem um mal maior que é a questão das
drogas, da violência, da prostituição, etc. Um exemplo disso, é uma mãe desesperada que
veio me procurar a pouco, porque um jovem infelizmente ingressou no mundo do crime e
está preso, exatamente por falta desse acompanhamento, dessa base. Não foi atacada a
causa e sim o efeito. É fácil a polícia prender e colocar numa sela, mas o jovem tem uma
escola lá dentro, do crime organizado, que retorna muitas vezes, com certeza, muito pior.
Como o Nobre Vereador José Maria falou, que foi preso o Abadia, o maior traficante do
mundo, mas ficaram os tentáculos dele não só no Brasil como no mundo todo. Esse mal
não tem cura, a única cura para esse mal é a conscientização dos jovens, é a educação,
dar uma outra alternativa para eles, dar uma outra qualidade de vida, mostrar uma outra
saída para a situação financeira dele que não seja enveredar por esse caminho. Então, a
senhora está de parabéns por essa iniciativa, até ratificando todo esse trabalho, agradeço
aos Nobres Pares pela criação do projeto que a gente fez com a ajuda do nosso
Procurador Jurídico, Doutor Sobrinho, e autorizamos o Prefeito a criar a Guarda Mirim
no município. É uma outra entidade que vai exatamente de encontro a essa necessidade
do jovem no município, porque nós sabemos que a ociosidade é a mãe da coisa ruim. Nós
vemos as escolas nos finais de semana fechadas, e não há nenhuma campanha
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funcionando efetivamente no município de prevenção, então, essa entidade, a Guarda
Mirim, com certeza neste ano, se Deus quiser, nós vamos pelo menos começá-la, eu tenho
certeza disso e estou me dedicando a isso, hoje mesmo estive com o senhor Natal da
Guarda Mirim de Suzano, e com certeza nós vamos implementar esse caminho, vamos
atender a cinqüenta jovens para começarmos e vamos atender a mais jovens, se Deus
quiser, num futuro próximo, vai depender exatamente do envolvimento da sociedade. Nós
aprendemos no curso em que eu mencionei agora a pouco, que nós temos que ter
planejamento e meta e Biritiba precisa disso hoje. O nosso Plano Diretor está aí, todos os
Vereadores sabem disso, foi votado, mas até hoje nós não discutimos com a comunidade
esse plano. Foram marcadas algumas audiências, foram feitas algumas reuniões, mas de
efetividade não teve isso que a senhora professora acabou de falar e que os seus alunos
nos trouxeram: essa participação. Qual é a prioridade hoje do município? Onde que nós
temos que atender com a prioridade? É isso que falta, esse debate, mas um debate
construtivo. Não adianta colocarmos a culpa no ex-Prefeito, nem nos outros Prefeitos que
passaram, a gente tem que construir a cidade, a gente tem que reconstruir e melhorar
isso tudo, independente de quem passou pela administração. A gente não pode só levar a
Biritiba só as manchetes ruins, só coisas que denigram ainda mais a imagem do
município. O professor Jarbas citou há pouco: somos o segundo maior produtor de água
do Estado de São Paulo, em mais de seiscentos municípios, Biritiba é o segundo e nada
vem de retorno para o município. Poderíamos estar com a pesca desportiva, poderíamos
ter campeonatos de pesca, de Jetsky, de caiaque, enfim, uma série de atividades
desportivas envolvendo o próprio jovem da nossa cidade. Então, a gente deixa até como
título de recomendação para que o próximo Prefeito procure ver isso aí. Biritiba tem que
ser valorizado, não adianta a gente também pensar que Biritiba não vai ter que ser
preservado, vai ter que ser preservada sim, porque o Meio Ambiente é fundamental para
a nossa existência então ele também tem que ser visto isso aí. O Vereador Fernando
Bolanho nos deu a sugestão com relação ao viveiro, enfim, tem outras saídas para
geração de empregos que não seja simplesmente trazermos empresas, podemos trabalhar
dentro de um potencial sustentável e desenvolvermos alguns projetos aqui que possam
também preservar o meio ambiente, desenvolvendo o turismo e fazermos bem mais coisas
do que hoje estão sendo feitas no município. Fico a disposição da senhora e de seus
alunos, deixo o meu gabinete a disposição para qualquer coisa, estou aí para fazer
trabalhos em conjunto porque acredito que temos que ter um grupo, pois sozinho
ninguém faz nada. Muitos tentaram e poucos conseguiram, então eu caminho pelo lado
do grupo que é o caminho certo. Quero registrar aqui também, deixar uma cópia com a
senhora Presidente de um ofício que eu recebi do Deputado Estevam Galvão, que traz o
seguinte: ‘Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento a sua solicitação,
venho à presença de Vossa Senhoria informar que já foi solicita através da
Emenda Parlamentar para o município de Biritiba Mirim, os valores abaixo
