
 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia treze de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES e o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário 

e 2ª Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa 

Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 94 Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores 

às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a 

proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. Solicitou que o 

Nobre Vereador Luiz Passos acompanhasse Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Jarbas para fazer parte da Mesa Diretiva. Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata 

das Sessões Ordinária e Extraordinária do dia 06 de fevereiro de dois mil e dezessete, 

onde o senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando José de Gonçalves que faça a 

leitura; o Vereador Lourival Bispo de Matos solicita que não faça a leitura da Ata, pois 

as mesmas encontram-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- APROVADO. 

Leitura do Ofício nº 062/2017-SMA Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os 

Atos Administrativos, Decreto nº 3.199 e 3.200/2017, Termo Aditivo nº 02 contrato 

053/16, Termo de Colaboração nº 001 ao 005/2016, Portarias nº 043 a 051, 053,054, 

056 a 061 e 063/17.  Após a leitura do Expediente, passando para as Indicações. O 

Presidente informa que devido ao excesso de Indicações, será lido apenas os resumos 

para dar celeridade à Sessão. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 1. Indicação nº 096/2017, solicita ao Exmo. 

Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Órgão Competente 

visando à manutenção da iluminação pública das ruas do bairro Vl. Operária e 

conservação e limpeza do Campo de Futebol, seus alambrados e traves. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 2. Indicação nº 097/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto 

ao setor competente solicitando providências cabíveis para a regularização das 

iluminarias públicas e para efetuar a poda das árvores da Rua Toyama, centro. 

INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES.3. 

Indicação nº 098/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Órgão Competente as providências cabíveis, para que seja 

implantados redutores de velocidade do tipo lombada na Rua Cinco próximo ao número 

216, Vila Santo Antonio 2 e nos demais pontos do Bairro que julguem necessários. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 4. 



Indicação nº 099/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências cabíveis para a 

implantação de um ponto de ônibus na Av. Heitor da Cunha Braga, próximo ao número 

1782, Jd Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 5 . Indicação nº 100/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências 

cabíveis para efetuar instalações e reparos na iluminação pública da Av. Itaim, e das 

ruas Vicente Masagi Hosogai, José Ogawa e Celso Ducca, situadas no Jardim Lorena. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 6 . 
Indicação nº 101/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências cabíveis para 

efetuar nivelamento e cascalhamento na continuação da Rua Olavo Bilac, situada no Jd. 

Jungers. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 7 . 

Indicação nº 102/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências cabíveis para 

efetuar instalações e reparos na iluminação pública da Av Heitor da Cunha Braga e das 

Ruas Eça de Queirós, Manoel da Nóbrega e Carlos Gomes, situado no Prque Marciano, 

em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 8 . Indicação nº 103/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências 

cabíveis para efetuar instalações e reparos na iluminação pública das ruas Coelho Neto; 

José de Alencar; Augusto dos Anjos; Gonçalves Dias; Machado de Assis; Castro Alves; 

Guilherme de Almeida; Olavo Bilac; Gonçalves Ledo; Vicente de Carvalho; Fagundes 

Varela; Joaquim Nabuco; Érico Veríssimo; Euclides da Cunha e Cassimiro de Abreu 

situadas no Jd. Jungers. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 9 . Indicação nº 104/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando providências 

cabíveis para efetuar instalações e reparos na iluminação pública das ruas Luiz Vaz de 

Camões, Julio Verne, Almeida Garret, Guerra Junqueira, Antero Quental, Martins 

Fontes e Anita Garibaldi situadas no Jardim Rosicler. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 10 . Indicação nº 105/2017, solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao setor 

competente solicitando providências cabíveis para efetuar instalações e reparos na 

iluminação pública da Rua Princesa Leopoldina, situada Vila Operária. INDICAÇÃO 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 11. Indicação nº 106/2017, solicita ao 

Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento 

competente para efetuar o corte de árvore morta na antiga Rodoviária. INDICAÇÃO 

DO NOBRE VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS12. Indicação nº 107/2017, 

solicita ao Exmo Senhor  Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para que o mesmo passe a máquina 

motoniveladora, bem como se possível o cascalhamento na Rua José Gomes Manoel 

bairro Jardim dos Eucaliptos. INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO 13. Indicação nº108/2017 solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente para realizar manutenção na ESF 

(Estratégia de Saúde da Família), do Bairro Jardim Yoneda. INDICAÇÃO DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 14. Indicação nº109/2017 solicita ao 



Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao órgão competente 

para realizar limpeza, manutenção (roçada) e colocação de guias, sarjetas e galerias para 

saída de água, na travessa da Rua José Maria de Santana com a Rua Heitor da Cunha  

Braga, Bairro Jardim Jungers. INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO 15. Indicação nº110/2017 solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente para realizar estudo e tomar providências 

para implantar lombadas ou redutores de velocidade nas Rua Euclides da Cunha, Olavo 

Bilac, Gonçalves Ledo, Augusto dos Anjos e Rua Martins Fontes com a Julio Verne, e 

Rua Casemiro de Abreu, Bairro Cruz das Almas. INDICAÇÃO DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO 16. Indicação nº111/2017 solicita ao Exmo Senhor 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao órgão competente para construir 

uma academia popular ao ar livre e área de recreação na Rua Quinze de Novembro com 

Rua 31 de Março, Bairro Jardim Yoneda. INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 17. Indicação nº112/2017,solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que interceda junto ao órgão competente para construir academia 

popular ao ar livre e área de recreação na Rua Sebastião Garcia, Bairro Jardim Alvorada 

C.INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENANCIO MOLINA 

18. Indicação nº 113/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto a Secretaria Competente para providenciar e implantar três redutores de 

velocidade, do tipo lombada, na Av. Brasil, Jardim Real, e na Estrada Nossa Senhora 

Aparecida, Casqueiro, sendo uma próximo do bar do senhor Menino na Av. Brasil, 

outra próxima ao ponto de ônibus da Rua Cinco e a última próximo ao antigo bar do 

Tião na Estrada Nossa Senhora Aparecida .INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENANCIO MOLINA 19. Indicação nº 114/2017 solicita ao Exmo 

Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto a Secretaria Competente 

para a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas João Pinto 

dos Santos, Domingos Ramalho dos Santos, Marinalva Silva dos Santos, Vilma Lins 

Peixoto, Viela nº 04 ao 30, Av. Lauro Albano dos Santos, na altura do nº 520 até o 

trecho do Marcelo do cogumelo nº 490, Jd. dos Eucaliptos, em toda a extensão. 

.INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENANCIO MOLINA 20. 

Indicação nº 115/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto a Secretaria Competente para a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Ana Benites Góis, José Bortareli, Maria 

José da Silva, Waldemar Budini, José Marques Moura, Claudete Ares Masullo, Vale 

Verde, em toda sua extensão. O Nobre Vereador Fernando José Gonçalves pede a 

palavra; Senhor Presidente, gostaria de retirar minha assinatura dessa Indicação tendo 

em vista esse serviço já tenha sido realizado pelo Prefeito Municipal no final de semana 

último; o Vereador Paulinho da Julio havia apresentado uma Indicação na Sessão 

anterior e nesse caso estaria entrando mais duas ruas na qual assinaria eu, o vereador 

Leonardo, vereador Paulo, porém, como já foi realizado nesse final de semana o serviço 

nas três dias, então tornar-se sem sentido minha assinatura nessa Indicação. O Senhor 

Presidente diz: então retirada de pauta a Indicação nº116/2017, solicito que o Primeiro 

secretário dê procedimento à leitura da Indicação nº 117/2017. INDICAÇÃO DOS 

NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO E LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 21. Indicação nº 117/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine a Secretaria competente, para providencia e implantar 



redutores de velocidade na Rua Coelho Neto, Cruz das Almas, uma no início e outra no 

término da rua. O Senhor Presidente tem a palavra: Foi retirado o nome do Vereador 

Fernando da Indicação nº 116/2017 e os demais continuam; então retirando o nome do 

Vereador Fernando, por gentileza faça a leitura na Indicação nº 116/2017, por favor. 

INDICAÇÃO DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA E PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 22. Indicação nº 116/2017 solicita 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine a Secretaria 

competente para a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas 

Luis Vieira da Silva, Neuza de Fátima de Souza e José Gomes Maciel, Jardim dos 

Eucaliptos, em toda sua extensão conforme imagem em anexo. INDICAÇÃO DOS 

NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA E LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 23. Indicação nº 118/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine a Secretaria competente para a realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Pitangueiras, Videiras, dos 

Cajuzeiros, Abacateiros, Macieira, Figueiras, Jabuticabeiras, Goiabeiras, Laranjeiras, 

Tulipas, Cerejeiras, Hortências, Lirios do Campo, Dálias, Camélias, das Orquídeas, 

Violetas, Amor Perfeito, Joaquim Maia da Silva e Travessa dos Cravos, Pomar do 

Carmo em toda sua extensão. INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO 24. Indicação nº 119/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Órgão responsável para 

verificar a possibilidade de realizar reparos com a máquina motoniveladora e realizar a 

colocação de material apropriado para a Estrada Nossa Senhora Bairro Casqueiro.  

INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 25. Indicação 

nº 120/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão responsável para verificar a possibilidade de realizar a 

manutenção do ponto de ônibus na Estrada Nossa Senhora aparecida, situado no Bairro 

do Casqueiro, próximo ao bar. INDICAÇÃO DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO 26. Indicação nº 121/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Órgão responsável para 

verificar a possibilidade de para verificar a possibilidade de realizar operação tapa 

buraco na Estrada Doutro Arthur Alberto Nardy, Bairro do Sogo. INDICAÇÃO DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 27. Indicação nº 

122/2017, solicita ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente para as providencias que se fizerem necessárias 

junto à SABESP, visando à implantação de Rede Coletora de esgoto, no trecho da Rua 

Lauro Albano dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. INDICAÇÃO DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 28. Indicação nº 123/2017, solicita 

ao Exmo Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Órgão 

Competente solicitando providencias cabíveis para a implantação de cabine fixa de zona 

– azul na Praça São Benedito. PASSANDO AOS PROJETOS EM DELIBERAÇÃO, 

DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 01- 

Projeto de Lei nº 004/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e 

hipermercados situados no município de Biritiba Mirim manterem a disposição de seus 

clientes e usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, cadeiras de rodas 

motorizadas dotadas de cesto acondicionado de compras e dá outras providências. DE 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 02. 



Projeto de Lei nº 005/2017 dispõe sobre a criação do Projeto “Cidade Limpa” e dá 

outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS  03. Projeto de Lei nº 006/2017, Dispõe sobre a retificação do CNPJ e altera o 

endereço da empresa Cooperalto – Cooperativa de Reciclagem de Matéria Prima do 

Alto Tietê, constante no Artigo 1º da Lei nº 1243 de outubro de 2004 e dá outras 

providências. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 04. Projeto de Lei nº 007/2017, 

Cria o evento a Taça Cidade 2017 e da outras providências. AUTORIA DOS 

NOBRES VERADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 05.Projeto de Lei nº 008/2017, Dispõe sobre a 

introdução do Parágrafo 1º, 2º e 3º ao Artigo 6, da Lei 1665 de 20 de Março de 2.013 e 

dá outras providências.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO.06 Projeto de Lei nº 009/2017 autoriza o Município 

de Biritiba Mirim à concessão de Direito Real de uso sobre áreas destinadas para fins 

que específica e dá outras providências. Acabado os trabalhos, vamos a Ordem do Dia, 

diz Senhor Presidente. ORDEM DO DIA 1. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 017/2017, requer 

ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao 

Departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências na Rua 

Trinta, Bairro Nirvana, com a limpeza da via pública. Em discussão e votação única. 

APROVADO.2REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 018/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento competente para 

que sejam tomadas as devidas providências na Rua Vinte e Sete nº 70, Bairro Nirvana, 

com retirada de entulhos e chanframento de barranco. Em discussão e votação única-

APROVADO. 3 Em discussão e votação Única. APROVADO.4 REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS.Requerimento nº 

019/2017 requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao órgão competente para que sejam tomadas as devidas providências no 

Bairro  Vila Santo Antonio em relação a iluminação pública. Em discussão e votação 

única. APROVADO. 4 REQUERIMENTO DO NOBRE VERADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 020/2017, requer Ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento competente para 

que sejam tomadas as devidas providências em relação à atividade delegada em nosso 

município. Em discussão e votação única. Nobre Vereador Jorge Mishima pede a 

palavra: quero parabenizar o nobre vereador Robério pela iniciativa muito boa porque 

vem amenizar essa nossa segurança que tem no nosso município. Eu gostaria se Vossa 

Excelência permitir gostaria de assinar apoiando a Vossa Excelência. Vereador Robério 

aceita e agradece. Em discussão e votação única.APROVADO. 5  REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA Requerimento nº 

021/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Departamento competente para que seja revitalizado o campinho de 

futebol localizado no Bairro Vila Operária. Em discussão e votação única. 

