
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 de MARÇO de 2017. 
 

Às quinze horas do dia treze 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 JORGE 

MISHIMA 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. 

O vereador Lourival justifica que o vereador Fernando José é faltoso nessa data por 

estar em consulta e exames médico.  Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 98, 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 seis 

de março de dois mil e dezessete, onde o senhor Presidente solicita ao Vereador Jorge 

Mishima 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- O Presidente inquiriu aos Vereadores presentes: Em discussão e votação, 

aqueles que forem a favor que permaneçam sentados. APROVADO. Leitura do leitura 

do Comunicado nº CMO 16537/2017 – Ministério da Educação – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. Não havendo mais expediente, passamos para a leitura 

das Indicações. INDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO1. Indicação nº 177/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que determine ao órgão competente para realizar estudo e providenciar iluminação 

pública na escadaria que corta a Avenida Nove de Julho com a Rua Hermes da Fonseca, 

no Bairro Vista Alegre.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO DE 

MELO2. Indicação nº 178/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que determine ao órgão competente para realizar estudo e providenciar uma 

operação de limpeza nas margens da Estrada Estadual de Casa Grande, e após, 

intensificar a fiscalização da Polícia Militar Ambiental e da Prefeitura Municipal. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO3. Indicação 

nº 179/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à 

Secretaria competente, para efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento das 

Ruas Uruguai, Alexandre Datalo Pedro Rocco e Bruno Chellucci, situadas no Bairro 

Castelano.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA4. Indicação nº 180/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente para que possa ser colocado um 

redutor de velocidade do tipo lombada na Rua Erival Bento Zaneti, Jardim Yoneda. 



AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 5 . Indicação nº 181/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão responsável para eu o mesmo 

verifique a possibilidade de se conseguir o transporte gratuito para os estudantes que 

estão cursando a faculdade no município de Mogi das Cruzes. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 6. Indicação nº 182/2017, solicita 

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

competente para a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento em toda 

a extensão da Estrada dos Barbosas, Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 7 . Indicação nº 183/2017, 

reiterando a Indicação nº 076/2017 solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo determine À Secretaria competente, a construção de ponto de 

ônibus na Estrada Municipal do Castelano, no cruzamento das Ruas São Francisco e 

Rua da Paz. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 8 . Indicação nº 184/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo determine À Secretaria competente, a construção de ponto de 

ônibus na Estrada Nossa Senhora da Aparecida Bairro do Casqueiro, próximo a escola 

desativada. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 9 . Indicação nº 185/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

serviços de tapa buraco na Rua Princesa Leopoldina, no trecho do Destacamento de 

Polícia, em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO10 . Indicação nº 186/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

providências no sentido passar a máquina motoniveladora na Rua Um, Bairro Casqueiro 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 11 . Indicação nº 

187/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente visando estudos para construir uma cobertura no 

pátio da EMEF Maria Tereza de Melo, Bairro Nirvana.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE JUNIEL COSTA CAMILO 12 . Indicação nº 188/2017, 

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

ao órgão competente para verificar a possibilidade de iluminar o Centro Esportivo em 

todos os pontos que dê acesso aos munícipes, que no período noturno utilizam o espaço 

para caminhada e prática de exercícios. PASSANDO AOS PROJETOS DE LEI:, DE 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO01- Projeto de Lei nº 013/2017 Cria o evento 

Taça Cidade e dá outras providências. Vereador Robério pede uso da palavra: Eu 

gostaria de estar colocando na Ordem do Dia o Requerimento de número 066/2017. 