discriminados: - duzentos mil reais destinados à construção do Cemitério (que já
está na conta da Prefeitura, o André está aqui e deve estar sabendo); e mais duzentos
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mil que foram solicitados para a execução de obras, infra-estrutura e
pavimentação asfáltica...’ Isso está aguardando a liberação, mas já foi solicitado e já
está a caminho também. Eu fiz esse ofício no dia dois de dezembro de 2007 e recebi essa
resposta dele no dia quatro de abril de 2008, juntamente também com o Prefeito que
recebeu. Estamos trabalhando, como os Vereadores falaram, estamos correndo atrás dos
candidatos que nós apoiamos e eles estão dando um retorno. O deputado Estevam Galvão
é uma pessoa de grande tradição, tive o prazer em conhecê-lo há pouco tempo, mas tenho
certeza que a minha participação com ele foi efetiva e consegui trazer alguns recursos
para o município, isso é o que importa a população. Outra coisa que quero frisar, como o
Nobre Vereador Jarbas falou, é que Biritiba precisa exatamente dessa consciência
política, os próximos políticos, Prefeitos e Vereadores que vão trabalhar no município,
têm que ter essa consciência de que nós precisamos nos unir, não pelo amor, mas pela
dor, porque já falei que na política é difícil fazer amizades, mas a cidade é maior do que
todos nós, a situação que está hoje Biritiba Mirim é realmente gritante. Andamos pelos
bairros e sem nenhum demérito para nenhum ex-administrador, mas de solução concreta
não temos nenhuma. Então, precisamos, os candidatos a Prefeito e Vereador,
apresentarem projetos à população, projetos efetivos que realmente tirem Biritiba dessa
situação. Hoje nós estamos condenados, isolados, como ele citou, Biritiba e Salesópolis
hoje não são conhecidas, são cidades desprezadas e nós precisamos mudar essa
realidade, não podemos aceitar, porque estamos a sessenta quilômetros da cidade de São
Paulo, uma grande cidade maior do que vários estados juntos e a gente não consegue
trazer nada de mais concreto para o município. As ruas estão esburacadas dos bairros
Cruz das Almas e Jardim dos Eucaliptos. Acho que esse momento é para nos unir e fazer
realmente um trabalho efetivo. Não adianta nada, somos em nove Vereadores, um
Prefeito, um Vice-Prefeito, várias associações de bairros e a gente ter cada um, um
projeto, nós não temos um projeto central. Primeiro vamos desenvolver, foi o que eu
estava comentando com o Vereador Fernando Bolanho, vamos desenvolver primeiro um
trabalho efetivo no município e depois a gente pode até brigar pelo poder, mas vamos
comandar quem na situação que está hoje Biritiba? Acho que temos que segurar um
pouco os nossos egos, os nossos ideais isolados, as propostas isoladas e pessoais e
pensar no bem maior, sem demagogia. Eu li uma reportagem nesta semana na revista
Veja sobre o Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade no interior da Bahia que hoje é a
maior produtora de soja do Brasil, então, o Prefeito comentava que administrar o
sucesso todo mundo sabe, mas administrar o fracasso e sem dinheiro, ninguém quer ser o
pai da criança. Acho que é hora da gente pensar no jovem que está aqui hoje, na pessoa
que está a trinta, quarenta anos nesta cidade, e desenvolvê-la com sustentabilidade para
que amanhã tenhamos orgulho de viver em Biritiba. Tem jovem hoje, professora, que não
sabe o hino de Biritiba, que não sabe nem qual a cor da bandeira de Biritiba, e a gente
não cuida desse alicerce. Embora eu não sendo daqui, eu a prezo muito porque essa
cidade me deu muita coisa, não tenho nenhum receio dessa cidade, tenho duas filhas, o
meu sogro é daqui, a minha sogra é daqui e é filha de um dos fundadores desta cidade, e
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adotei Biritiba como uma cidade minha. Vou lutar até o fim do meu mandato,
independente de eu ser Vereador ou não para mudarmos essa realidade que afringe a
nossa população. Tenho andado muito por aí, vejo que quando chove ninguém consegue
transitar e não vemos a coisa funcionar, como eu falei, de forma efetiva, de forma que a
coisa funcione para várias gerações, projetos para vinte anos, não só para quatro ou oito
anos. Espero que o próximo Prefeito tenha essa visão, procure agregar todas as pessoas
e procurar aproveitar de cada um o melhor do projeto daquela pessoa para conseguir
realmente alavancar Biritiba, tirar Biritiba desse cordão de isolamento, dessa redoma
que nós estamos hoje nos sentindo, o medo, o terror está tomando conta da cidade e aos
poucos a coisa está se tornando dessa forma. Volto a falar: tem que ser um conjunto de
metas, um conjunto de planejamento e um conjunto de pessoas para tocar essas metas,
independente de partido, de religião ou de qualquer coisa que seja. Quero aqui me