APROVADO. 6  REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA Requerimento nº 022/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento competente para que seja 

revitalizado o campinho de futebol localizado na Estrada Municipal Vicente Castellano, 



próximo a Igreja Santo Antonio. Em discussão e votação única. APROVADO. 7  

REQUERIMENTO DO NOBRE ROBÉRIO DA ALMEIDA SILVA Requerimento 

nº 023/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Departamento competente visando a poda de árvores na Rua Vinte e 

Sete, Nirvana. Em discussão e votação.APROVADO. 8 REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA Requerimento nº 

024/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente para que estude a possibilidade de 

realizar o recapeamento asfáltico na Estrada Municipal Vicente Castelano. Em 

discussão e votação única. APROVADO. 9 REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA Requerimento nº 025/2017, requer 

ao Exmo Senhor Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo, para que seja oficiado ao 

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, agência Biritiba Mirim, Elton Luiz 

Reisinger, para informar sobre o repasse no valor de R$ 876.506,85, destinado para as 

obras de drenagem e pavimentação na Estrada Nirvana Trecho 1.  Em discussão e 

votação única. APROVADO. 10 REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS Requerimento nº 026/2017, requer ao Exmo Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento de Obras 

para providenciar a complementação de asfalto na Estrada Joaquim Maia com a 

demarcação de início com referência a propriedade de senhor João Torre, até o encontro 

com a Avenida dos Casqueiros. Em discussão e votação única. APROVADO. 11 

REQUERIMENTO DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS Requerimento nº 027/2017, 

requer ao Exmo Senhor Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo, para que 

formalize um convite aos representantes da Empresa Radial Transportes, Empresa 

Metropolitana de Transportes Intermunicipais e Secretaria Municipal de Trânsito para 

comparecerem em conjunto nesta Casa para esclarecimentos e providências. Em 

discussão e votação única. APROVADO. Vereador Jorge Mishima pede a palavra: 

Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Fernando e ao Nobre Vereador Paulo 

Rogério pela essa iniciativa, muito importante para que saibamos o que tem acontecido 

para bens aos dois por esse requerimento.12 REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES Requerimento nº 028/2017, requer 

ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao setor 

competente visando a implantação de uma rampa de acesso nas dependências da EMEI 

Ferdinando Jungers. Em discussão e votação única. APROVADO. 13 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA Requerimento nº 029/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que possa ser pintada uma área de embarque e desembarque 

para as pessoas que utilizam a farmácia de manipulação Nitratus. Em discussão e 

votação única. APROVADO. 14 REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA Requerimento nº 030/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que informe essa Casa de Leis sobre o andamento do 

Processo nº 2177/2008, à respeito de ruas que constam como asfaltadas nos bairros 

Jardim Rosicler e Jardim dos Eucaliptos.Em discussão e votação única. APROVADO. 

15 MOÇÃO DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA Moção de Apelo nº 

009/2017- ao Senhor Elton Luiz Reisinger Gerente Geral da Caixa Econômica Federal 



agencia Biritiba Mirim-SP. O Presidente toma a palavra: Quero parabenizar nobre 

vereador Jorge Mishima isso ai é uma tremenda verdade viu nobre vereador, eu mesmo 

sofro com isso, vou aos fins de semana a Caixa aberta e a gente não consegue sacar 

nada, então eles estão vendendo fumaça, falando que tem dinheiro no caixa eletrônico 

ali e você não consegue tirar, tem que tirar de dez em dez reais. Gostaria de parabenizar 

e se aprovado e o senhor deixasse quero assinar com Vossa Senhoria, parabéns. Em 

discussão e votação única. APROVADO. Senhor Vereador Jorge Mishima pede a 

palavra: primeiramente quero agradecer a todos os vereadores por ter aprovado essa 

Moção de Apelo visto que a Caixa Econômica Federal nos finais de semana sábado e 

domingo e segundas inclusive não dispõe de dinheiro, tem valor disponível, mas não 

tem saldo, tem que recorrer a outros bancos inclusive recorremos também na farmácia 

então fica muito difícil. Nós movimentamos milhões de reais através da Câmara nós 

temos que ter pelo ao menos essa autonomia e cobrar deles essa rápida resolução, e 

aprovado eu gostaria que todos os vereadores fizessem como pudessem assinar minha 

Moção de Apelo. Obrigado. 16 PROJETO DE RESOLUÇÃO DE AUTORIA DA 

MESA DIRETIVA Projeto de Resolução nº 003/2017, Projeto de Resolução nº 

003/2017- Dispõe sobre a criação de vaga na Estrutura Administrativa da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim e dá outras providências. Em discussão e votação única. 

APROVADO. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. Projeto de Resolução nº 001/2017. 

Dispõe sobre a constituição de Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim e dá outras providencias. Em discussão e votação única. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA DE 

MELO. Moção de Repúdio nº 001/2017- à Empresa EDP Bandeira de Energia, sobre a 

constante falta e queda de energia na cidade. Em discussão e votação única. 

APROVADO. Pede a palavra o Vereador Leonardo Venâncio solicita que todas as 

Moções de Apelo fossem assinadas em conjuntos com os Vereadores Walter Machado, 

Jorge Mishima, Lourival, Fernando e o Senhor Presidente Marcelo e Vereador Robério. 

O Presidente informa, vamos colocar em votação e então Vossa Excelência solicita que 

seja assinado. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA. Moção de Apelo nº 002/2017- ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 

André do Prado- PR. Em discussão e votação única. APROVADO. AUTORIA DA 

MESA DIRETIVA.PROJETO DE Emenda à Lei Orgânica do Município nº 043/2017- 

Dá nova redação ao Art. 34 e dá outras providências. Em discussão e votação única. 

