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

Às vinte horas do dia dezessete de novembro 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 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. 190, 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, justificada pelo Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar, mais adiante da presente Ata. 
Havendo  quorum legal,  a  senhora  Presidente,  invocando a  proteção de  Deus,  nos  termos 
regimentais, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão. Antes do início dos trabalhos 
da  presente  Sessão,  a  senhora  Presidente  chama  a  senhora  Maria  José  de  Souza  Nunes, 
Conselheira Regional das APAE’s do Alto Tietê; o senhor Celso Garcia, Presidente da APAE 
de Biritiba Mirim; e Tatiana Heldnes, Psicóloga da APAE, para acompanharem os trabalhos 
da presente Sessão Ordinária e solicita que o Vereador Reinaldo Pereira os acompanhem. 
EXPEDIENTE:  1.  Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de 
novembro de 2008. O Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior requer a dispensa da 
leitura da Ata, uma vez que se encontra na Secretaria da Câmara a disposição de todos os 
senhores Vereadores. A senhora Presidente coloca em votação o requerimento do Vereador 
José Maria, ficando aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Após, a senhora 
Presidente coloca em única discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 10/11/2008, 
ficando aprovada por unanimidade.  2) Leitura do Telegrama nº. Ref. 1268215/MS/SE/FNS, 
do  Ministério  da  Saúde;  3) Leitura  do  Telegrama  nº.  Ref.  1267932/MS/SE/FNS,  do 
Ministério da Saúde; 4) Leitura do Telegrama nº. Ref. 1279831/MS/SE/FNS, do Ministério da 
Saúde;  5) Leitura do Telegrama nº. Ref. 1276979/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  6) 
Leitura do Telegrama nº. Ref. 1292481/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde;  7) Leitura do 
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Comunicado nº. CM227392/2008, do Ministério da Educação; 8) Leitura do Comunicado nº. 
CM227393/2008,  do  Ministério  da  Educação;  9) Leitura  do  Comunicado  nº. 
CM227394/2008, do Ministério da Educação;  10) Leitura do Convite da Câmara Municipal 
de Salesópolis, para a Sessão Solene de entrega da Medalha Parceiro da Estância Turística de 
Salesópolis”; 11) Leitura do Ofício nº. 253/2008/GP, do Poder Executivo. Decreta estado de 
calamidade pública no setor hospitalar do município de Biritiba Mirim. O Nobre Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar justifica a ausência do Nobre Vereador Carlos Alberto, uma vez 
que se encontra no município de Ferraz de Vasconcelos e não chegará a tempo para a Sessão. 
A  senhora  Presidente  consigna  em  ata  a  justificativa  da  ausência.  PROJETOS  EM  
DELIBERAÇÃO:  Autoria  do  Nobre  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho: 01) 
Leitura  do  Projeto  de  Lei  nº.  066/2008,  que  “Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  aos 
estabelecimentos bancários no âmbito  do município de Biritiba Mirim, a instalação de um 
caixa  eletrônico  em  cada  agência,  para  utilização  de  usuário  portador  de  necessidades 
especiais, e dá outras providências.” 02) Leitura do Projeto de Lei nº. 067/2008, que “Cria o 
“Programa Especial de Diagnóstico da Dislexia” na Rede Municipal de Ensino, para crianças 
na pré-escola, e dá outras providências.” Autoria da Mesa Diretora: 03) Leitura do Projeto 
de  Resolução  nº.  010/2008,  que  “Dispõe  sobre  a  constituição  de  Comissão  Especial  de 
Avaliação de bens móveis à Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” 
O Nobre Vereador Marcelo requer que o Projeto de Resolução nº. 010/2008 seja colocado em 
discussão e votação na Ordem do Dia da presente Sessão. A senhora Presidente coloca em 
votação o requerimento  do Nobre Vereador  Marcelo,  ficando aprovado por  unanimidade. 
