ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM,
realizada no dia 06 de outubro de 2008.
Às vinte horas do dia seis de outubro 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 o
Vereador JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da
Mesa Diretora, em face da ausência do Primeiro Secretário, Vereador Marcelo Silveira
Mistroni. Instalada a Sessão, a senhora Presidente solicitou ao senhor Primeiro Secretário
Substituto 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. 183, do Livro nº. IX de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da
Câmara, apurou-se que havia quorum legal para as deliberações, face ao comparecimento da
maioria dos membros da Câmara. Constatou-se a ausência do Vereador Carlos Alberto Taino
Junior que estava no município de São Paulo à caminho da Sessão, tratando de assuntos de
interesse do município, conforme justificado pelo Vereador Benedito Donizete de Almeida; a
ausência do Vereador Fernando Henrique Bolanho que comunicou à Presidência que estava a
caminho da Sessão; e a ausência do Vereador Marcelo Silveira Mistroni que estava com
problemas de saúde, conforme justificado pelo Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar. 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 29 de setembro 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 29/09/2008, ficando aprovada por unanimidade. 2. Leitura do
Telegrama nº. Ref. 1009617/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 3. Leitura do Telegrama
nº. Ref. 1037565/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 4. Leitura do Telegrama nº. Ref.
1035501/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 5. Leitura do Telegrama nº. Ref.
1044150/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 6. Leitura do Telegrama nº. Ref.
1014027/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 7. Leitura do Comunicado nº.
CM181843/2008, do Ministério da Educação; 8. Leitura do Ofício nº. 130/2008 – Conselho
Tutelar de Biritiba Mirim. Encaminha Relatório de Atendimento referente ao mês de
setembro/2008. Não havendo Indicações apresentadas pelos senhores Vereadores, passou-se
aos PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: Autoria do Poder Executivo - 001) Leitura da
Mensagem nº. 020/2008 - Projeto de Lei Ordinária nº. 059/2008, que “Dispõe sobre
alterações de valores nos anexos que indica da Lei nº. 1.296, de 20 de dezembro de 2005, que
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006/2009, e dá outras providências.” O
Nobre Vereador Fernando Henrique Bolanho adentra ao Plenário e solicita à Presidência que
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consigne sua presença em Ata. A senhora Presidente consigna a presença do Nobre Vereador
Fernando Henrique Bolanho. 002) Leitura da Mensagem nº. 021/2008 - Projeto de Lei
Ordinária nº. 060/2008, que “Dispõe sobre alterações de valores nos anexos que indica da
Lei nº. 1.504, de 10 de julho de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2009, e dá outras providências.” 003) Leitura da Mensagem nº. 022/2008 Projeto de Lei nº. 061/2008, que “Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Biritiba
Mirim para o Exercício de 2009.” 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) Projeto de Lei nº. 058/2008, “Que declara de Utilidade Pública a
“ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JARDIM NOVA BIRITIBA”, 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. 058/2008.
Terminados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 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: “Boa noite senhora Presidente, Primeiro Secretário Vereador José Maria,
Segundo Secretário Vereador Jarbas, demais Vereadores e a população presente. Quero
primeiramente agradecer a Deus por estar aqui hoje, porque ontem tivemos a eleição aqui
em nosso município, e pela pressão que foi obtida ontem nas eleições, eu agradeço por estar
aqui vivo, viu gente. Agradeço também a cada um dos três mil, quatrocentos e oitenta e
quatro votos que depositaram em minha pessoa, que fui candidato a Prefeito, o seu voto de
confiança, o seu voto de credibilidade, uma campanha limpa, uma campanha decente, digna
da nossa cidade de Biritiba Mirim, sem compra de votos, sem pressão, sem nenhum tipo de
absurdos que infelizmente aconteceram na nossa cidade ontem. O resultado das eleições,
acredito, que é público, notório, foi noticiado nos jornais, televisão, foram noticiados
também alguns crimes eleitorais aqui acontecidos e, infelizmente, ficamos meio que vendidos
na eleição ontem. Não tivemos o respaldo necessário do Tribunal Eleitoral, não tivemos o
respaldo necessário da Polícia Civil, o José Maria está aqui e sabe muito bem disso porque
eu cheguei a ligar pra ele, mas infelizmente teve candidatos que deitaram e rolaram na nossa
cidade e acabaram com a nossa democracia, mancharam a nossa cidade, mas, acredito eu,
que a justiça divina é maior do que qualquer outra, a justiça divina é maior e podem ter
certeza, não é porque eu tive os três mil, quatrocentos e oitenta e quatro votos, é uma
diferença muito pouca, e que na verdade são títulos aí que a gente não sabe de onde vem, são
votos que não sabemos de onde vem, mas tudo bem, acreditamos que a justiça será feita e
2

vamos aguardar as medidas judiciais cabíveis. No mais, eu quero agradecer aos meus
companheiros aqui da Câmara pelos três anos e meio, quase quatro anos que estamos aqui,
também quero parabenizar ao Vereador José Maria, o único Vereador que acabou
retornando a esta Casa, parabenizo os outro oito Vereadores que vão assumir aqui a partir
de janeiro do ano que vem. Quero dizer a cada um de vocês que me sinto também um
Vereador realizado porque pude contribuir para o crescimento desta cidade, com
honestidade, com clareza, com a transparência com o eleitor, com um jogo limpo, o que é
mais importante na vida da gente, é o nome limpo e que isso, com certeza, ninguém vai me
tirar. Muito obrigado e boa noite.” 3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: “Boa noite a
todos, senhora Presidente, Vereador José Maria e demais Pares. O que o Vereador
Fernando Bolanho falou realmente é correto. Infelizmente, ontem na nossa cidade houve
repressão a várias pessoas só pelo motivo de estarem com camisa de certa cor comprada em
qualquer loja, e não foi só isso não, foram muito mais coisas registradas na delegacia,
pressão em todos os lados, coisas que vão ser apuradas também, mas o que a gente sente
muito é a democracia aqui em Biritiba não ser respeitada. A gente gostaria que todas as
pessoas votassem com consciência e que todos os votos fossem aqui de Biritiba realmente.