APROVADO. Com a palavra Nobre Presidente da Mesa Marcelo diz: Solicito ainda 

que seja feita a leitura da justificativa do Parecer desse Projeto , lembrando que esse 

Projeto já foi solicitado através do Ministério Público que havia uma divergência a 

respeito da quantidade de Vereadores, ai eles solicitaram através de um ofício que fosse 

regulamentado, então estamos regulamentando agora com os treze vereadores agora 

como manda para as próximas legislaturas. Primeiro Secretario faz a leitura: Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação; Tributação Finanças e Orçamentos; 

Obras Serviços e Bens Municipais; Ordem Econômica; Ordem Social e Saúde e 

Educação e Cultura; Parecer conjunto, refere Projeto de emenda à Lei Orgânica nº 

043/2017- Dá nova redação ao Artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Biritiba 

Mirim e dá outras providências. Senhor Presidente, Senhores Vereadores: O Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 043/2017 em referência, de autoria a Mesa Diretiva objetiva 

sanar de vez o vício de constitucionalidade constante do Artigo 34 da vigente Lei 



Orgânica, cuja redação já foi, inclusive, objeto de crítica judicializada pela Procuradoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por conter as indicações “Máximo” e 

“mínimo”, que contrariam o disposto no Inciso IV, do Artigo 29 da Constituição 

Federal. A Presente proposta legislativa põe termo ao vício constante do Artigo 34 da 

Lei Orgânica, o qual foi objeto de outras emendas, todavia, todas afrontam ao Texto 

Constitucional supracitado. A Assessoria Técnica Legislativa desta Casa já se 

posicionou favoravelmente à presente proposta legislativa, evidenciando que as 

redações anteriores contém erro e vicio de constitucionalidade, afrontando o disposto no 

Inciso IV, do Artigo 29 da Constituição Federal. Com efeito, a disposição do Artigo 34 

da Lei Orgânica que fixa o número de vereadores, baseado no número de habitantes do 

Município, atualmente de 13 vereadores, haja vista sendo do IBGE apontar população 

superior a trinta mil habitantes, não pode conter número mínimo ou máximo de 

vereadores, mas sim o número exato de vereadores que compõe esta Casa de Leis. 

Nesse sentido, o ofício requisitório da presente medida encaminhado a esta Casa de Leis 

pela Procuradoria Geral de Justiça copiado em anexo ao presente. Assim, cumpre-nos 

sanar o vício de constitucionalidade constante do texto primitivo e de suas emendas 

posteriores, de forma correta e definitiva. Nesses termos, respeitados os trâmites legais, 

opinamos pela regular tramitação do Projeto de Lei em referência a sua aprovação pelo 

Plenário desta respeitável Casa de Leis. É o nosso Parecer. Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, Sala das Comissões, fevereiro de 2.017. Com a palavra Nobre 

Presidente da Mesa, Marcelo: gostaria de pedir desculpas o lapso de ter sido votado 

antes de ter sido lido o Parecer Jurídico na votação após o Parecer Jurídico. Aqueles que 

são favoráveis permaneçam sentados. Os que forem ao contrário que se levantem 

APROVADO. Gostaria de solicitar ao Primeiro Secretario que faça a chamada dos 

oradores inscritos. Gostaria de convocar Marcia Aparecida de Almeida que faça uso da 

Tribuna, o assunto é Medicamento, Iluminação, Falta de Água e Reparos de ruas. 

Lembrando a Munícipe que atente ao tema inscrito e ao tempo. Com a palavra Marcia 

que diz: Boa tarde a todos, eu gostaria de solicitar aos Nobres Vereadores que interceda 

junto ao nosso Executivo quanto a compra de medicamentos que vem em falta insulina, 

nós não temos; nós não temos tiras para medir a glicose dos diabéticos, não temos 

decadrom no Pronto Atendimento, isso foi um fato que ocorreu hoje no Pronto 

Atendimento que um médico solicitou esse medicamento ao paciente,junto com outros 

demais medicamentos e não havia. Eu gostaria que os Nobres Vereadores solicitassem 

junto ao Executivo a compra de medicamentos tanto no posto de saúde quanto no 

Pronto Atendimento. Gostaria de pedir aos Nobres Vereadores quanto a iluminação da 

Rua Princesa Leopoldina e a poda das árvores e limpeza, pois, nós temos problemas de 

tráfico de drogas nessa rua, que é a rua que é de baixo, tá, nós estamos com sérios 

problemas que é o tráfico de drogas e até mesmo houve uma tentativa de estupro uns 

tempos atrás; eu moro no bairro da Vila Operária por isso estou dizendo e afirmando a 

todos. Gostaria de pedir que vocês intercedam junto ao Executivo que coloque 

iluminação na Rua Princesa Leopoldina e também poda das árvores e iluminação. 

Gostaria de pedir a todos que também na Rua Duque de Caxias que é a rua aqui paralela 

a rua do meio da Vila Operária, encontra-se uma árvore junto ao campinho que é de 

esquina com a minha Rua Rui Barbosa na casa que é 163 onde esta rua está dificultando 

a iluminação que já precária. Eu gostaria de pedir a todos isso e o reparo da iluminação 

não só na Vila Operária quanto é essa Rua da Câmara Municipal que se encontra toda 



apagada. Gostaria de pedir reparo quanto ao buraco que se encontra na Avenida 

Ferdinando Jungers principalmente próximo aqui ao Shibata que todos aqui devem 

passar com seus carros e verificar aqui os buracos que nós temos devido ao excesso de 

chuva e isso eu gostaria que vocês solicitassem ao Executivo para que ele solicite ao 

Setor de Obras que se faça reparo dos buracos. Gostaria d agradecer o Nobre Vereador 

Robério que também está olhando para o bairro da Vila Operária quanto a área de laser 

dos nossos munícipes. Desde já agradeço a todos dessa Casa atenção, muito obrigada. 

Com a palavra Nobre Presidente da Mesa, Marcelo que diz: Fica aqui então registrado o 

manifesto da nossa munícipe eu vou sugerir que o Leonardo acompanhe, vou sugerir 

aos nossos vereadores para que esses registros possam ser feito um registro, como ela 

dirigiu a palavra, em conjunto, embora hoje mesmo o Marcia, o Fernando já tenha feito 

o pedido da iluminação pública, mas a gente vai pedir em conjunto para os treze 

vereadores assinar o requerimento e pedir ao Prefeito que olhe os tópicos. Continuando 

os chamados inscritos Fernando José Gonçalves solicita usar a Tribuna. Com a palavra 

