
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 de MARÇO de 2017. 
 

Às quinze horas do dia dois de março 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. 96, do 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. Iniciam-se os trabalhos com a leitura 

da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezessete, onde o 

senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando José Gonçalves para 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 CM 010795/2017- Ministério da Educação- Fundo Nacional de 

Desenvolvimento na Educação. 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 LEONARDO VERNÂNCIO MOLINA1. Indicação nº 154/2017, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 

competente a manutenção e expansão da iluminação pública em toda a extensão do 

bairro Tico City. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VERNÂNCIO MOLINA2. Indicação nº 155/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine À Secretaria competente a manutenção e 

expansão da iluminação pública em toda a extensão do bairro Hiroy. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LEONARDO VERNÂNCIO MOLINA3. Indicação nº 

156/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à 

Secretaria competente, a manutenção e expansão da iluminação pública em toda 

extensão do bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VERNÂNCIO MOLINA4. Indicação nº 157/2017, solicita ao Exmo. 

Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria competente a 

manutenção e expansão da iluminação pública em toda a extensão do bairro do Sogo. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 5 . Indicação nº 

158/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão responsável para verificar a possibilidade de colocar 

iluminação pública nos postes da Rua João José Guimarães, Centro AUTORIA DO 



NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR 6. Indicação nº 159/2017, 

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

Bandeirante Energia, para que verifique a falta de iluminação na Rua Manoel Bandeira, 

nº 100 a 124, bairro Jd. Jungers. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS 7 . Indicação nº 160/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a roçada e limpeza de toda a extensão da Rua Vânia Stefen Santos, Cruz 

das Almas, e para que seja retirada a enorme pedra que está no canto da rua, 

atrapalhando o tráfego de veículos. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS E EDUARDO MELO 8 . Indicação nº 161/2017, 

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

ao órgão competente para realizar estudo e providências no sentido de instalação de wi-

fi na praça principal da cidade e posteriormente em outros pontos da cidade. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 9 . Indicação nº 162/2017, solicita ao 

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

competente para a possibilidade da presença de agente de trânsito ou da Polícia Militar 

no período de entrada e saída escolar na Rua Maria Gema de Oliveira, em frente à 

Escola Nelson de Oliveira Camargo, bairro Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO 10 . Indicação nº 163/2017, solicita ao Senhor 

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

competente solicitando providências no sentido de implantar um redutor de velocidade e 

ou lombadas nas Ruas: Prudente de Moraes, Nove de Julho e Hermes da Fonseca, com 

o cruzamento da Rua Prudente de Moraes no Jardim Vista Alegre. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 11 . Indicação nº 164/2017, solicita ao 

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

competente visando a possibilidade de isolamento da rua ou agente de Trânsito no 

período de entrada e saída escolar na Rua José Antenor de Araújo, na EMEF Prof João 

Cardoso de Siqueira Primo, Centro. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO 

DE PAULA FRANCO 12 . Indicação nº 165/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar reparos na luminária localizadas na esquina 

da Rua Toyama com a Rua Claudino Nunes de Siqueira. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 13 . Indicação nº 166/2017, solicita ao 

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

competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar instalações de 

redutor de velocidade do tipo lombada na Rua Henrique Peres à altura nº 185. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 14 . 
Indicação nº 167/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Fazenda 

Paraíso, situada no Bairro Sertãozinho. PASSANDO AOS PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO, DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR01- Projeto de Lei nº 011/2017 dispõe sobre a nova redação do 

caput do artigo 103 da Lei Complementar nº 07 de 10 de dezembro de 2.004 e dá outras 

providências. DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR02 – Projeto de Lei nº 012/2017 dispõe sobre a nova redação ao parágrafo 1º 



do artigo 135 da Lei Complementar e dá outras providências. O vereador Fernando pede 

oportunidade para falar: sobre os Projetos que se encontram em deliberação do 

Vereador Reinaldo, claro que irá para as comissões para serem discutidas; na 

justificativa final do Projeto para deliberação nº 011/2017, diz o texto “...que será de 

grande importância aos servidores lactantes”, penso ter havido algum erro na digitação 

por causa do Projeto seguinte nº 012/2017, peço que esse erro seja corrigido antes de ir 

para as Comissões para a deliberação. O Presidente responde: solicitamos então para o 

