
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 de MARÇO de 2017. 
 

Às quinze horas do dia seis 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. 97, 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 

em discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia dois de março 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-

Aqueles que forem a favor da dispensa da leitura da Ata permaneçam sentados. 

APROVADO. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS1. Indicação nº 168/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

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

tome as providências cabíveis para roçar e efetuar a limpeza de toda a extensão da Rua 

Geraldo da Conceição, Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS  2. Indicação nº 169/2017, solicita ao Exmo. 

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

competente para que tome as providências cabíveis para roçar e jogar cascalho na Rua 

José Sérvulo da Costa, altura do número 102, esquina com a Avenida Lauro Albano dos 

Santos, altura do número 28, Bairro Jardim dos Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 3. Indicação nº 170/2017, solicita 

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

competente para que tome as providências necessárias para passar máquina 

motoniveladora e cascalhar a Rua das Hortências, Bairro Cinturão Verde. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 4. Indicação nº 

171/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que tome providências cabíveis no sentido de 

efetuar instalações e reparos na iluminação pública das Ruas José Pereira da Silva e 

Umbelina Batista Amorim, situado no Jardim Pereira. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 5. Indicação nº 172/2017, solicita ao 

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



competente para que tome providências cabíveis no sentido de efetuar instalações e 

reparos na iluminação pública das Ruas Kirombu Awazu e Marques de Olinda, situadas 

na Vila Marcia. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 6. Indicação nº 173/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que tome 

providências cabíveis no sentido de efetuar instalações de delimitadores de tráfego em 

frente à Unidade de Saúde d Família (USF), do Bairro Cruz das Almas, situada à Rua 

Euclides da Cunha. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS 7 . Indicação nº 174/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente visando a instalação de 

duas luminárias na Rua Laurentino Soares em frente ao nº 126 e 70 no Bairro Jardim 

Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 8 . Indicação nº 175/2017, O Vereador Leonardo solicita que seja retirada da 

pauta  a Indicação nº 175/2017. Senhor Presidente dia: a pedido do Autor será retirada 

Indicação nº 175/2017. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 9 . Indicação nº 176/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine à Secretaria competente a manutenção 

e expansão da iluminação pública em toda extensão do Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Dando continuidade vamos para ORDEM DO DIA 1. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 

051/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja feito recapeamento 

asfáltico em algumas partes da Rua Primeiro de Maio no Jardim Yoneda. Em discussão 

e votação única. APROVADO 2. REQUERIMENTO DOS NOBRES 

VEREADORES ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA E LEONARDO VENANCIO 

MOLINA. Requerimento nº 052/2017, 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 do Pomar do Carmo. Em 

discussão e votação única. APROVADO.3. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS. Requerimento nº 053/2017, requer ao 

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

Departamento de Obras e Serviços Urbanos para que o mesmo promova a roçada desde 

a sede da Associação de Moradores do Jardim Nova Biritiba até a Igreja São Judas 

Tadeu, na frente a Avenida São Judas Tadeu, no Bairro Nova Biritiba.4. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. Requerimento nº 054/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao setor competente da municipalidade as 

providências que se fizerem necessárias visando a implantação de um redutor de 

velocidade (lombada) na Rua Shigeo Mori, altura nº 74b, próximo a oficina de motos 

“Willmotos”. 5.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO. 

Requerimento  nº 055/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para providenciar demarcação 

de guias e sinalização de placas de “Estacionamento Permitido” somente de um lado da 

Avenida Maria José de Siqueira Melo. O Vereador Jorge Mishima pede uso da 

palavra: Quero cumprimentar o nobre vereador Eduardo Melo pela iniciativa, essa 

também foi uma solicitação de minha autoria, quando então o Diretor foi o Genivaldo, 



Diretor de Trânsito na oportunidade e na verdade não foram tomadas as providências e 

agora só tenho a parabenizar ao vereador lá é realmente um transtorno com as duas 

mãos lotadas. Entre outras prefeituras posto de atendimento, a escola, a funerária e 

durante o dia de velório lota aquela via pública e fica difícil de transitar. Parabéns nobre 

vereador por sua iniciativa. Em discussão e votação única. APROVADO. 6.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. Moção 

de Aplausos nº 011/2017, à Empresa Brasileira de Sistemas LTDA- EMBRAS e seus 

diretores Sra Conceição Cesar Pombo e Sr. Felipe Cesar Pombo. Vereador Jorge 

Mishima pede a palavra: Quero parabenizar Vossa Excelência, a EMBRAS, eu 

quando Presidente em 2015 mostrou muita competência e agilidade, então isso é de 

suma importância; visto que é um órgão técnico, se você não for embasado a Câmara 

não sai punida, a EMBRAS realmente é muito competente e eu sou prova disso. Eu 

gostaria de assinar em acordo essa Moção com Vossa Senhoria. O Presidente 

responde: Por favor, é uma honra todos os vereadores que queiram assinar, é de uma 

atitude muito grande além do serviço com excelência que a EMBRAS presta, como o 

senhor diz vereador, eles ainda concederam para nós um desconto, eles estão 

correspondendo ao que pedimos e estão colaborando entendendo a situação do país. 