Fernando diz: cumprimenta os Vereadores, munícipes, imprensa, gostaria de agradecer 

a presença do Chefe do Gabinete do Executivo Dr. Itamar, ao Secretario da 

Administração Sr. Arnaldo aqui presente acompanhando a todos uma boa tarde. Hoje 

nós apresentamos um Projeto de Lei referente a questão as cadeiras de rodas, foi um 

amplo estudo que nós fizemos sobre a necessidade dos supermercados e futuros 

hipermercados a se instalar no município, terem esse serviço ao usuário. Em alguns 

municípios já existe esse serviço, em alguns shoppings, mas em Biritiba nós estamos 

ainda refém, descobertos desse serviço, por esse motivo o Projeto de Lei; então isso está 

indo para Comissão e eu gostaria de pedir aos nobres pares das Comissões a celeridade, 

para que possamos quanto antes fazer esse benefício a comunidade. Também 

solicitamos através de Requerimento ao Sr. Prefeito Municipal uma rampa de acesso na 

EMEI Ferdinando Jungers, já foi projetada a muitos anos e construída totalmente 

desproporcionalmente a escada para os alunos que ali estudam. Nós temos ali alunos de 

3 a 5 anos e a escada, eu tenho filho lá também e tenho percebido uma constante de 

alunos estarem caindo das escadas devido a altura do degrau. E, através de 

Requerimento solicitei ao Sr. Prefeito para que faça um estudo para que possa implantar 

uma rampa de acesso para que principalmente os menores tenham uma acessibilidade. 

O Nobre Vereador Lourival pede licença e diz: foi feito um pedido de uma rampa e foi 

feito algo parecido com uma rampa, hoje nós agradecemos Vossa Excelência a olhar por 

isso ai e rever coisas criticas que foram feitas, é muito importante que seja revista nesta 

Casa de Lei para chegar na situação que a população necessita. Obrigada. Fernando 

responde: Obrigada Nobre Vereador pela sua parte, e, fico agradecido pela sua parte. 

Realmente é assim, a solicitação que estamos fazendo ao Executivo eu sempre comento, 

que a função do vereador não é de executar o serviço, a função do vereador além de 

fiscalizar, além de legislar é intermediar a necessidade da comunidade junto com o 

Executivo, esse é o trabalho que nós temos pautado. Quanto ao outro Requerimento que 

nós apresentamos, nós fizemos um convite um tempo atrás para Empresa Radial e nós 

não tivemos resposta então agora estamos fazendo formalmente através de 

Requerimento solicitando o comparecimento da empresa Radial, representantes da 

EMTU e Departamento de Transportes da Prefeitura para que em conjunto a gente 

consiga sanar literalmente bagunça que existe no transporte intermunicipal. Eu acho que 

nossos usuários infelizmente estão pagando um preço muito alto devido ao monopólio 



que existe, mas é uma questão da EMTU, mas nós não podemos aceitar o desrespeito 

que a empresa Radial estão fazendo com os moradores de Biritiba Mirim. Nos horários 

de pico saem 4 a 5 ônibus e tem horários que levam meia hora para sair um ônibus. 

Quando sai um, o que sai quebra para o meio do caminho. Nós fizemos um 

questionamento um tempo atrás a empresa tomou algumas providências sobre a 

qualidade dos ônibus deu uma melhorada, quem acompanha no dia a dia vê que não tem 

muito ônibus quebrado, porém, ainda continua essa desorganização. A EMTU, porque a 

EMTU, porque a EMTU é que fiscaliza. A EMTU é quem autua a empresa se ela não 

cumprir horário, se ela tiver com ônibus danificado, então EMTU também tem que 

prestar contas nesta Casa de Leis por que eles não estão fiscalizando esta empresa que 

está fazendo um péssimo serviço na nossa região. Então fica aqui o protesto, o repúdio 

da empresa Radial pelos serviços prestados aos moradores de Biritiba Mirim. Vereador 

Lourival pede a palavra. O Vereador, se o senhor q uiser usar meu tempo, pode usar. 

Fernando continua, obrigada, outro ponto que até conversando com o vereador Robério 

sobre a questão da feira livre, ele pediu para estar colocando sua opinião sobre isso, 

então para não ser muito repetitivo quero parabenizar pela iniciativa foi muito boa, um 

incremento a mais do que precisa porque é assim, quando administração está errada a 

gente critica, mas quando está certa a gente elogia, no meu entendimento foi uma ideia 

boa e fica ai meu elogio, só precisa fazer algumas a ser corrigidas mas com o tempo vai 

estar fazendo. Da mesma forma quanto também a questão do transporte dos alunos da 

APAE, a qualidade dos transportes que faz os alunos da APAE de Mogi recebeu uma 

melhora, na qualidade do transporte falta ainda algumas coisas a serem corrigidas, mas 

isso com o tempo vamos corrigindo junto com o administrativo vamos estar discutindo, 

mas hoje tem uma Van para APAE de Mogi, o ideal seria se os alunos ficassem na 

nossa cidade, mas como dependemos alguns pontos da APAE de Mogi então isso foi de 

grande valia que a qualidade do transporte melhorou muito, porque era transportado no 

próprio carro da prefeitura , na Kombi, então, outra coisa importante é um Projeto que já 

existe aqui desde 05 de março de 2014,referente ao núcleo do Padre Dória, é o décimo 

núcleo estadual da Serra do Mar, foi criado em 2014 com as áreas pertencentes  aos 

município vizinhos, inclusive em Caraguá, ele possui os entorno de vinte e seis mil 

cento e cinquenta e quatro mil etiquetares e está localizado aqui em nossa região. Mas a 

questão do Parque Dória que é o núcleo do Parque da Serra do Mar, o porquê entrar 

nessa discussão do Núcleo do Parque Dória? O Núcleo do Parque Dório hoje, mais de 

60 % do Núcleo de origem lá na rotatória os colegas lá de Salesópolis conhecem muito 

bem. Esse núcleo ele tem um percentual muito grande no município de Biritiba Mirim. 