Autoria  da  Nobre  Vereadora  Erica  de  Queiroz  e  dos  Nobres  Vereadores  Jarbas 
Ezequiel  de  Aguiar  e  Wellington  Medeiros  de  Assunção:  04)  Leitura  do  Projeto  de 
Resolução nº. 011/2008,  que “Dispõe sobre a alteração do art. 34 e art. 37 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências.” Terminados os 
trabalhos  do  Expediente,  passou-se  de  pronto  ao  material  dado  a   ORDEM  DO  DIA: 
Autoria da Nobre Vereadora Erica de Queiroz:  001) – Única discussão e votação a 
Moção  de  Aplausos  nº.  021/2008,   ao  Ilmo.sr.  Sargento  da  Polícia  Militar,  Adalberto 
Raimundo Mendes. A senhora Presidente  colocou em única  discussão e  votação,  ficando 
aprovada por unanimidade a Moção de Aplausos nº.  021/2008.   A senhora Presidente 
suspende a Sessão por alguns minutos para que a Procuradoria Jurídica emita parecer  ao 
Projeto de Resolução nº. 010/2008, que “Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial de 
Avaliação de bens móveis pertencentes à Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 
providências.”  Retornando aos trabalhos da Sessão, a senhora Presidente solicita o Primeiro 
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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. 190, 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 Carlos Alberto, conforme constatada no início da Sessão. Havendo “quorum” legal, 
a senhora Presidente dá continuidade à Sessão Ordinária.  Autoria da Mesa Diretora: 002) 
Única  discussão  e  votação o  Projeto  de  Resolução  nº.  010/2008,  que  “Dispõe  sobre  a 
constituição  de  Comissão  Especial  de  Avaliação  de  bens  móveis  pertencentes  à  Câmara 
Municipal 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 Resolução nº. 010/2008.   Terminados os trabalhos da 
presente Sessão, a senhora Presidente convida os representantes da APAE para fazerem a 
entrega dos Diplomas aos Vereadores presentes. O senhor Celso Garcia, Presidente da APAE 
em Biritiba Mirim, juntamente com a senhora Maria José, Conselheira Regional das APAE’s 
do Alto Tietê fazem a entrega do Diploma a cada um dos senhores Vereadores, sendo que, 
antes,  a  senhora Maria  José diz:  “Boa noite  a  todos  presentes,  senhores  Vereadores  e  
demais funcionários aqui da Casa. Eu solicitei ao senhor Celso que fizesse a gentileza de  
marcar esse encontro com os senhores, porque eu achei uma ação muitíssimo importante, a  
relevância que os senhores deram ao assunto e pela grandeza dos sentimentos que eu senti  
nesta Casa. Como irá terminar a gestão, eu não poderia como cidadã, deixar passar esse  
momento de prestar uma singela homenagem, sei que um papel não significa muito, mas  
para os amigos e familiares representam muita coisa. Quero também falar um pouquinho do  
nosso trabalho no Brasil a fora. Estou retornando de um congresso nacional que aconteceu  
em Vitória-ES, e nós tivemos todos os Estados presentes, foram três mil e quinhentas pessoas  
falando sobre as pessoas portadoras de necessidades especiais e as novas leis que estão por  
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aí a respeito da inclusão, e nós vimos o interesse do pessoal do Amazonas que levam dois a  
três dias para chegaram no local, estão em situação de miserabilidade econômica, mas com  
grandiosidade de espírito de luta, querendo uma vida melhor para essas pessoas que têm  
essas  necessidades  e  vocês  próprios  conhecem a situação governamental  da  saúde  e  da  
educação.  Então,  eu  tenho  um  maior  orgulho  de  vocês,  de  sair  de  um  telefonema  do  
Vereador  Wellington  para  agilizar,  houve  uma resposta,  nos  falamos  bastante  aqui  por  
várias vezes, e gostaria de mostrar isso para todos os outros locais que, um só, nós somos  
