
ATA  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 26 de maio de 2008. 

Às vinte horas do dia vinte e seis de maio 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.  167,  do Livro  nº.  IX de Registro  de  Presença  dos Senhores 
Vereadores  às  Sessões  da  Câmara,  apurou-se  que  havia  “quorum”  legal  para  as 
deliberações, face ao comparecimento da maioria dos membros da Câmara. Constatou-se 
a  ausência  no  Plenário  do  Vereador  José  Maria  de  Siqueira  Junior,  devidamente 
justificada pelo Vereador Marcelo que comunicou a ausência por motivos de trabalho. 
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 19 de maio de 2008. O 
Nobre Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar requer a dispensa da leitura da Ata, uma vez 
que se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os senhores Vereadores. A 
senhora  Presidente  coloca  em  votação  o  requerimento  do  Vereador  Jarbas,  ficando 
aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, a senhora Presidente coloca 
em única  discussão  e  votação  a  Ata  da  Sessão  Ordinária  do  dia  19/05/2008,  ficando 
aprovada por  unanimidade.  2. Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref.  445676/MS/SE/FNS,  do 
Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama nº. Ref. 455133/MS/SE/FNS, do Ministério 
da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref. 462855/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 
5. Leitura do Telegrama nº. Ref. 463358/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura 
do  Telegrama  nº.  Ref.  473782/MS/SE/FNS,  do  Ministério  da  Saúde;  7. Leitura  do 
Telegrama nº. Ref. 481022/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 8. Leitura do Telegrama 
nº. Ref. 496475/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  9. Leitura do Telegrama nº. Ref. 
498855/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 10. Leitura do Telegrama nº. Ref. 519969/
MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  11. Leitura do Ofício nº. 3443/08, da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. Encaminha Requerimento nº. 1809, de autoria do 
Deputado  Milton  Leite  Filho;  12. Leitura  do  Ofício  nº.  018/2008  –  Contabilidade  da 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Encaminha ao Plenário o Balancete Analítico da 
Receita  e Despesa referente ao mês de abril/2008;  13. Leitura do Ofício FUMEFI nº. 
319/2008, da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado. Comunica a autorização 
de  crédito  à  Prefeitura  Municipal;  14.  Leitura  do  Ofício  FUMEFI  nº.  322/2008,  da 
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Secretaria de Economia e Planejamento do Estado. Comunica a autorização de crédito à 
Prefeitura Municipal;  15. Leitura do Ofício nº. 022/08, do Setor de Merenda Escolar da 
Prefeitura  Municipal  de  Biritiba  Mirim.  Encaminha  cópia  da  Ata  do  Conselho  de 
Alimentação Escolar;  16. Leitura do convite  da  Festa  Junina  da E.M.E.F.  ‘Prof.  João 
Cardoso  de   Siqueira  Primo’.  INDICAÇÕES:   Autoria  do  Nobre  Vereador  Jarbas 
Ezequiel de Aguiar:  001) Indicação nº. 546/2008, solicita ao Sr. Prefeito que interceda 
junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar máquina e jogar cascalho 
na Rua Maria Eliete Lima, Bairro Jardim Nova Biritiba;  002) Indicação nº. 547/2008, 
solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao  Departamento  Municipal  de  Obras,  no 
sentido de passar máquina e jogar cascalho na Rua Laurentino Soares, Bairro Jardim Nova 
Biritiba;  003)  Indicação  nº.  548/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  interceda  junto  ao 
Departamento Municipal de Obras, no sentido de passar máquina e jogar cascalho na Rua 
09, Bairro Jardim Nova Biritiba; 004) Indicação nº. 549/2008, solicita ao Sr. Prefeito que 
interceda junto ao Departamento Municipal de Obras, no sentido de roçar a Estrada do 
Sertãozinho, sentido à estrada que dá acesso ao Clube Vale Encantado. Autoria do Nobre 
Vereador Fernando Henrique Bolanho: 005) Indicação nº.  550/2008,  solicita ao Sr. 