Ocorre que o Núcleo do Parque Dória hoje está situado onde? No município de 

Salesópolis, administração do Parque está no município de Salesópolis, até onde temos 

informações extraoficiais, são de munícipes de Salesópolis. Nada contra os munícipes 

de Salesópolis, muito pelo ao contrário, são nossos coirmãos vizinhos, mas o que eu 

estou querendo colocar sobre esta questão do Núcleo do Parque Dória é a paralisia que 

houve e que ainda existe na questão do turismo em nossa cidade. Eu faço esse alerta 

com muita tranquilidade porque não é porque houve paralisia lá trás que vamos 

continuar paralisados. E esse alerta é justamente para que a Secretaria de Turismo no 

nosso município tome algumas providências, nós temos o vereador Juniel que está mais 

lá para os lados da Terceira, que já deve ter ouvido alguns comentários que a 

administração do Núcleo Parque Dória. Hoje conta com patrulheiros ambientais. Esses 



patrulheiros ambientais estão proibindo, proibindo pessoas como, por exemplo, o nosso 

amigo Cidão que faz trilha a mais de trinta anos lá na Pedra do Garrafão, estão 

proibindo de entrar para fazer uma trilha monitorada. Estão proibindo pessoas de fazer 

rapel na Pedra do Sapo, estão proibidas de praticar. Infelizmente nós não podemos ficar 

inerte a esta situação. Nós estamos dentro do nosso município apesar do Parque ser do 

Estado e nós temos direito sim de explorar nossas riquezas naturais. E essa colocação 

minha nessa Tribuna é para que justamente alerte a administração municipal, o Poder 

Executivo, que estejamos preocupados também com a energia, saúde, educação, mas 

também estamos preocupados com o turismo e com o Meio Ambiente, por que essa foi 

a proposta de campanha do Sr. Prefeito Municipal, foi a proposta de campanha de 

muitos vereadores e está ao o caminho para que possamos iniciar e quem sabe a 

exploração do Eco Turismo na nossa cidade. Só que se não fizermos essa intervenção 

agora passaremos quatro anos como eram a questão do turismo nas gestões anteriores e 

isso não podemos nos calar. Por isso então peço atenção, com abdicação de cada um dos 

vereadores que dessem uma analisada uma estudada com mais profundidade sobre a 

questão do Núcleo do Parque Dória, e que discutimos com a administração qual a 

melhor forma. Nós temos hoje moradores da Terceira, moradores antigos lá de Casa 

Grande que é um bairro longínquo daqui, que hoje estão impossibilitados de ter acesso 

onde sempre tiveram e isso nós não podemos permitir. Então alguma coisa tem que ser  

feita; solicito os nobres pares que a gente possa ter atenção na questão do meio 

ambiente e do turismo de nossa cidade. Senhor Presidente que gostaria de utilizar o 

tempo do vereador Lourival se possível, o outro ponto eu acho muito importante que eu 

estava colocando sobre o transporte intermunicipal. Como eu atuei no Executivo alguns 

anos, para quem não conhece a história da cidade no sentido de internamente falando, 

como funcionava o transporte, o transporte municipal era gerido por uma empresa de 

concessão, as pessoas comentavam pejorativamente como Viação Poeirinha, ou era 

Viação Biritiba, essa empresa transportavam os alunos e transportavam também os 

passageiros de forma conjunta. No ano de 2008 na reeleição do ex-prefeito, nós 

percebemos que a grande demanda que existia era a solicitação que desmembrasse os 

alunos do transporte municipal. O vereador se lembra de que os alunos 3ª, 4ª série 

pegavam ônibus aqui na rodoviária e vinham das escolhas iam misturados com 

passageiros de outros municípios que vinham na cachoeira e vinham gente do bem e 

gente do mal, tinham tudo quanto é tipo de pessoas misturados  aos alunos. Foi feito um 

trabalho muito grande na Secretaria do Estado onde se desmembrou o transporte dos 

alunos fretado que é o que ai está hoje do transporte municipal. O transporte municipal 

infelizmente Biritiba não comporta por não ter demanda, porém, não podemos deixar de 

tentar. Encerrando o tempo de uso da Tribuna, o próximo inscrito é Robério de Almeida 

Silva que faz uso da palavra: após cumprimentar os presentes, parabenizar o Prefeito 

por trazer mais uma feira para Biritiba Mirim, mas gostaria que o representante da 

bancada reportassem ao excelentíssimo senhor prefeito para que também dê 

oportunidade para que os nossos munícipes tivessem espaço nessa feira. Domingo 

estive na feira logo cedo e infelizmente o pessoal está um pouco revoltado, não que 

proíba outras pessoas de outras cidades, mas que também dê oportunidade aos 

munícipes daqui. Hoje no nosso país existe mais de 10 milhões de brasileiros 

desempregados até mesmo por falta de emprego, então porque não dar oportunidade 

para quem está dentro do nosso município? Então Luis dos Passos como é líder do 



governo gostaria que reportasse, parabenizei, mas é uma critica que trás benefício para 

quem está dentro de Biritiba Mirim, por que Biritiba também está dentro desta 

estatística de pessoas desempregadas. Domingo verifiquei na feira que tem alguns 

profissionais estão um pouco revoltados. É só isso e agradeceu a oportunidade. Com a 

palavra o nobre vereador Jorge Mishima. Vereador cumprimenta a todos e quer falar 

sobre a bancada; tenho notado que os nossos colegas estão muito emprenhados em 

resolver os problemas em nosso município e que realmente são muitos. Mas nós 

devemos tomar muito cuidado com as estradas vicinais e nossas ruas. A tempos 

passados fazia-se estradas a torto direito e não passava pelo crivo da Câmara Municipal. 

Isso fez com que Biritiba Mirim tivesse vários bairros, difícil de administrar tudo isso. 

Quero dizer que nesse momento nós temos visto inúmeras indicações a respeito de 

estradas. Não sejamos anjinhos e fazemos nossos requerimentos e indicações e nosso 

apelos se nosso prefeito não atender e jogar a culpa no prefeito,é humanamente 

impossível atender nesse momento toda a demanda desses vereadores e da população. 

Essa chuva, faz 80 anos que não chove tanto no nosso município não só as estradas de 

terras mas os asfaltos estão cedendo com o calor intenso há rachadura no asfalto, há 

infiltração de agia e os asfaltos vão abaixo. Então nós temos que ter cuidado nesse 

sentido. Não é só fazer requerimento e indicações e lavarmos nossas mãos. Nós temos 

responsabilidade sobre isso. Então não adianta fazer tantas indicações tantos 

requerimentos e não vai ser atendido. É humanamente impossível, nem que tenha 

máquina, que não é o caso, tem o material que é o cascalho, mesmo que tenha mão de 

obra, é impossível atender tanta demanda. Pra finalizar eu gostaria que o nosso líder do 

governo Luis Passos passasse a ele os nossos agradecimentos por essa feira, é um reduto 

esquecido, foi uma coisa simples que foi feito, eu ainda não fui, mas falaram tanta coisa, 

falaram tão bem dessa feira. É claro o líder, como disse nossa professora que saúde, isso 

realmente não tem que esperar. Não há justificativa para isso, saúde é prioridade. 