Vereador Reinaldo para arrumar o equivoco e já parabenizando pelo maravilhoso 

Projeto. Dando continuidade vamos para ORDEM DO DIA 1. REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. Requerimento nº 

041/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo preste informações e forneça documentos respectivamente aos quesitos 

formulados no presente Requerimento, referente ao funcionário do ESF Jardim 

Castelano. Em discussão e votação única. APROVADO. O Presidente da Mesa diz: 

quero parabenizar pelo Requerimento vereador Leonardo. 2. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO. Requerimento nº 042/2017, 

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

setor competente, para que realize estudos visando construir a cobertura da Quadra 

Esportiva na Escola EMEF Maria Tereza de Melo, Bairro Nova Biritiba. Em discussão 

e votação única. APROVADO. O senhor Presidente cumprimenta pelo Requerimento.3. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 

Requerimento nº 043/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto setor competente para que realize estudos visando construir 

alambrado em torno da Quadra Esportiva na Escola EMEF Maria Tereza de Melo, 

Bairro Nova Biritiba. Em discussão e votação única. APROVADO. O Vereador Jorge 

Mishima pede uso da palavra: quero parabenizar vereador Juniel pela iniciativa do 

Requerimento, eu também fiz esse mesmo requerimento em 036/2016 e na época não 

pude ser atendido pelo Prefeito na oportunidade. Obrigado. 4. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO DE MELO. Requerimento nº 044/2017, requer ao 

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

competente para análise e estudo para extensão de rede de água e esgoto, localizada na 

Estrada do Fundão, Bairro Nova Biritiba. Em discussão e votação única. APROVADO. 

O Vereador Fernando pede a palavra: quero cumprimentar o nobre vereador pelo 

Requerimento, eu não sei exatamente qual o trecho da Granja Fundão, toda ela parece 

de rede de água e esgoto, mas de acordo com a Lei específica aprovada na Assembléia 

Legislativa, não só a Granja Fundão como outras localidades que pese essa intervenção 

a SABESP não poder implantar o saneamento ambiental; é um trabalho que futuramente 

vamos estar discutindo nessa Casa, mas gostaria de parabenizar o Nobre Vereador. O 

Presidente diz: No ano passado tivemos uma reunião com o pessoal da SABESP, eles 

falaram que está para acabar o contrato da SABESP na renovação, que eles iriam 

colocar sim através da Lei específica as áreas consolidadas então a questão fundiária 

também sou favorável, gostaria de parabenizar o Vereador Eduardo Melo a 

regularização não só documental mas, como de saneamento que é a rede de água e 

esgoto, as áreas consolidadas, lembrando que a gente não deve promover a ocupação 

irregular do solo, faz parte da explosão demográfica, a cidade vai crescer.  5. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 



ALMEIDA. Requerimento nº 045/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que seja melhorada a sinalização e pintura da área de carga e 

descarga que se encontra localizada em frente à loja Karfan, na Av. Ferdinando Jungers, 

Centro. Em discussão e votação única. APROVADO. Vereador Jorge Mishima pede a 

palavra: eu quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa, mas eu gostaria de 

colocar um adento, essa parte da calçada fica muito perto da esquina, quem sobe fica 

sem visão; quando você vai sair na subida na dá visão com aquele caminhão 

estacionado do lado esquerdo. Vereador Marcelo dia: seria interessante se o senhor 

fazer um adendo nobre vereador, colocar pedindo tem um termo de uso daquele espaço, 

já solicitando o local se for para subir, justamente solicitando para que não tenha 

interferência no ângulo ou então no caso, sugerir que seja colocado um espelho convexo 

para a visão. Parabéns viu Waltinho, Karfhan é um grande comerciante da gente, um 

grande amigo e parceiro da cidade. 6. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 046/2017, requer ao Exmo 