Prefeito  que  junto  ao  setor  competente,  passem a  máquina  motoniveladora  e  joguem 
cascalho na entrada da Rua Martins Fontes, no Bairro Jardim Jungers; 006) Indicação nº. 
551/2008,  solicita  ao  Sr.  Prefeito  que  junto  ao  setor  competente,  passem a  máquina 
motoniveladora e joguem cascalho na Rua Fagundes Varela, no Bairro Cruz das Almas; 
007) Indicação nº. 552/2008, solicita ao Sr. Prefeito que determine ao setor competente a 
passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na Rua Antonia R. de M. Bolanho, 
no Bairro Jardim Nova Biritiba; 008) Indicação nº. 553/2008, solicita ao Sr. Prefeito que 
determine ao setor competente a passar a máquina motoniveladora e colocar cascalho na 
Estrada  do  Itaguaçú,  nas  proximidades  do  Sítio  Vieira. PROJETOS  EM 
DELIBERAÇÃO: Autoria  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: 001)  Leitura  do 
Projeto de Lei nº. 033/2008, que “Dispõe sobre a denominação de rua no Bairro Jardim 
dos Eucaliptos, Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 002) Leitura do 
Projeto de Lei nº. 034/2008,  que “Dispõe sobre a denominação da Rua 07 no Bairro 
Jardim  Nova  Biritiba,  Município  de  Biritiba  Mirim,  e  dá  outras  providências.”  003) 
Leitura do Projeto de Lei nº. 035/2008, que “Dispõe sobre a denominação da Rua 09 no 
Bairro  Jardim Nova Biritiba,  Município  de Biritiba Mirim,  e  dá  outras  providências.” 
Autoria do Poder Executivo: 004) Leitura da Mensagem nº. 016/2008 - Projeto de Lei 
Complementar nº. 036/2008, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste aos vencimentos 
dos  servidores  públicos  municipais,  e  dá  outras  providências.” Autoria  da  Mesa 
Diretora: 005) Leitura do Projeto de Resolução nº.  005/2008,  que “Dispõe sobre a 
constituição  de  Comissão  Especial  para  acompanhar  os  trabalhos  sobre  a  fatalidade 
envolvendo ônibus da Empresa Auto Viação São Benedito e aluno da rede municipal de 
ensino, e dá outras providências.” O Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho requer 
que o Projeto de Resolução nº. 005/2008 seja colocado em discussão e votação na Ordem 
do Dia.  A senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Nobre Vereador, 
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ficando  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  Terminados  os  trabalhos  do  Expediente 
passou-se de pronto ao material dado a  ORDEM DO DIA: Autoria do Nobre Vereador 
Fernando Henrique Bolanho: 001) Única discussão e votação o Projeto de Lei nº. 
029/2008,  que “Cria a Semana de Prevenção às drogas,  ao álcool e ao fumo na Rede 
Pública de Ensino do 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. 029/2008.  Autoria do Poder Executivo: 002) Única discussão e votação o Projeto 
de Lei Complementar nº. 031/2008,  que “Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei 
Complementar nº. 012, de 27 de abril de 2005, que dispõe sobre a concessão de Auxílio 
Alimentação aos Servidores Municipais,  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.  031/2008.  A  senhora  Presidente  suspende  a  Sessão  por  alguns 
minutos  para  que  a  Procuradoria  Jurídica  emita  parecer  ao  Projeto  de  Resolução  nº. 
005/2008, que “Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial para acompanhar os 
trabalhos sobre a fatalidade envolvendo ônibus da Empresa Auto Viação São Benedito e 
aluno da rede municipal de ensino, 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. 167, 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 maioria dos 
membros da Câmara no Plenário. Constatou-se a ausência do Nobre Vereador José Maria, 
justificada  no  início  da  Sessão.  Ausente  no  Plenário  o  Vereador  Reinaldo  Pereira. 