Medicamento não pode faltar, isso ai é realmente muito grave. Mas no tocante a outra 

secretaria, como há recém empossado, não devemos cobrar com tanto afinco assim, 

claro que o vereador faz a sua parte porque a população cobra, a nossa função é essa, 

mas nós temos que ter calma. O governo Jarbas é o governo de todos nós, e tem uma 

pessoa que não citar o nome ele veio criticar o prefeito, eleitor do Jarbas. Eu disse; acho 

que voe não deveria falar mal dele porque o tempo é curto, a situação do país em si é 

difícil e nosso Biritiba não foge a regra. Então nós temos que ter muito cuidado. Aqui 

não somos sete a seis como muitos propagaram, aqui somos representantes do povo, nós 

temos que cobrar sim com coerência e com inteligência. Obrigada. Próximo orador a 

usar a Tribuna é Nobre Vereador Sérgio. Cumprimenta a todos e gostaria de fazer 

menção a Indicação lida hoje de número 105 de autoria deste vereador que pede 

iluminação na Rua Princesa Leopoldina a qual se referiu a professora Marcia. Então 

fizemos já o pedido de instalação e manutenção por que já sabemos dessa necessidade. 

Diversos eleitores já me interpelaram antes mesmo da eleição, a gente visitava casa de 

manhã e a noite e as pessoas mostravam o problema. Eu respondia que a gente não vai 

resolver o problema do mundo, mas que a gente vai lutar pra mudar a vida da 

comunidade pode ter certeza. Então, este tipo de indicação feita vai ter nosso 

acompanhamento porque agente vai junto com o prefeito lutar pela maioria como já foi 

colocado aqui, não é o vereador que executa mas ele pode direcionar os trabalhos , 

quem vai executar é o prefeito e sua equipe mas que o trabalho será feito, não tenha 



dúvida disto. Com relação aos medicamentos sabemos que no final da última gestão 

temos problemas seriíssimo quanto a isso, então as medidas já foram tomadas mas 

infelizmente não dá para você ter uma demanda num estalar de dedos, infelizmente, isso 

requer um certo tempo. Mas a medida já foi tomada e nos próximos dias esse problema 

já estará solucionado. Assim a gente já teve informação do Executivo que a parte do 

medicamento estará solucionada dentro dos próximos dias. O Vereador Fernando citou 

a EMEI que precisa de rampa de acesso, causa uma estranheza quando a gente vê a 

poucos dias a escola passou por uma reforma e não se ateve a isso. Mas isso é problema 

vencido, cabe hoje fazer essa rampa e quero assinar junto com o senhor vereador porque 

é necessário. Fernando concorda. Aquilo que é necessário precisamos lutar juntos. Com 

relação a feira gostaria de citar também que a iniciativa justamente pra criar um espaço, 

primeiro, ocupar um espaço que as pessoas reclamam que o espaço está ocioso trazendo 

problemas e tal. Cria-se uma atividade no local, uma atividade de ótima qualidade onde 

todos os usuários elogiaram a feira, todos sem exceção, ninguém falou que comprou 

uma fruta estragada ou comprou uma verdura que não estava boa ou que o pastel não 

estava bom, todo mundo elogiou, então ótima iniciativa do senhor prefeito. E ai só para 

complementar tudo aquilo que o Robério interpelava, começou na quinta feira, mas pra 

começar precisa ter uma estrutura, ah, mas essa estrutura veio de fora? Sim porque 

Biritiba não tem essa estrutura ao estralar o dedo e montar uma feira livre como foi 

montada. É claro que o objetivo desta feira é trazer o produtor de Biritiba, trazer 

aqueles que têm as suas barracas em Biritiba para apresentar os seus produtos, por que, 

não é só agradar o seu cliente, mas também o fornecedor e também as pessoas que 

trabalham nessa área e pode ter certeza que são muitos. Conversando com o Prefeito, o 

produtor aqui de Biritiba e o feirante será contemplado nessa feira. Vereador Lourival 

pede a palavra: sobre a feira não tenho muito comentário a respeito, agora eu já cobrei 

muito não só eu como muitos vereadores, Jorge Mishima, todos nós temos cobrado a 

manutenção dessa rodoviária e passou-se os quatro anos ou oito anos vamos dizer, não 

vimos resultado. Hoje estamos em nova administração eu queria fazer um apelo porque 

o cartão postal de uma cidade chama-se rodoviária e que nos faz vergonha digo de peito 

aberto, nos faz vergonha, Biritiba Mirim uma população carente ou não, temos muita 

gente que nos visita, muita gente de fora que tem propriedades em Biritiba Mirim e que 

paga seus impostos e que vem fim de semana. Hoje vemos uma feira montada debaixo 

da rodoviária e fezes de pombo e é inadmissível essas coisas. Gostaria que o vereador 

Luis Passos que é o líder o Prefeito e se for possível eu mesmo falo diretamente com o 

Prefeito e clamar, isso é um clamor que eu peço a população de Biritiba não merece isso 

não. Acho que todos nós temos que enxergar a situação que está hoje ali é de 

calamidade pública é uma doença que temos aqui, um funcionário saiu prefeitura por 

causa da doença do pombo, então gente tem que tomar cuidado dessa situação, então 

temos que tomar cuidado antes de funcionar a feira. Então sim podemos manter a feira 

ou qualquer atividade que fosse. Vamos resolver porque a população de Biritiba Não 

merece isso ai não. Obrigada. Retorna a palavra para vereador Sérgio: Realmente pelo 

povo de Biritiba não merece estar doente é que nós estamos aqui, nós estamos aqui para 

trabalhar pela população. Então a ideia da feira é uma excelente ideia, que vai ser 

aprimorada a cada quinta feira e eu tenho certeza que daqui alguns meses estaremos 

falando aqui que funcionou e que graças a Deus deu muito certo. O espaço físico da 

antiga rodoviária o senhor pode ter certeza que vai ser melhorado vai ser mudado, e 



aquilo que era visão até 2016 a partir desse ano teremos outra visão onde não se gera 

mais doença, mas sim gera solução para problemas. Vamos trabalhar juntos pela cidade 

porque ai a coisa vai caminhar muito bem. Obrigado a todos. Sem mais oradores 

inscritos, com a palavra o Presidente diz: Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, 

quero agradecer a todos aqui presente, representantes do Executivo, Itamar Alves dos 