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

departamento competente para que seja concluído o asfalto na Rua Umbelina Batista 

Amorim, Bairro Jardim Pereira. Em discussão e votação única. APROVADO. 7. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 

Requerimento nº 047/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente para que seja feito o recapeamento 

asfaltico em algumas partes da Rua Maria Gema de Melo Oliveira, Bairro Jardim 

Yoneda, próximo a Escola Nelson de Oliveira Camargo. Em discussão e votação única. 

APROVADO. 8. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 048/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

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

implantadas lombadas em toda a extensão da Rua Nove de Julho, Bairro Jardim 

Yoneda. Em discussão e votação única. APROVADO. 9. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 

049/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao órgão competente para que sejam revitalizado o Ginásio de Esportes 

José Oliva Melo, localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim. Vereador 

Fernando José pede a oportunidade e diz:quero parabenizar nobre vereador Robério pela 

iniciativa, mas não só a iniciativa de solicitar a manutenção do prédio, dos alambrados 

mas, também no seu requerimento, tendo o cuidado também de incluir a necessidade e 

sensibilidade aos portadores de deficiência, então é uma luta que nós estamos travando 

na cidade no nosso mandato e vossa senhoria vem colaborar nesse intuito dentro do 

nosso trabalho. Meus parabéns.  Em retorno o Presidente diz: em discussão e votação 

única. APROVADO. 10. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 050/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

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

feito o reforço na Estrutura da coberta da arquibancada do Campo Municipal, localizado 

no Centro Esportivo de Biritiba Mirim. Em discussão e votação única. APROVADO. 

11.DE AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 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. Será colocada em segunda discussão e votação. 

APROVADO. Encerrando a Ordem do Dia o senhor Presidente pede para que o 



Primeiro Secretário faça a chamada dos inscritos para o uso da Tribuna. Com a palavra 

o nobre vereador Fernando José Gonçalves diz: Cumprimento a todos presentes, quero 

colocar duas situações, uma é a luta que nós vereadores estamos travando com a 

situação dos transportes, pelos serviços prestados, hoje com muito sacrifício a direção 

dessa Casa conseguiu contato com a pessoa responsável pela Empresa Radial e estamos 

tentando ainda com a EMTU e infelizmente não tivemos um posicionamento mas eu 

acredito que até a próxima sessão, segunda feira, nós tenhamos uma data agendada para 

uma reunião entre a EMTU e a Empresa Radial e os membros da Prefeitura Municipal. 

Essa luta vai continuar enquanto perdurar essa péssima qualidade de serviço prestado. 

Um outro ponto que eu gostaria de colocar e já parabenizando o nobre vereador 

Leonardo que fez uma Requerimento questionando a SF do Bairro Castelano,em cima 

de seu Requerimento já analisando os investimentos que a Prefeitura recebe num 

trabalho que junto com a assessoria a gente faz um acompanhamento de recurso a 

recurso, fundo a fundo. Agora no mês de fevereiro a Prefeitura recebeu através do 

Programa de requalificação das UBS construção o valor de oitenta e um mil e 

quinhentos reais, eu não sei se isso ainda é referente a construção empenho, mas depois 

dá para consultar no site de deve algum recurso para a empresa que construía a SF ou se 

já é para aquisição do mobiliário por que esse recurso dentro do fundo a fundo vem em 

conjunto, o Vereador Luis dos Passos que foi Diretor de Saúde sabe muito bem como 

funciona todo esse tramite. E, numa das entrevistas do senhor Prefeito Municipal, 

sinceramente eu não consegui entender; ele alegou que pegou a SF do Jardim Castelano 

sem água e com a luz no “gato”, de repente foi até no emergencial para o término da 

obra, porém, quem dá autorização para a ligação da energia é a Prefeitura, isso não é só 

no Castelano, isso não sendo área rural não assinaram urbana, na área rural sim a 