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Havendo  “quorum”  legal,  a  senhora  Presidente  dá  continuidade  à  Sessão  Ordinária, 
passando à leitura do parecer do Projeto de Resolução nº. 005/2008 para a apreciação na 
Ordem do Dia: 005) Leitura do Projeto de Resolução nº. 005/2008, que “Dispõe sobre a 
constituição  de  Comissão  Especial  para  acompanhar  os  trabalhos  sobre  a  fatalidade 
envolvendo ônibus da Empresa Auto Viação São Benedito e aluno da rede municipal de 
ensino,  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;  Comissão de Tributação, 
Finanças e Orçamentos: Presidente – Marcelo Silveira Mistroni; Relator – Jarbas Ezequiel 
de Aguiar;  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 
unanimidade de votos o Parecer Favorável e o Projeto de Resolução nº. 005/2008. A 
senhora  Presidente  diz:  “Tendo  em  vista  que  a  Mesa  Diretora  tem  que  nomear  a 
Comissão através de Portaria, gostaria que os senhores Vereadores se manifestassem 
para sabermos quem será o Relator e Membro da comissão criada através do Projeto de 
Resolução nº. 005/2008, uma vez que o Vereador Fernando será o Presidente, pois é o  
autor do requerimento de formação da comissão. Sendo assim, solicito que se manifestem 
os interessados em participar.”  O Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar se dispõe em ser o 
Relator da Comissão. O Vereador Marcelo Silveira Mistroni se dispõe em ser o Membro 
da Comissão. A senhora Presidente pergunta ao Plenário se alguém mais quer compor a 
Comissão como Membro e não há manifestação de nenhum outro Vereador. Sendo assim, 
ela declara que a Comissão será composta: Presidente – Vereador Fernando Henrique 
Bolanho;  Relator  – Vereador Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar;  e  Membro – Vereador 
Marcelo  Silveira  Mistroni.   A  Secretaria  elaborará  a  portaria  efetivando  o  ato. 
Terminados  os  trabalhos  da  presente  Sessão,  a  senhora  Presidente  solicita  ao  senhor 
Primeiro Secretário que faça a chamada dos oradores inscritos para fazerem uso da tribuna 
no tempo regimental destinados às explicações pessoais: 1. Vereador Benedito Donizete 
de Almeida: Agradeceu e dispensou o uso da palavra. 2. Vereador Fernando Henrique 
Bolanho:  “Senhora  Presidente,  Vereador  Marcelo-Primeiro  Secretário,  Vereador 
Jarbas-Segundo  Secretário,  Vereadores  presentes,  população  presente,  senhor  André  
Barros representando o Poder Executivo, senhor Edézio, Diretor Municipal de Trânsito,  
importantíssima a presença do senhor Edézio aqui  hoje,  tendo em vista  a aprovação  
dessa Comissão Especial de Vereadores para que juntos possamos averiguar algumas 
situações com relação a essa fatalidade que aconteceu no mês passado com o garoto  
Pedro Henrique.  Mas,  o que me traz aqui é algo mais  animador,  quero agradecer a  
colônia japonesa em geral, tendo em vista que ontem tivemos o prazer, eu, o Vereador  
Marcelo, o Prefeito senhor Joaquim, de participarmos do trigésimo terceiro Undokai, que  
é uma festividade que visa o esporte no município e eu não podia deixar de citar esse  
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evento, tendo em vista neste ano comemorarmos o Centenário da Imigração Japonesa e,  
em especial, Biritiba Mirim tem uma vocação que é a agricultura que, dentre a qual é o  
grande carro chefe de nosso município. Infelizmente, sabemos das dificuldades que os  
agricultores passam, inclusive, quero aproveitar o ensejo e fazer uma solicitação ao líder  