Eles deram 10% de desconto no contrato em vigor e é dinheiro, são quinhentos reais 

que estão entrando nos cofres da Câmara. Eu gostaria daqueles vereadores, todos os que 

pudessem assinassem se caso aprovada a Moção. Em discussão e votação única. 

APROVADA. Não havendo mais material para Ordem do dia o Senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada dos inscritos para o uso da Tribuna. 

Com a palavra o Vereador Fernando José Gonçalves que cumprimenta a todos os 

presentes, antes do inicio dessa Sessão Plenária hoje, Sessão Ordinária, através dos treze 

vereadores reunidos, discutimos um tema que hoje está diretamente sendo discutido no 

nosso município que é a questão do Clube de Campo, do embargo ou parcial, da 

notificação, a questão enfim do Clube de Campo. É um espaço que gera 80 empregos, 

gera uma parte da economia da cidade, onde muitas pessoas que vem de fora também 

acabam consumindo na cidade, além do mercado imobiliário e isso nos causa uma 

preocupação, então eu sugiro a nobre Mesa e aos nobres pares a formação de uma 

Comissão Especial da Câmara de Vereadores para acompanhar o tramite esse processo 

administrativo junto a prefeitura e outros órgãos competentes. Esse é o primeiro ponto, 

o segundo ponto é na semana passada nós estávamos abordando sobre o SF do 

Castelano, ela não está recebendo repasse ainda, o nobre vereador Luis dos Passos ainda 

comentou se está cadastrados agentes comunitários, não estão cadastrados por que não 

foram contratados apesar do prédio a unidade já estar cadastrada no Conselho Nacional, 

porém, não consta o cadastro dos agentes comunitários então não houve um repasse, o 

repasse que está tendo é para aquisição de mobiliário, obras, enfim. Dentro da área da 

saúde um ponto que nos preocupa eu não sei até que ponto é verídica ou não essa 

informação, mas, eu gostaria de pedir ao Senhor Prefeito que trouxesse a essa Casa a 

informação até para não haver necessidade de requerimento, da possibilidade do senhor 

prefeito municipal transferir a atual creche do centro para o local que funciona o tual 

CAPS, onde funcionava antigamente a creche Lucidio Leme da Cunha. Não existe nada 

contrário a remoção da creche para aquela localidade, até porque o espaço lá é mais 

adequado para as crianças. Mas analisando pelo da saúde. O vereador Luis foi 

Secretário da Saúde e sabe muito bem o que eu estou querendo explicar, para você fazer 



cadastro dentro do CAPS no Ministério da Saúde você demanda um tempo enorme e 

hoje com muito sacrifício; foi conseguido fazer aquele cadastro daquela unidade junto 

ao Ministério da Saúde. Até na época foi muito difícil de conseguir o espaço adequado 

de acordo que o Ministério da Saúde solicitava. Então a minha preocupação é, o fato da 

prefeitura levar a creche para o local de onde ela já existia, quando procuramos lugar 

para o CAPS aquele foi o único lugar adequado, hoje já não temos psiquiatra no CAPS, 

mas, isso é uma coisa momentânea que a Administração através da Secretaria da Saúde 

vai estar corrigindo, mas é uma preocupação, se for descredenciado e não conseguirmos 

credenciar, só no descredenciamento do CAPS, nós corremos o risco de perdemos uns 

quatrocentos mil/ano e corremos o risco cadastrar lá tempo um novo espaço para o 

CAPS. Então eu gostaria depois com muita tranqüilidade, o vereador Luis dos Passos, 

líder do Prefeito, se essa informação procede sobre a transferência da creche, como eu 

disse, nada se me oponho a transferência de local, mas, que a prefeitura se atentasse a 

esse questionamento de uma nova área antes de fazer esta transferência, porque nós 

corremos o risco de na vontade de tentar agilizar um novo espaço para creche 

municipal, melhoramos a qualidade na educação e perdemos na saúde, então é minha 

preocupação e um alerta para administração municipal. Muito obrigado senhor 

Presidente. Vereador Marcelo diz: fazendo uso dos poderes a mim atribuídos, vou 

criar essa Comissão Especial para gente ter informações da postura junto ao fechamento 

do Vale Encantado. No caso eu gostaria de escolher aqui cinco membros que pode ser o 