Santos,chefe de Gabinete, Arnaldo Antunes de Souza Secretario da Administração, 

agradecer os que compõe a Mesa Diretiva Fernando José Gonçalves e Robério do 

esporte que tem trabalhado imensamente, aos nobres pares, parabenizar pelos trabalhos 

aqui apresentado, vocês tem trabalhado muito, uma celeridade está sendo recorde de 

pedidos e espero que o prefeito com certeza deve estar trabalhando muito para tentar 

atender. Gostaria de colocar dentro das questões apenas um pedido aqui de que a gente 

já está se reunindo já está sendo providenciado colocar no portal todos os Projetos que 

chegaram que foi o Projeto de Lei, vamos colocar os números do Legislativo, número 1, 

2, 4,5,6,8,9/2017 que é do Legislativo e o Projeto de Lei do Executivo nº 3 e 7 para que 

eles sejam discutidos pelos membros das comissões  que quase todos fazem parte aqui 

que a gente possa se encontrar na sexta feira dia 17 agora às 14 horas, se possível para a 

gente estar participando da reunião para gente estar já começando a debater e se 

posicionar dos Projetos de Lei que se encontra nessa Casa, pois, ele tem necessidade de 

dar prosseguimento. Eu gostaria também de agradecer a participação muita sensatez da 

nobre munícipe professora Marcia, agradecer a presença de todos em nome do Marcio, 

o Jornal o Povão que representa a imprensa aqui, pessoal do Jornal Acontece, as 

reportes ai que eles levam ai os trabalhos dos vereadores. Gostaria de agradecer demais 

aos funcionários da Câmara, os assessores e vereadores todos aqui pela colaboração que 

a gente está tendo ainda, hoje foi aberto aqui um processo seletivo para a contratação de 

uma funcionária para que possa estar fazendo o serviço de copa, de limpeza, a gente via 

estar pautando isso da melhor maneira possível se possível na reunião aqui para aqueles 

que tiverem dúvida de como será a gente vai estar explanando sobre o assunto. 

Parabenizar também colocado também os Projetos que foram colocados aqui no caso da 

cabine que a gente colocou em votação, o vereador Paulinho tinha feito uma Indicação e 

Requerimento na hora de colocar o Projeto de Lei, então entramos em um consenso de 

colocar em votação se ele for aprovado, peço também que os demais vereadores possam 

assinar vai ser de suma importância porque lá na praça o pessoal que está encostando o 

carro, a gente mesmo que está na praça parece que é coisa de fantasma, o pessoal chega 

lá, você sai do carro vira, já está lá o papelzinho, chega na hora de pagar você tem que 

estar caçando o pessoal e demanda tempo. Então acredito que uma cabine na praça com 

tempo fixo ali, para o pessoal vai ser de bom acaso. E a outra questão também é a 

questão dos usos reais dos terrenos que sejam do Executivo, terrenos institucionais que 

estão fora de uso. Aqui todos representam qual seja ela religião, seja ela espírita, seja 

católica, evangélica a gente sabe que tem segmentos dessas religiões que fazem um 

trabalho social muito forte e que vão ajudar a desonerar o nosso município e como tem 

aqui a associação beneficente, também aqui a associação da dona Bia, pessoal do centro 

espírita que faz trabalho de cura, que é gratuito que não onera ninguém; dona Bia é uma 

lutadora uma pessoa batalhadora, ela já foi várias vezes elogiada aqui, o serviço que ela 

faz (...) ela é muito corajosa de enfrentar na terceira idade, então a gente tem que 

acreditar nas associações, nas ONGs, os Cipes e nas igrejas evangélicas também que 

tem muitas ai que fazem um bom trabalho de resgate, associações e a gente acredita que 



todas essas áreas ociosas que hoje dão trabalho pro Executivo; a igreja estando 

estabelecida, com prazo legal sabendo que é uma igreja séria, uma organização séria, 

não apenas que quer pegar o terreno, ela vai desonerar , ela vai fazer alguma coisa pelo 

social, ela vai passar por aprovação e vai tirar de repente através de um projeto social 

que vai contribuir para tirar apenas do município, está tutelando a favor da cidade. 

Então eu gostaria que vocês das comissões apreciassem com carinho e também em caso 

de aprovação assinassem juntos para aprovar isso ai, porque muitas igrejas que 

trabalham sério pagam alugueis muito alto na cidade, enquanto eles querem pregar a 

palavra de Deus, incentivo, escola bíblica eu acredito que é um bom projeto. No demais 

eu gostaria de desejar a todos uma boa semana, agradecer a todos ai, que fiquem com 

Deus. Quando algum membro não puder comparecer a Comissão, que compareçam pelo 

ao menos dois para poder apreciar, porque o ano passado a gente teve que adiar várias 

vezes. Esse ano o nobre vereador Jorge está tranquilo por não participar de nenhuma 

Comissão, mas os demais vereadores que estão inscritos ai conto, aquele que não puder 

vir que compareçam pelo ao menos dois para dar um parecer, por gentileza. Eu queria 

também dar parabéns ao prefeito Jarbas pela iniciativa da feira , eu acredito como o 

professor Sérgio falou o Jorge falou, é um balão de ensaio, a coisa vem assim como um 

rascunho; é uma ideia boa fazer uso do espaço, é uma opção, eu creio que também será 

aberto, a própria administração vai fazer um cadastro, cobrar o alvará, vai dar chances 

para os feirantes daqui, eu tenho certeza, mas tem coisa da gastronomia Jorge que a 

gente não tem aqui e agora vai ter pelo o que fiquei sabendo: se você quer comer um 

tempurá algumas coisas boas, então é um espaço que vai estar ativo eu vejo com bons 

olhos. É como o Fernando falou aqui, a gente tem que criticar e fiscalizar quando for o 

caso no âmbito da postura, mas tem que saber elogiar, então a é uma atitude que tenho 

que parabenizar o prefeito, vice-prefeito, secretários que estão se esforçando contar com 

a colaboração em fim, o que for novo a gente aprende a apreciar e ajudar, colaborando, 

sim, como o Lourival falou, a parte do espaço físico tem que cuidar, justamente é para 

isso que nós estamos aqui, debater construir junto mandar para o líder , o líder enviar lá, 

no caso Luis Passos a gente está apontando aqui e os outros vereadores e ter um 

feedback de volta também. Não é só a gente mandar quer ter um relacionamento, então 

gostaria de parabenizar o prefeito pela atitude da feira e aos secretários pela troca de 

luminária aqui no centro que já tá começando a (...) a melhora da luminária também.                                 

Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De 

tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a 

qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 13 de fevereiro 

de 2017. 
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