No processo eleitoral, sempre um vai ganhar e outro vai perder, mas a gente quer que tudo
seja limpo. Eu respeito à votação de todos, mas ela tem que ser daqui do município e não
pode sofrer influência de ninguém, nem da polícia, nem do juiz eleitoral, nem de poder
público nenhum, todo mundo tem que ser livre. Que ganhasse por um voto ou dois de
diferença, não tem importância a gente ganhar por um ou mais votos, mas tem que ser
honesto. Eu quero agradecer todas as pessoas que votaram em mim, quero agradecer a
todos que me ajudaram na campanha, várias pessoas voluntárias, pessoas que foram votar
com a camisa verde, que se identificaram com o Partido Verde, mas era com a roupa de cada
um, eu agradeço a todos vocês e espero que a justiça seja feita também, principalmente para
que a nossa cidade seja vencedora. Muito obrigado.” 4. Vereador José Maria de Siqueira
Junior: “Senhora Presidente, professor Jarbas Segundo Secretário, demais Pares, senhoras
e senhores aqui presentes. Eu venho aqui nesta noite, contente e ao mesmo tempo
preocupado porque essas eleições, de todas que eu participei e já vivenciei, foi a mais
acirrada, a mais disputada. Só quero dizer que eu procurei durante esses sete anos e nove
meses, exercer a minha função da melhor maneira possível, nunca tive o meu nome envolvido
em nenhum escândalo, gosto de agir dentro da legalidade. Procurei ajudar as pessoas
naquilo que pude e nos próximos quatro anos continuarei fazendo o meu papel aqui dentro e
espero que a justiça realmente seja feita, que as coisas sejam esclarecidas. O meu
compromisso com aquelas pessoas que moram neste município, eu acredito que estou
cumprindo da melhor maneira possível e espero continuar fazendo esse papel. Um exemplo
disso, é esse projeto de lei que foi aprovado hoje aqui com a ajuda dos demais colegas, o da
Associação Desportiva do Bairro Jardim Nova Biritiba, onde o senhor João que está aqui
presente, exerce um belo trabalho social lá junto às crianças e aos adolescentes, e tenho
certeza que esse título dará a oportunidade ao João nos próximos quatro anos, com a ajuda
da Câmara e da Prefeitura Municipal, a conseguir alguns repasses, alguma ajuda para estar
melhorando e ampliando esse trabalho. Enfim, eu quero parabenizar a todos por esse ato
que vocês estão exercendo hoje, isso é democracia. Quero agradecer a todos aqueles que me
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apoiaram e dizer que o meu gabinete ficará de portas abertas aos vinte mil, seiscentos e
poucos eleitores e aos quase trinta mil habitantes deste município, porque eu não sou
Vereador de quatrocentas e seis pessoas e sim Vereador do município. Portanto, senhoras e
senhores, naquilo que eu puder estar ajudando, eu estarei à disposição. Muito obrigado.” 5.
Vereador Wellington Medeiros de Assunção: “Boa noite a todos, senhora Presidente,
demais Nobres Pares e povo aqui presente. Como os Vereadores a pouco falaram aqui, pra
gente que é Vereador, que está representando a população aqui, ontem foi um dia bastante
constrangedor a todos aqui no município, vivenciar esses momentos que infelizmente, vai
contra tudo aquilo que foi conquistado ao longo dos anos, que é o direito mais sagrado, o
livre exercício do voto e que, infelizmente em Biritiba Mirim não aconteceu dessa forma.