do Prefeito Vereador Marcelo, bem como ao senhor André, sobe o Centro de Apoio ao 
Produtor que se localiza no Bairro do Sogo, que, acredito eu, não tenho precisão da data,  
mas já faz dois meses que foi repassado ao sindicato e até agora está completamente  
abandonado. Precisamos ter um retorno disso aí, se não deu certo tem que devolver, o  
que  não  podemos  é  deixar  o  dinheiro  público  ir  para  o  ralo.  Para  finalizar,  quero  
agradecer o apoio dos Nobres Vereadores ao Projeto de Lei nº.  029/2008 que cria a  
Semana  de  Prevenção  ao  alcoolismo,  ao  fumo  e  as  drogas,  que  hoje,  é  de  suma  
importância com relação aos jovens que, infelizmente, não temos um trabalho específico  
com relação a isso. A senhora Beatriz estava aqui agora há pouco, ela tem a Associação  
Oásis que faz um trabalho muito importante com relação a isso, ela tem o nosso total  
apoio, a Prefeitura já doou uma área a eles, que já está em fase de implantação, sabemos  
que  o  custo  é  alto.  Quero  então,  agradecer  aos  Nobres  Pares  para  que  juntos 
empenhemos uma força tarefa para nesse dia, no início de outubro, sabemos que é um 
período eleitoral,  mas não podemos deixar essa semana passar em vão,  para que os  
nossos  jovens  tenham  realmente  explicações,  palestras  com  profissionais,  para  que  
esclareçam não só os jovens como também a família deles.  E ainda, com relação ao  
Projeto de Resolução nº. 005, agradeço à Presidente pelo atendimento de pronto ao meu  
requerimento.  Não estamos aqui  para ‘ferrar’,  nem para atrapalhar ninguém,  nem a  
Prefeitura, nem a Empresa responsável pelo transporte coletivo no município, mas sim 
para  nos  empenharmos,  eu  e  os  Vereadores  Jarbas  e  Marcelo  que  se  dispuseram,  
agradeço a eles, para que juntos formemos uma força tarefa para que possamos ter êxito  
nessa  Comissão,  verificarmos  os  prós  e  os  contras,  o  que  pode  ser  melhorado  com 
relação ao transporte público, em especial ao transporte escolar, porque existem falhas,  
mas  é  uma comissão  formada  para ajudar  o  Executivo.  No  mais,  muito  boa noite  e  
obrigado  a  todos.”   3.  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar: “Boa  noite  a  todos,  
senhora  Presidente  Erica,  senhor  Primeiro  Secretario  Marcelo,  demais  Vereadores  e  
população presente. Quero agradecer o Deputado Federal Roberto Santiago, do Partido 
Verde, o Ministro Hélio Costa, que fizeram a autorização para que seja feita a entrega de  
cartas nos bairros Jardim dos Eucaliptos, Castellano, Pomar do Carmo, Cinturão Verde  
e uma Caixa Postal no Bairro do Nirvana. Essa é uma luta minha desde o começo do  
mandato,  onde  muita  gente  participou  disso  e  ajudou,  eu  tenho  que  reconhecer,  as 
associações de Bairro do Jardim dos Eucaliptos e Castellano que ajudou a colocar as  
placas dos bairros,  a numeração das casas,  o Marcos Zaramella que ajudou com as  
placas do bairro inteiro,  onde as pessoas colocaram, então, foi um trabalho bastante  
longo para conseguirmos essa autorização. Já anos isso vem sendo tentado e só quem 
não tem esse serviço na casa sabe a falta que faz, nesses bairros eu já conversei com 
muita  gente  e  eles  vinham  de  lá  até  o  Centro,  às  vezes  perdiam  viagem,  perdiam 
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concursos, chamadas de serviço. Mas agora, o Ministro interveio e mandou ser feito esse  
serviço  que começará até  o  dia  30  de  maio  nesses  bairros,  já  está  em fase  final  de 
instalação, vai ser aumentado o número de carteiros aqui em Biritiba, o número de motos  