muito fracos, mas todos juntos somos muito fortes. A vontade, um sentimento que as vezes a  
gente  quer  fazer,  a  realizar  para  o  próximo,  tem esse  resultado  que  aí  está,  e  isso  vai  
melhorar e vai crescer, pois a criação de alguma coisa é igual a um filho quando nasce na  
nossa família, a gente fica assim nos primeiros anos tateando até se habituar com aquele  
novo  membro,  com seu  desenvolvimento  e  suas  necessidades.  Quero  simplesmente  falar  
alguma coisa muito pequena sobre o movimento ‘Apaeano’ que é a maior rede de atenção à  
pessoa com deficiência no mundo. Não sei se eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que a ONU  
fica nos perguntando o que nós fazemos porque nós conseguimos agregar as pessoas de  
todos os níveis sociais, começamos pelos profissionais, pelos empresários, pelas pessoas que  
buscam a  pesquisa  das  doenças  que  ocorrem  que  deixam  as  pessoas  com  deficiências,  
agregamos a família à comunidade, enfim, se vocês vissem o que é o movimento, eu tenho  
certeza de que a cidade iria modificar. Então, para o ano de 2009, eu gostaria de entrar em  
contato novamente com as pessoas para que nós façamos um fórum para a comunidade aqui  
na cidade, e convidar de uma maneira que as pessoas fiquem sensibilizadas porque atrás  
disso está a prevenção, se o município trabalhar em cima da prevenção, não teremos muitas  
necessidades  futuramente.  Vou  ler  um  texto  que  foi  distribuído  no  congresso,  para  as  
famílias e os portadores de necessidades especiais que lá compareceram, pois normalmente  
comparecem só  os  profissionais,  mas  neste  ano  foi  diferente,  nós  tivemos  que  fazer  um  
material diferenciado para que todos tivessem um entendimento. ‘A deficiência no Brasil, de  
acordo com o censo do IBGE do ano de 2000, o Brasil tem vinte e quatro milhões de pessoas  
com deficiência, que equivale a 14,5%  da população, desses 40,1% são deficientes visuais,  
22,9% tem deficiência motora, 16,7% tem deficiência auditiva, 8,3% deficiência mental e  
4,9% tem deficiência física, e agora, está surgindo outra deficiência que são aqueles que  
sofrem  acidentes  de  moto  e  que  está  ultrapassando  o  índice  de  deficientes  físicos.  O  
movimento ‘apaeano’ é uma grande rede constituída por pais e amigos dos excepcionais,  
isso acontece porque temos uma associação em cada município, e aqui no estado de São  
Paulo  nós  temos  trezentas  e  doze  APAE’s,  ou  seja,  em  trezentos  e  doze  municípios  
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comungam desse movimento e dele participam os pais, os amigos,  pessoas com deficiência,  
voluntários,  profissionais,  instituições  parceiras,  entidades  públicas  e  privadas  para  a  
promoção em defesa dos direitos e da cidadania da pessoa com deficiência e a inclusão  
social. Atualmente o movimento ‘apaeano’ congrega a federação nacional das APAE’s, 23  
federações   estaduais  e  2.015  APAE’s  distribuídas  em  todo  o  país,  que  propiciam  o  
atendimento  integral  a  mais  de  244 mil  pessoas  com deficiência.  É  o  maior  movimento  
filantrópico do Brasil  e  do mundo.  As áreas de atuação da APAE são: defesa e direito,  
garantir que os direitos das pessoas com deficiência estejam incluídos em todas as políticas  
públicas; trabalho em comunidade, estabelecendo alianças estratégicas com vários setores e  
seguimentos sociais para a melhoria da qualidade de vida e para a inclusão da pessoa com  
deficiência; atenção à saúde, desenvolver as ações de saúde que busquem garantir a pessoa  
integral com deficiência; apoio à família, criar condições para que a família tenha apoio e  
informações para assumir o seu papel frente às questões relacionadas ao seu familiar com  