Presidente responde: Será colocado na Ordem do Dia para discussão e votação Projeto 

de Lei nº 013/2017; vou ter que suspender o expediente por 5 minutos para apreciação 

do Projeto. Presidente Marcelo diz: solicito ao Primeiro Secretário que faça a chamada 

para a apuração de “quorum”, após feito a chamada solicito que seja feita a leitura do 

Parecer do Projeto de Lei nº 013/2017.  DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO02 – Projeto de Lei nº 014/2017 dispõem sobre a 

sobre as condições de acessibilidade nas calçadas do Município aos cadeirantes e 

portadores de deficiência e dá outras providências. ORDEM DO DIA O Vereador 

Robério pede que entre dois Projetos na Ordem do Dia, o 066 e 067/2017- Concedido o 



pedido. 1. REQUERIMENTO DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA, ROBÉRIO DE ALMIEDA SILVA, MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO, FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 

Requerimento nº 066/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo preste informações e forneça documentos referente às Obras de 

Drenagem e Pavimentação da Estrada do Nirvana- “trecho 2”. Vereador Jorge pede 

uso da palavra; senhor Presidente, eu assinei esse Requerimento porque acho importante 

a gente fiscalizar o Poder Executivo, só não concordo com quão foi entrado, é um 

requerimento complexo, acho que não é só nós que assinamos, mas todos nós teríamos 

ter conhecimento porque é um Requerimento de impacto é um Requerimento muito 

importante; eu gostaria que não acontecesse mais isso, não sou a favor, nem contra, mas 

acho que todos os vereadores devem ter ciência, eu assinei e não esperava que fosse 

colocado na pauta do dia, eu acho que nós temos que respeitar o Requerimento, nós 

temos os prazos para colocar nossos Requerimentos, nossas Indicações então acho que 

nós temos que respeitar, embora seja a critério do Presidente tomar essa decisão. 

Obrigado. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que 

foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. 2. REQUERIMENTO DE 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO. Requerimento nº 67/2017- Requer o Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo preste informações e forneça documentos referentes às Obras 

de Construção do Ginásio Poliesportivo. Em discussão e votação única, quem for a 

favor permaneça sentado. APROVADO. 3. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO. Requerimento nº 056/2017, requer ao Exmo 

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

para agendar o Programa do Estado “Carreta da Mamografia”, para nosso Município. 4. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 

Requerimento nº 057/2017, 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 Nirvana, com o serviço da motoniveladora e cascalhamento. Em 

discussão e votação única. APROVADO. 5. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 058/2017, requer 

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

competente para que sejam tomadas as devidas providências de manutenção na Rua 

Ivan Garcia, Bairro Irohy. 6. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 059/2017, requer ao Exmo 

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

competente para que sejam tomadas as devidas providências de manutenção na Rua 

José Monteiro Filho, Bairro Irohy. Em discussão e votação única. APROVADO. O 

vereador Marcelo diz: em tempo e corrigindo um lapso, quero colocar em discussão e 

votação única, o Requerimento nº 058/2017; aqueles que forem favoráveis que 

permaneçam sentados. APROVADO. 7. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 060/2017, requer 

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

competente para que sejam tomadas as devidas providências na Rua Durval Monteiro 

Godoi, nº 62, Jardim Alvorada C, com a retirada de entulhos. 8. REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 



061/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao órgão competente para que seja reformada a cancha da bocha 

localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim, José Oliva Melo “Zezé 

Oliva”. Em discussão e votação única. APROVADO. O Presidente dia: será colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 013/2017 que cria o evento na nossa cidade, as 

Comissões já votaram no presente Projeto, com a nova redação, já foi lido aqui – o 

vereador Robério pediu permissão de uso palavra: eu gostaria de estar esclarecendo 

sobre o Projeto Taça Cidade que até então não tinha a resposta na Sessão passada por 

que primeiro falta alguns ajustes, e o Executivo achou por melhor mandar outro para 

gente, virou Mensagem de nº 003, esse Projeto aqui ele veio para nós, estava pedindo 

uma coisa no Projeto e todos nós, a Comissão estudou, conversamos entre nós, é um 

Projeto muito bom, mas de R$ 400,00 baixou para R$ 250,00, mas conversamos aqui e 

a Taça Cidade tira qualquer tipo de custo, como está no Projeto; o atleta não vai ter 

nenhum custo adicional, nem com arbitragem, não tem taxa de inscrição, é a Prefeitura 

mesmo. Vai ser tudo através dos cofres do nosso município que vai ser realizada essa 