Prefeitura tem sim que dar autorização se energia, mas a urbana é automático de um 

tempo para cá já é automático a ligação e passando esses quarenta dias se continua no 

“gato” então mostra-se a incompetência da antiga administração por não ter ligado a 

energia e da atual também que em quarenta dias não ter ligado a energia. Esse é o 

primeiro ponto, e o segundo ponto é administração falar que lá não tem água, realmente 

não tem, mas não é só a SF do Jardim Castelano que não tem rede de água, é o bairro do 

Castelano inteiro não tem rede de água e volto a frisar, uma das conversas que nós 

tivemos com a SABESP que entra mais uma vez na questão da Lei específica, é 

justamente não ser contemplado o bairro do Castelano da forma que já está habitado, 

não ser contemplado com o saneamento ambiental, é inadmissível o bairro do Castelano 

não poder receber água tratada da SABESP ou se conseguimos modificar essa alteração 

na Lei consegue-se a água mas de repente não se consegue o saneamento, o esgoto; 

então, se não tem água, não é nem a anterior administração, não estou aqui para 

defendê-lo e nem a atual que vai resolver o problema da água. O problema da água vai 

ser ou o fornecimento através da água potável ou através de um poço artesiano. Pela 

hora, o Vereador Lourival oferece seu tempo de Tribuna para que o Vereador 

Fernando continue a oratória. Fernando continua dizendo: Os erros das 

administrações vem se empurrando, vem se condenando, mas também nós temos que 

ver até que ponto nós estamos solucionando os nosso problemas. Falar que tem um 

“gato  lá oras, desliga o “gato” e faz a autorização da ligação de energia; se falta água, 

nós sabemos que não vai ser implantado a rede de água lá então qual a solução? Vamos 

criar um poço artesiano? Ah, precisa de autorização? Então vamos criar um poço 



normal que vai ser abastecido através de caminhão “pipa”? agora, o que não se pode 

dizer é que a SF do Jardim Castelano não está funcionando por falta de água ou de luz. 

Claro que nós sabemos que tem outras necessidades. Nós sabemos que falta mobiliário 

ainda, mas isso o Vereador Leonardo já colocou no seu questionamento, então será de 

fundamental importância o senhor Prefeito responder aos questionamentos do senhor 

Leonardo para que a gente possa tomar “pé” realmente de qual está a situação da SF 

Jardim Castelano porque como ele colocou no Requerimento dele, houve um processo 

seletivo e foi barrado, houve um outro processo seletivo o próprio atual Prefeito na 

época já eleito, entrou com um Mandado de Segurança e juntamente foi suspensa pela 

justiça esse processo seletivo. Porque atual administração está fazendo o processo 

seletivo? Está aguardando a decisão judicial que está pendente quando se entrou lá 

atrás? Qual são os motivos? Então é importante para essa Casa de Leis, para nós 

vereadores estarmos informados, e isso eu gostaria novamente parabenizar o nobre 

vereador Leonardo solicitando essas informações para que a gente possa esclarecer para 

a população o que realmente está acontecendo, o porque  SF não está funcionando 

conforme nós fizemos e requerimento da outra vez; a verba já está na conta para a 

pavimentação de algumas ruas e falta o processo licitatório que ainda não foi feito, mas 

eu prefiro aguardar, me sinto no direito até porque é um direito da Prefeitura, aguardar a 

resposta através do Requerimento que nós fizemos para saber porque ainda não foi 

licitado, sendo que é um recurso encontra-se em conta. Obrigada senhor Presidente e 

senhor Lourival por ter cedido a parte. Não havendo mais inscritos o Presidente 

agradece aos vereadores pelos trabalhos, pela presença da professora Marcia e aos 

demais. Quero convocar os nobres vereadores para reunião das comissões quarta feira 

dia 8 às 14 horas para gente resolver os Projetos pendentes na Casa. 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, 02 de março de 2017. 
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