colocar à disposição de todos os políticos e de todas as pessoas da cidade para que
possamos caminhar nesse sentido, independente de co-partidária e de qualquer outra
coisa, e eu tenho um certo receio porque a gente viu e até vou citar, em respeito à
professora não vou entrar em detalhes, mas no dia trinta e um passado ocorreu um fato
aqui que realmente foi lamentável para a Câmara, para nós Vereadores e para a própria
população, quem perdeu mais foi a população. Acho que temos que ser respeitados
enquanto mandato, enquanto Vereador dentro da nossa Casa de Leis porque nós estamos
aqui para fazer isso que a senhora bem colocou: trazer cidadania para o nosso povo,
trazer projetos para Biritiba. Andar com confusão, com briga, com essas coisas, não
funciona, já está provado isso, nós já tivemos exemplos trágicos aqui na cidade que até
hoje não foram desvendados. Acho que não é por aí e temos que trabalhar de outra
forma. Os embates políticos têm que existir, a oposição tem que existir, eu sou fiscal da
lei hoje no município, uns querendo ou não, mas eu sou, fui eleito para isso legitimamente
e tenho que ser respeitado nessa minha função, não tem jeito. Não vou me intimidar, não
vou deixar de fazer o que eu sempre fiz, vou fazer os meus projetos que estão todos aí
para a cidade ver e me julgar e no final do ano nós vamos ver quem vai prestar contas do
seu trabalho, isso sem nenhum demérito para nenhum vereador e nem para qualquer
político. Eu fiz a minha parte enquanto Vereador e com isso eu tenho certeza que estou
com a minha consciência tranqüila. Então, se tem algum problema que se resolva, mas
resolva entre você mesmo, não me coloque no meio porque eu graças a Deus estou bem,
graças a Deus tenho uma família boa e maravilhosa, tenho meus projetos feitos no
município, estou fazendo mais até dezembro e vou cobrar sim, vou cobrar politicamente
falando, administrativamente falando, de cabeça erguida, pelo bem da população e pelo
bem da cidade, porque eu não vou aceitar jovens aqui com os fatos que vêm ocorrendo,
são jovens envolvidos em prostituição, em drogas, é jovem que não têm o que fazer na
praça onde tem um monte embriagados em dia de sábado a noite, é só vocês irem lá,
devido a falta de ocupação, falta de uma área de lazer. Nós observamos o que o
Presidente Lula está fazendo, como todo mundo pode falar, mas foi o único que teve
coragem e colocou o dedo na ferida das favelas do Rio de Janeiro, de um jeito ou de
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outro ele vai implementar alguma coisa lá ou seja, ele vai começar e daqui a vinte anos
alguém termina, mas vai ter que ter um começo. Como o nosso problema aqui, tem um
projeto tramitando com referência à compensação financeira para o município, eu até
questionei o deputado com relação a isso e ele está levantando, o deputado Etevam,
porque é um projeto que poderia estar vindo já mais recursos há muito tempo para o
município. Salesópolis mesmo é considerada Estância Turística e recebe mais de um
milhão de reais por ano, já daria para investir bastante coisa para o município de
Biritiba, pois um milhão asfaltaria o Bairro Jardim dos Eucaliptos, Cruz das Almas,
grande parte dela em guias e sarjetas, e isso é uma das exigências para nos tornarmos
Estância Turística, é a infra-estrutura do município. Acho que é hora de acordarmos, é
hora de aparar as arestas e pensar se quer ser político, quer ser administrador, tem que
primeiro fazer o dever de casa, primeiro cuidar da população, cuidar de seus eleitores
porque estão todos morrendo, se não estão morrendo, estão indo embora, estão
desempregados e a população daqui a pouco, nem eleitores a gente tem mais aqui no
nosso município. Muito obrigado e boa noite.” Não havendo mais oradores inscritos, a
senhora Presidente diz: “Como os Nobres Vereadores já falaram, nós desta Casa de
Leis trabalhamos todos juntos para melhorar o nosso município e fazer o possível.
Parabenizo a educadora, senhora Gilda e os seus alunos por essa iniciativa, pois também
sou educadora e sei como esse trabalho é importante. Estou à disposição em meu
gabinete e de portas abertas a vocês se precisarem de alguma coisa.” Após, a senhora
Presidente no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores Vereadores que
compõem as Comissões Permanentes a se reunirem no dia 17 de abril de 2008, próxima
quinta-feira, às quinze horas. Comunica também que a Sessão Ordinária regimentalmente
prevista para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 21 de abril, em virtude do feriado
nacional de Tiradentes será realizada na terça-feira, dia 22 de abril, às vinte 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 22 de abril de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
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