deficiência; inclusão social, fortalecer o movimento social, respeitando o ritmo, as condições  
e as necessidades das pessoas com deficiência da sua família e da sua comunidade; linha  
estratégica  do  movimento,  consolidação  do  programa  de  auto-gestão  da  pessoa  com  
deficiência.’ Isso quer dizer o seguinte: as APAE’s vão trabalhar agora, a partir de 2009 a  
2010,  a  preparar  os  presidentes  e  o  pessoal  que trabalha  na administração,  oferecendo  
cursos de auto-gestão. Continuando o documento que eu estava lendo: ‘fortalecimento da  
educação profissional, ampliação da rede de atenção à saúde; promoção do envelhecimento  
saudável do excepcional e apoio à família.’ Então, o nosso trabalho para o ano de 2009 será  
totalmente voltado para a família. Senhora Presidente, o trabalho que vocês fizeram aqui foi  
de suma importância, não para nós, mas sim àquelas crianças que estão lá, eu tenho vindo  
aqui e tenho acompanhado os voluntários que conseguimos, são os profissionais que são  
mais  caros,  por  exemplo,  fonoaudiólogo,  psicólogo,  psicopedagoga,  enfim,  eles  dão  o  
trabalho como doação, então, esse já é um começo muito grande também, e com o auxilio da  
Prefeitura,  já  conseguimos ter  um bom início.  É importante  que todos  colaborem,  se eu  
pudesse, eu colocaria no jornal o trabalho de vocês, é que eu não tenho esse poder, queria  
anunciar a importância de uma decisão que vocês, entre os Pares, conseguiram fazer. Quero  
passas às mãos da senhora Presidente esse documento singelo, mas que fique registrado a  
nossa gratidão. Quero agora, entregar a cada um de vocês esse diploma.” A senhora Maria 
José entrega um a um a cada vereador. Após a entrega, a senhora Maria José continua: “Em 
nome do atual presidente Doutor Naves, a partir de janeiro do ano de 2009 será o Doutor  
Rubiali, ele é da cidade de Franca, no estado de São Paulo, e atualmente ele é deputado  
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federal, ele deverá fazer uma visita que posteriormente marcaremos, e quando nós virmos  
futuramente aqui na APAE, vou marcar com os próximos Vereadores porque ele gosta de  
fazer contato com as Câmaras e Prefeituras onde existem as APAE’s. Ele batalha bastante,  
está conseguindo muita coisa e é importante porque ele tem como estar tramitando lá porque  
ele tem facilidade na área da saúde, e assim, se vocês estiverem em algum sufoco, eu posso  
passar a ele via telefone, e usando, através da APAE da nossa cidade, vocês entram em  
contato. Ele é uma pessoa muito simples e excelente que estará visitando vocês logo mais.  
Aos  convidados  muito  obrigada pela  participação,  vocês  procurem divulgar  a APAE na  
cidade para o crescimento do nosso trabalho. Obrigada pela oportunidade e de coração,  
vocês continuem sempre com esse espírito de fraternidade e solidariedade para com nós que  
trouxemos  uma pequenina  luz  e  que  passemos  essa  luz  para  o  próximo.  Obrigada  pela  
oportunidade senhora Presidente  e  fico muito lisonjeada por estar  aqui hoje.”  O senhor 
Celso Garcia, Presidente da APAE em Biritiba Mirim diz: “Quero agradecer a Vereadora  
Erica, Presidente desta Casa, aos demais Vereadores e, no ano que vem, mesmo aqueles que  
não estejam mais aqui, que estejam nos acompanhando. Vocês que estão aqui divulguem a  
APAE, nós necessitamos de ajuda, divulguem, venham nos conhecer e conheçam o nosso  
trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos.” Após, 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:   Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o 
que lhe fora concedido.  “Quero cumprimentar a Mesa Diretora, os demais Vereadores, o  
senhor Celso, a senhora Maria José, quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam.  