Taça Cidade. É importante por quê?  A maioria das equipes hoje, muitos tem condições, 

mas vejo que muitos não têm; demorou um pouquinho, mas eu acredito que ficou bom 

para todo mundo, por que é de suma importância a pessoa ir para o campo e não ter que 

pagar nada e a Prefeitura arcar com essas despesas. É só isso senhor Presidente que eu 

estava querendo me posicionar, estou vendo que tem um pessoal aqui do esporte 

também, Brener está ai, obrigado pela presença, é muito importante o pessoal estar 

cobrando o legislativo, mas, cobrar também o executivo para que possamos andar juntos 

sempre, principalmente quando se trata do esporte, o esporte é também saúde vocês 

podem ter certeza disto. Obrigado. Com a palavra o Presidente quero também 

agradecer a nova redação que retira a taxa de inscrição que era dos pedidos que a gente 

estava fazendo ao Prefeito e vai à votação agora já com a aprovação das Comissões. Em 

discussão e votação o presente Projeto de Lei nº 013/2017, aqueles que forem 

favoráveis permaneçam sentados. APROVADO. APROVADO. 9. REQUERIMENTO 

DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO VENANCIO MOLINA, 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, LOURIVAL BISPO DE 

MATOS, JORGE MISHIMA E WALTER MACHADO. Requerimento nº 062/2017, 

requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que preste informação 

e forneça documento referente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a “Melhor 

Casa” e ao Núcleo de Apoio À Saúde da Família (NASF), conforme detalhado no 

requerimento. Em discussão e votação única. APROVADO.  10. REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. Requerimento nº 

063/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo determine ao setor competente da municipalidade, providências necessárias para 

a implantação de Praça de Lazer com academia ao ar livre para crianças e adultos no 

Bairro Nova Biritiba. Em discussão e votação única. APROVADO. 11. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. Requerimento nº 064/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine ao setor competente da 

municipalidade, providências necessárias para a implantação de Praça de Lazer com 

academia ao ar livre para crianças e adultos no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Em 



discussão e votação única. APROVADO. 12. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. Requerimento nº 065/2017, requer 

ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine à 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, os estudos necessários para a 

implantação de conversão na rotatória da Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido 

para a Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo, pela faixa esquerda 

de conversão do motorista. Em discussão e votação única. APROVADO. Vereador 

Lourival pede a palavra: Gostaria de pedir aos nobres pares que pudessem assinar esse 

Requerimento junto comigo, é de grande importância por que indo para igreja, fazemos 

dois cruzamentos sem necessidade; apenas na época o Cunha, achou que é contra lei, 

por que é contra a lei, a lei é uma só. Em Mogi das Cruzes no bairro do Socorro, ela faz 

em Biritiba, querendo retornar viramos a esquerda, quem vem da igreja do Socorro, tem 

um sinal para quem vai ao centro de Mogi, ele retorna a sua esquerda, a lei é uma só, 

quem está no Banco do Brasil e tem que retornar a padaria São Benedito, temos que 

fazer  dois cruzamentos, quem vem da Quadra Coberta, tem o paredão da igreja, depois 

tem esperar novamente quem cruza; gente, é só fazer os sentidos, a esquerda e a  direita 

sem problema, só a sinalização e mais nada. Muito obrigado. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, 

FERNADO JOSÉ GONÇALVES, ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, LOURIVAL 

BISPO DE MATOS, LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, JORGE MISHIMA E 

WALTER MACHADO- Moção de Aplausos nº 012/2017- aos policiais lotados no 17° 

BPM/M de Biritiba Mirim. Em discussão e votação única- APROVADO. Não havendo 

mais material para Ordem do Dia, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que faça a chamada dos inscritos para o uso da Tribuna. O Vereador Eduardo Melo 

disponibiliza seu tempo para uso do líder do Prefeito vereador Luis dos Passos. 