Fernando, Luis, Professor Sérgio, Paulinho e o Lourival. Fica criado a partir de agora 

essa Comissão para gente ter a s informações necessárias nos procedimentos tomados 

para o fechamento do Clube. Vamos ao próximo orador inscrito. Com a palavra o 

Vereador Luis Carlos dos Passos cumprimenta a todos, a respeito da creche, o prefeito 

tomou sim essa decisão de estar voltando ela porque aquele prédio foi construído com a 

finalidade de ser uma creche até para atender essa necessidade. Outra coisa, e não estar 

usando mais repartições privada para não onerar a prefeitura com isso. As crianças 

também que estão locadas ali no Centro Pastoral como foi um comentário do Prefeito, 

elas não tomam sol em momento algum, é uma cobertura de 100% ali então não pode 

ser uma escola como está sendo hoje. Já é de bastante conhecimento que vai ser 

construída duas salas para as crianças lá e não tomou essa providência ainda porque 

justamente está vendo para onde vai mudar o CAPS de local; tenho certeza que não 

vamos perder o CAPS de forma nenhuma porque inclusive quem implantou o CAPS foi 

eu, ele não atende ainda cem por cento das necessidades, só acho que aqueles espaço lá 

para o CAPS é um pouco grande demais pela nossa demanda, isso é só para tornar 

público. Obrigado por enquanto. Vereador Fernando agradece o esclarecimento do 

Vereador Luis. Com uso da palavra Vereador Robério de Almeida da Silva 

cumprimenta a todos e parabenizar o senhor Presidente por criar aqui essa Comissão em 

relação ao Vale Encantado, pois, é uma empresa que coloca muitos funcionários numa 

média de 70 a 80 funcionários que estão correndo o risco, mas também é de suma 

importância para todos saber o que realmente o que está acontecendo, se estiver errado 

acho que tem que se adequar para trabalhar certo e se estiver certo essa Comissão com 

certeza o nobre Vereador Fernando, Luis, Lourival, Sérgio, Paulino tenho certeza que 

vocês vão dar atenção que realmente é coisa que nosso município precisa ter mais 

geração de emprego e não perder aquilo que nós temos atualmente. Muito obrigado a 

todos. Vereador Lourival pede uso da palavra até porque também não só os 



funcionários, mas também o turismo o único lugar que nós enxergamos é o Vale 

Encantado, quantas pessoas de fora, vamos dizer, até artistas vem ao nosso município e 

fica hospedado no Clube de Campo. Então hoje ter o fechamento de um Clube que hoje 

tem a postura de receber até artistas, não desmerecendo os demais, mas para hoje estar 

fechado é uma injustiça também, se está faltando alguma documentação é só dar um 

espaço para eles se adequar, não se trata de passar a mão na cabeça não, absolutamente, 

é para legalizar, é para legalizar e acabou a lei é para todos, mas agora 48 horas e está 

fechado comete injustiça isso ai. Eu acho que hoje essa Comissão vai trabalhar, vai 

conversar com o Senhor Prefeito, entrar num consenso, dar um espaço maior, 48 horas 

para mim não é espaço nenhum para fazer documentação, não é, acho que um prazo de 

60 a 90 dias para regulamentar a documentação é um prazo bom e para toda sociedade 

do nosso município. Obrigado. Vereador Robério retorna a palavra: obrigado pelas 

palavras nobre vereador e fico feliz pelo senhor fazer parte dessa Comissão que se bem 

que pelos que estão aqui são todos capacitados para gente estar pedindo esclarecimento 

melhor ao Executivo e nós podemos dar uma resposta aos munícipes que muitos não 

sabem da realidade o que está acontecendo. Muito obrigado. Não havendo mais 

inscritos, o Presidente Marcelo diz: Eu gostaria de manifestar como combinado na 

reunião lá, isso daqui é para gente levantar os dados para ter subsídios do que foi 

ocorrido sem fazer juízo de valores, mas eu acredito que o Clube, no ano passado houve 

cadastro, nós fomos até a Secretaria de Turismo; o Clube de Campo é uma das únicas 

entidades de Biritiba cadastrada no Ministério do Turismo e além de alavancar esses 

oitenta empregos ela é motivo de atividade turística que a gente conhece que leva o 

nome de Biritiba para São Paulo aonde as pessoas vêm e dizem: olha eu conheço o 

Clube de lá, o Vale Encantado, já tem quarenta e quatro anos; a preocupação primordial 

a priori é com oitenta empregos diretos, onde já dissemos isso na reunião entre os treze, 

não queremos paternalismo e nada, a preocupação é essa e saber a verdade. Eu acredito 

que se for questão municipal há de que o senhor Prefeito vislumbrar esses oitenta 

empregos, pois ele mesmo disse que lutaria criação e manutenção dos empregos e pelo 

pólo industrial que ai se há de vir; se for até no Ministério Público, também há o termo 

de ajuste de conduta que pode ser celebrado também. Acho que tem sim que lutar, eu 

não tenho relação nenhuma pessoal com o proprietário do Clube, tenho compromisso 

com a cidade com geração de emprego é a postura aqui, então a gente vai pedir 

informações até mesmo para poder defender o Prefeito se ele estiver coberto com as 

coisas, não é nobres vereadores? Então eu gostaria de dizer que essa postura da gente é 

a menos até, se for o caso, dar mais profundidade e embasamento para o Prefeito até 

porque a gente estar sabendo o que está acontecendo com objeto de vulto desses para 

poder estar dando conhecimento aos nossos contribuintes, é um dos únicos momentos 

de prazer que eles têm de divertimento que é o Clube de Campo. No mais, gostaria de 

comunicar que terá reunião das Comissões de quarta feira às quatorze horas para análise 

dos Projetos qe ai se encontram. Obrigada a presença de todos. 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, 06 de março de 2017. 
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