também será aumentado, e isso é uma conquista para todos esses bairros e que trará um 
benefício muito grande à população. Muito obrigado.”  4. 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:  “Quero parabenizar o Vereador Jarbas por esse 
trabalho que contempla esses bairros com o recebimento de cartas em casa, sabemos  
realmente a importância que isso traz. Quero parabenizar o Vereador Fernando pela  
‘Semana de Prevenção às drogas, ao álcool e ao fumo’, nós sabemos que hoje um dos  
grandes males do município é isso. Quanto ao Centro de Apoio ao Produtor, eu estive  
ontem  conversando  no  Undokai  com  o  Presidente  Jorge,  e  eles  já  começaram  a  
manutenção e a limpeza, já começaram o cadastramento dos agricultores que estarão  
utilizando o local. Ele não me deu mais detalhes, pois estávamos num momento festivo e  
de muita correria para ele que é um dos organizadores, mas nesta semana vou conversar  
com  ele  para  tentar  trazer  uma  melhor  informação  a  Vossa  Excelência,  Vereador  
Fernando. Gostaria de me colocar à disposição como Membro dessa Comissão Especial  
de Vereadores, sabemos que todo o nosso trabalho não irá conseguir reverter a situação  
que ocorreu. Até eu fui mal interpretado em algumas informações que dei no jornal O 
Diário do Alto Tietê, onde eu falei até que ponto a CEV seria importante. Acho que de  
repente me expressei mal ou fui mal entendido pelo repórter, e que em momento algum eu  
disse que a CEV não serviria de nada, eu disse que a CEV serviria desde que ajudasse a  
resolver os problemas. Montar uma comissão apenas por montar ou para dizer que o  
Legislativo montou uma CEV, para depois nós sermos achincalhados e dizerem que nós a  
montamos, mas não fizemos nada, isso não adianta. Acho que realmente nós temos que  
acompanhar  os  trabalhos  da  Polícia,  acompanhar  o  trabalho da Prefeitura  que  está 
sendo  feito,  as  iniciativas  que  a  Prefeitura  já  tomou,  como  por  exemplo,  colocar  
lombadas próximas às escolas, dar condições para que o transporte chegue até a porta  
da escola onde realmente a criança estudava, pois não era naquele prédio e todos sabem 
que o menino se locomovia até o outro prédio. Então, é em cima disso que temos que ver  
se realmente a prestadora de serviço tem as condições e até que ponto era a obrigação  
dela: se de colocar ou não a criança dentro da escola, enfim, tudo isso nós temos que ver.  
Para finalizar, gostaria de parabenizar a Associação Desportiva e Cultural de Biritiba  
Mirim  –  A.C.D.B.M.,  conhecida  como  a  nossa  ‘Colônia  Japonesa’,  pelo  trigésimo  
terceiro Undokai, em nome de seu  Presidente, o senhor Seichi Dairiki que nos recebeu  
muito bem juntamente com o Prefeito Municipal e alguns assessores dele. É um prazer  
em participar, eu já participo há cinco anos, é um prazer muito grande estar com eles  
porque realmente eles mostram que a cultura não pode acabar, a cultura de um povo é a  
história dele, e povo sem história não chega a lugar nenhum. Eles realmente nos mostram 
que é isso, é um momento de confraternização entre os amigos, entre as famílias e todo o  
último  domingo  do  mês  de  maio,  se  não  chover,  é  realizado  o  Undokai  em  nosso  
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município. É uma festa muito bonita onde realmente a gente vê que quando o povo é  
unido, a coisa vai para frente. Então, gostaria de parabenizá-los, em nome do Presidente,  
o  senhor  Seichi  Dairiki  agradecer  pelo  convite.  Muito  obrigado  e  boa  noite.”  6. 