Muita gente reclamando, muita gente proibida de entrar em colégios, os fiscais autorizados
pelo juiz eleitoral, muitas pessoas proibindo. Acho que não é assim, a cidade é pequena, tem
como a gente conversar, como a gente dialogar, não precisava nada disso, nós não estamos
na grande São Paulo, nós não estamos em nenhum lugar onde tenha ninguém aqui que não
possa ser chamado ao diálogo para explicar como é que funciona o processo eleitoral, para
dizer o que vai ocorrer naquele dia e evitar vários constrangimentos como os que ocorreram,
obrigando pessoas a tirarem a camisa, obrigando pessoas a saírem do colégio, obrigando
candidatos a Prefeito a saírem do colégio, onde já se viu isso no Brasil? Isso é só em Biritiba
Mirim. Então, é lamentável isso, independente de quem ganhe a eleição, mas como já se
falou aqui, a coisa tinha que ser bem clara e ser mais democrática, independente de quem
ganhe mesmo. Acho que todos os poderes têm que ser respeitados, tem o Poder Judiciário,
tem o Poder Legislativo, tem o Poder Executivo, e também tem o Poder de Polícia, e ele está
ali para manter a ordem, respeitando a todos e agindo de forma democrática. Eles poderiam
muito bem ter feito uma reunião com todos os partidos e explicar como seria o
funcionamento, porque eles se aproveitaram às vezes, da ausência dos candidatos, da
ausência de pessoas envolvidas na política, para constranger as pessoas. Eu acredito que
isso só derruba a imagem da nossa cidade lá fora. No Alto Tietê são oito cidades e a única
em que teve problema foi em Biritiba Mirim, está bem claro isso no Diário do Alto Tietê.
Então, é mais um fato que leva a imagem negativa da nossa cidade aí pra fora. Acho que pra
quem quer mudança, o povo está cansado de viver isolado aqui, porque ninguém conhece
Biritiba Mirim, se conhece Biritiba Ussú, mas não se conhece Biritiba Mirim, exatamente
porque o povo a cada dia que passa está pegando menos apreço por esta cidade, os filhos da
cidade estão desanimados. Ontem a gente conversou com várias pessoas, estão todos
revoltados, são pessoas que moram aqui há quarenta, cinqüenta anos e nunca viram isso.
Não precisa disso e acho que quem fez alguma coisa pelo povo e pela cidade, não precisa se
desesperar. Conquiste o voto com os seus programas de trabalho de uma forma democrática.
Agora, quem não fez nada, realmente tem que correr muito, tem que trabalhar contra o
tempo, e infelizmente a gente viu que isso deixou a situação da cidade ontem num estado
tenso, de pânico mesmo. Como os Vereadores falaram, acho que tem que ser apurado sim,
foram registrados Boletins de Ocorrência, foi pego material junto, isso não está se
inventando, nós conversamos com o Prefeito ontem, todo mundo está tenso, está preocupado
até com a integridade física de cada um, porque estão sendo ameaçados de agir de uma
forma democrática que é o direito de reivindicar e de procurar a justiça em caso de que eles
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não concordem com o resultado, esse é um direito legítimo de todos os partidos, acho que
isso tem que ser respeitado. Como o Vereador José Maria falou, é um ato de democracia que
vocês estão fazendo aqui hoje, sem citar nomes, mas eu acho que tem que ser apurado para o
bem geral da cidade, mesmo porque, como foi falado também, a disputa foi muito acirrada,
com certos meios usados, então, o vencedor chegou a ter vinte e quatro por cento, ou seja,
ele ficou com um quarto da votação e três quartos da cidade não votou nele, então, isso é
algo muito preocupante, ele vai governar para a minoria e isso é preocupante para a cidade.
Temos que saber como conduzir esse processo para que não fique nenhum e não aumente
ainda mais, como eu já falei, o trauma que a cidade já vive, da divisão, da desunião dos
bairros, da falta de bandeira para a cidade que hoje ela não tem, todos unidos para lutar
para uma Biritiba melhor. Acho que todos têm interesses, todos os candidatos têm interesse,
independente de quem ganhou ou de quem perdeu, é um livre exercício e todos têm o direito
de questionar e é o juiz e a justiça quem vai decidir, mas o importante é a gente lutar por
uma Biritiba melhor, é isso que eu desejo a todos. Muito obrigado.” Não havendo mais
oradores inscritos, a senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca os
senhores Vereadores que compõem as Comissões Permanentes a se reunirem na próxima
quinta-feira, dia nove de outubro, às quinze horas. Após, 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 13 de outubro de 2008.
ERICA DE QUEIROZ
Presidente da Câmara
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA JUNIOR
Primeiro Secretário Substituto
JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Segundo Secretário
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