Fico agradecido pela lembrança do Diploma que vou guardar com muito carinho em minha  
casa, pode ter certeza, e como a senhora falou: é um simples papel, mas o coração de vocês  
é maior do que tudo, muito obrigado pela lembrança. Agradeço de coração e quero deixar o  
meu  abraço  a  vocês  pelo  período  em que  estivemos  juntos  por  dois  anos,  trabalhando,  
ajudando o senhor  Celso,  eu sou servidor  público e  vou trabalhar  e dentro  das  minhas  
possibilidades estarei ajudando. Parabéns pelo trabalho de vocês, senhor Celso, você é um  
grande guerreiro,  assim como a senhora Maria José,  é muito bom porque vocês sempre  
lembram da gente aqui através de uma medalha ou um diploma, e isso é muito marcante em  
nossas vidas. Mas como dizem por aí, vereador é assim mesmo, a gente ganha, fica aqui  
dentro por quatro anos e temos que sair e dar a vaga a outros que vão entrar, mas eu tenho  
certeza  que  os  oito  novos  Vereadores  que  entrarão,  não  deixarão  a  APAE  de  maneira  
alguma, eles estarão lutando e, a gente mesmo sem ser vereador também estaremos prontos  
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a ajudar. Enfim, quero deixar o meu agradecimento e dizer que guardarei com muito carinho  
esse  diploma  em  minha  casa.  Obrigado  a  todos.”  2.  Vereador  Fernando  Henrique 
Bolanho:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o 
que lhe fora concedido. “Boa noite senhora Presidente, senhores Membros da Mesa, demais  
Vereadores, senhor Celso e senhora Maria José. Quero falar rapidamente para agradecer  
esse reconhecimento que hoje foi nos dado, e quero parabenizá-los por este mais de um ano  
nessa luta, nessa batalha, sabemos que não é fácil numa cidade com poucos recursos como é  
Biritiba, apesar de termos bastante voluntários, enfim, quero parabenizar não só o senhor,  
mas como também a todos os voluntários que colaboram. Acho que se eu não me engano, a  
APAE fará  uma feijoada por  esses  dias,  e  isso  é  bom,  porque  tem que  ser  feito  alguns  
trabalhos para poder melhorar a situação, pois nós sabemos das necessidades de Biritiba na  
área  de  deficientes  e  pessoas  especiais.  Quero  agradecer  a  vocês  por  essa  pequena  
lembrança que, com certeza, como disse o Vereador Benedito Donizete, ficará marcada em 
nossas vidas. Muito obrigado e boa noite a todos.” 3. Vereador Jarbas Ezequiel de Aguiar: 
Solicitou à Presidência permissão para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora 
concedido. “Também quero agradecer a esse diploma da APAE, quero parabenizá-los pelo  
trabalho feito aqui em Biritiba e também no país inteiro, cuidando das pessoas especiais,  
pois quem tem parente portadora de necessidade sabe a falta que faz a APAE no município.  
Antes, as pessoas tinham que ir até Mogi das Cruzes e nós víamos o sofrimento da família, e  
o alívio que vocês trazem à família é grande, e também conseguem recuperar a pessoa para  
melhorar a condição de vida dela.  Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui em 
Biritiba com a gente, sou professor da rede pública de ensino e o que eu puder fazer, estarei  
sempre  à  disposição,  mesmo  não  sendo  Vereador,  o  voluntarismo  aqui  tem  que  ser  
predominante e temos que aumenta-lo cada vez mais e dar atenção a todas as pessoas.” 4. 
Vereador José Maria de Siqueira Junior:  Solicitou à Presidência permissão para fazer o 
uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido. “Mais uma vez, senhor Celso, agora  
com a senhora Maria José,  Conselheira  Regional,  acompanhada da psicóloga  da  nossa  
APAE, nos homenageiam e nos prestam essa honraria e, novamente eu quero ressaltar que  
essa  honra,  esse  mérito,  ele  é  daquelas  pessoas  que  estão  à  frente  da  APAE,  que  
conseguiram com que essa APAE se tornasse uma realidade.  Nós aqui,  pouco ou muito,  
fizemos o que era o nosso dever, a nossa obrigação. Quero agradece-los por esse diploma  
que ficará por mais quatro anos no meu gabinete nesta Casa, para que as pessoas que aqui  
freqüentam e vêm nos visitar vejam o trabalho que a gente realiza. Muito obrigado, senhor  
Celso e senhora Maria José, contem comigo porque no que eu puder estarei à disposição de  
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todos vocês.”  5. Vereador Marcelo Silveira Mistroni:  Solicitou à Presidência permissão 
para fazer o uso da palavra em seu assento, o que lhe fora concedido. “Senhor Celso, senhora  
Maria José, Tatiana, eu gostaria de agradecê-los por esse diploma e dizer que, assim como o  
Vereador  José  Maria  falou,  nós  não  fizemos  mais  do  que  a  nossa  obrigação,  em estar  
levando um pouco de carinho, um pouco de solidariedade as nossas crianças que necessitam.  