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: 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, Nobres Pares e demais munícipes presentes. Eu quero hoje  
aqui dizer que quando é para a gente cobrar, a gente cobra e quando é para elogiar, a  
gente  também  elogia,  portanto,  quero  elogiar  o  senhor  Prefeito  Municipal  Joaquim 
Gomes pelo o que ele vem fazendo em relação aos bairros, principalmente aqui no Bairro 
Nova Biritiba, estive lá neste final de semana, o pessoal de lá está muito contente porque  
faz tempo que os bairros estão realmente abandonados, as suas ruas, e nesta semana ele  
deu a demonstração que quando se quer é possível sim. O Bairro Cruz das Almas também 
está com uma expectativa bastante boa em relação a essa devolução que foi feita pela  
Câmara, que irão colocar guias e sarjetas nas ruas do bairro, quero parabenizar de novo  
a Mesa por essa iniciativa, que também quando se quer mostra que é possível ser feito,  
com poucos recursos se consegue fazer bastante coisa no município, que isso sirva até de  
exemplo para as futuras Câmaras e administrações para que devolvam o dinheiro, mas 
negociem antes  com o Prefeito  para que possa realmente  esse  dinheiro  ser  aplicado  
naquilo  que  se  mais  necessita  no  município  que,  hoje,  é  o  saneamento  básico  e  a  
pavimentação. Quero também falar aos meus Nobres Colegas aqui, que eu estive neste  
final  de semana, no domingo, visitando aqui no Vale do Paraíba uma escola técnica  
mantida por uma fundação de São Paulo, que eu achei bastante viável. Eu e o professor  
Jarbas já corremos muito atrás para trazermos alguma escola técnica para cá, e eu não  
paro de tentar ver se conseguimos, não digo neste ano, mas deixar alguma coisa pronta  
para que o próximo Prefeito possa dar viabilidade a esse projeto tão necessário para o  
nosso município. Essa escola técnica se chama Rogê, ela atende três faculdades aqui no  
Vale  do  Paraíba,  é  uma fundação  que  trabalha  na  parte  da  agricultura,  pecuária  e  
turismo, são cursos de dois a três anos com diploma reconhecido pelo MEC e totalmente  
de graça, o aluno estuda de graça, a única coisa que eles precisam é a disponibilidade de  
um terreno para eles construírem um prédio, com recursos próprios e fazer um convênio  
com a Prefeitura para que faça um comodato maior dos terrenos, para que possam trazer 
recursos de fora e investir no município. Inclusive vou convidar a todos os Vereadores  
que queiram ir lá, eu tenho que agendar com o Presidente a visita, quero levar o Prefeito  
também, para que vocês tenham noção, o custo é muito barato, é uma coisa realmente  
que  vai  de  encontro  às  necessidades  dos  jovens  aqui  de  Biritiba.  Poderíamos  até  
conversarmos com o Prefeito, até o Vereador Marcelo citou, onde é o sindicato rural,  
para  fazermos  uma  parceria  com eles  e  que  viabilizem,  nem  que  seja  apenas  para  
começar  alguma  coisa  com relação  à  agricultura,  porque  já  tem  o  local,  então,  se  
construísse umas duas ou três salas já daria para montar algumas turmas para ensinar  
algum ofício para a juventude, principalmente o pessoal que está no colegial, com dezoito 
anos, haja a vista a demanda que temos no SEBRAE, com a carreta do Idepac, nós vemos  
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a necessidade de colocarmos alguma coisa no currículo deles. O pessoal já vem com 
apostilas, uniformes, mais ou menos o que ocorre na carreta, e com certeza as pessoas  
conseguem um emprego porque eu vi  isso na prática lá,  eles tem uma bacia leiteira,  
inclusive a Yakult é aqui perto de São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, e  
a Yakult  absolve a maioria desses  técnicos principalmente na área da pecuária e da  
agricultura  para  fazer  estudos  para  eles  nas  fazendas.  Então,  é  uma  iniciativa  bem  
interessante que pelo menos nós estaremos começando alguma coisa, e eu conversei com  
eles  rapidamente,  mas  me  colocaram que  tem condições  de  montar  pelo  menos  uma  
turma ainda neste ano porque é semestral, então dá para começar e dar continuidade no  
ano que vem. Quero chamar os Vereadores que queiram ir, para fazermos uma reunião  
com o Prefeito e irmos visitar lá para vermos isso na prática como é que funciona. Boa  
noite  e  muito  obrigado  a  todos.”  Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  a  senhora 
Presidente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  convoca  a  reunião  das  Comissões 
Permanentes para a próxima quarta-feira, dia 29 de maio de 2008, às quinze horas, na sala 
de  reuniões  da  Câmara  Municipal.  Não  havendo  nada  mais  a  ser  tratado,  a  senhora 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. De tudo o que, para constar, 
foi  preparada  esta  Ata  pela  Secretaria  da  Câmara  Municipal,  a  qual  lida  e  achada 
conforme, vai devidamente assinada. 

Lida, discutida e votada na Sessão Ordinária do dia 02 de junho de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

MARCELO SILVEIRA MISTRONI
Primeiro Secretário 

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário

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