São pessoas como vocês que o nosso município precisa, pessoas que realmente se dedicam  
aos mais necessitados. Vocês podem ter certeza que mesmo que nós estejamos fora desta  
Casa, me coloco à disposição, assim como as minhas empresas em estarmos ajudando a  
APAE. Espero que tenha ocorrido tudo bem hoje com a Dona Inês com a sua cirurgia, pois  
ela é uma grande parceira da APAE, ela é uma pessoa muito dedicada, estive com ela na  
semana passada conversando e a gente vê e sente que as pessoas realmente estão lá de alma  
e coração, não é só pensando nas coisas que possam ganhar ou lucrar com isso, são pessoas  
que estão realmente colocando o coração no trabalho e naquilo que faz com todo apoio e  
dedicação, inclusive comi um bolo lá na APAE que estava uma delícia. Ao senhor Celso e a  
senhora  Maria  José,  o  meu  muito  obrigado  pela  honraria  e  podem  ter  certeza  de  que  
estaremos à disposição de vocês sempre que precisarem. Muito obrigado e boa noite.”  6 
Vereador Wellingon Mediros de Assunção: Solicitou à Presidência permissão para fazer o 
uso  da  palavra  em seu  assento,  o  que  lhe  fora  concedido.  “Boa  noite  a  todos,  senhora  
Presidente,  demais  Nobres  Pares,  munícipes  aqui presentes,  senhora Maria José,  senhor  
Celso e a psicóloga da APAE. Como os Nobres Pares falaram, quero parabenizar vocês pelo  
trabalho, pois sabemos que o fácil é criar o projeto, mas o difícil é mantê-lo e vocês fizeram  
o dever de casa muito bem feito e serve de lição, de modelo às demais Câmaras Municipais,  
como  a  senhora  mesmo  falou,  é  uma das  únicas  que  faz  esse  trabalho  e  isso  serve  de  
incentivo aos futuros vereadores que irão assumir, tem quatro deles aqui no Plenário, para  
que possam realmente abraçar essa causa da APAE, não só essa como outras também em  
nosso município que tanto precisa, e são as crianças e as famílias, como o professor Jarbas  
mesmo falou, que vão ganhar com tudo isso. Como a senhora citou a pouco também, quanto  
a questão da prevenção, é fundamental aqui no município para que possa inclusive evitar o  
aumento de  número de crianças.  Eu me recordo,  estava até comentando com a senhora  
Maria José,  quando fomos visitar a APAE de Mogi pela primeira vez,  encontramos seis  
crianças de Biritiba Mirim e na época, eu fui com o Prefeito e o Vereador Reinaldo e nós até  
pensamos que apenas tinham seis crianças portadoras de deficiência aqui no município, e  
quando o senhor Celso nos falou que hoje, a APAE conta com mais de sessenta crianças  
sendo atendidas,  isso é muito gratificante e coroa esse Diploma, mostra que estamos no  
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caminho  certo.  A  semente  que  a  gente  plantou,  espero  que  as  demais  Legislaturas  e  o  
Prefeito  que assumir  em janeiro  próximo,  não só dê  continuidade,  mas também procure  
apóia-los,  que  dê  à  APAE  de  Biritiba  Mirim  uma  sustentabilidade  para  que  ela  possa  
caminhar com suas próprias pernas. Isso vai trazer muita alegria a todos nós que gostamos  
de Biritiba Mirim e estamos aqui. Contem comigo também, estarei aqui e o que eu puder  
fazer no próximo ano, estarei ajudando como sempre. Muito obrigado e boa noite a todos.”  
O Nobre Vereador Marcelo solicita a ordem e diz: “Antes do encerramento, quero convidar  
a todos presentes a degustarem um café na sala de reuniões.” Não havendo mais oradores 
inscritos,  a  senhora  Presidente,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  convoca  os  senhores 
Vereadores que compõem as Comissões Permanentes a se reunirem no dia 20 de novembro 
de  2008,  próxima quinta-feira,  às  quinze  horas.  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 24 de novembro de 2008.

ERICA DE QUEIROZ 
Presidente da Câmara

                                  MARCELO SILVEIRA MISTRONI 
Primeiro Secretário

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR 
Segundo Secretário
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