Vereador Juniel disponibiliza seu tempo se uso para o Vereador Luis dos Passos. Com 

o uso da palavra o vereador Lourival diz:cumprimenta a todos e agradecer a união que 

todos estamos trabalhando junto aos trabalhos dessa Casa, essa força faz a união. Hoje 

liguei para a empresa que está prestando o serviço no meu bairro, Pomar do Carmo, 

fiquei muito triste, porque paramos uma obra com 312 metros apenas para trazer um 

paralelepípedo e os caminhões de areia para que fosse terminada essa obra, o Prefeito 

passou lá e conversou comigo “vamos terminar essa obra” e a obra está abandonada; 

essa obra é um Projeto posterior qualidade, primeiro Minami, Pomar do Carmo e 

Casqueiro; concluiu Minami, Casqueiro e agora iniciou o Pomar do Carmo e está 

quebrando lá, esses 312 metros estão tudo quebrando lá, colocando sarjeta, colocado 

guia de sarjeta, e está parada lá esperando comprar cento e poucos ou duzentos metros 

de areia e paralelepípedo que já é da prefeitura não vai ter custo até por que é obra do 

Estado; então, isso a gente indignado por causa dessa situação, esse vereador mora lá 

desde 1997 e se lutou muito para se fazer essa pavimentação e hoje a gente se sente 

abandonado por que é de frente com a minha casa, pensam, é porque é na frente do 

vereador e é por isso, não é; nós estamos na via de circulação de transporte coletivo, não 

se escolheu o lugar, apenas porque precisava era esburacada época de chuva num bairro 

que é do Cinturão Verde, muita chuva, cresce muita lama, num é um local firme, e pedi 

por causa da localidade e foi o Deputado André que nos concedeu a verba e os meses 

vão passando e passou janeiro, fevereiro e fica tudo abandonado, estão quebrando as 

sarjetas e quando vier fazer vai estar tudo estourada. Eu fico triste por isso, minha 



indignação é só por isso, estou fazendo uso desta tribuna para isso, e, agradecer a 

compreensão de todos os vereadores que assinaram esse Requerimento. Obrigado. 

Vereador Jorge Mishima pede permissão para se retirar por causa de compromisso, 

pede dispensa. Vereador Robério faz chamada para o próximo inscrito para uso da 

Tribuna, o Vereador Luis dos Passos faz uso da palavra: cumprimento a todos e 

agradeço em nome do Prefeito a aprovação do Projeto nº 013/2017 que terá inicio agora 

dia 19 de março. Com relação a Quadra Poliesportiva lá do Km 18, do Bairro Irohy, é 

sabido e o Prefeito anterior teve problema com a desocupação daquela área e o que 

culminou não finalizando o Projeto. Toda área pública não se consegue fazer 

implantação de nenhum projeto mesmo com aprovação do recurso, ele não consegui 

fazer desocupação dessa área. Infelizmente sabemos que lá tem alguns comerciantes 

fazendo uso do espaço então o Projeto foi perdido, vamos ter que buscar os recursos de 

uma outra forma.Ele vai responder ao pedido da Casa. Com relação ao trecho lá do 

Nirvana, trecho II, o que nos foi passado recentemente: a largura do espaço está fora da 

medida, então se for executar o Trecho II ele vai acabar invadindo a área particular. O 

Prefeito refez o Projeto, com essa revisão do Trecho II acabou ampliando mais 300 

metros que contempla mais o bairro se estendendo ao Trecho I do Nirvana e acho que 

isso favorece ainda mais. Um comentário sobre o CAPS, que nós temos em Biritiba que 

foi implantado, uma das maiores dificuldades do gestor e do Prefeito é a contratação do 

Psiquiatra. O Inho teve isso na época que eu fui Secretário de Saúde com ele, se 

estendeu, até por ser uma especialidade de alto valor, não é uma especialidade de custo 

tão baixo a contratação de médico psiquiatra, precisa ter um para que o CAPS cumpra o 

papel dele, não só ter lá, passar receita, vai lá e faz terapia ocupacional, tem enfermeira 

para dar medicação, mas o psiquiatra precisa ser presente dentro da unidade e a gente 

sabe disso. Uma outra coisa importante, com relação ao Projeto REVITA, do Campo de 

Futebol do Nirvana, que foi incentivo do esporte, Secretaria do Esporte Lazer e 

Juventude, só para informar, no dia 05/11/2014 o município foi contemplado com o 

valor de R$ 72. 509, 10, porém, no dia 19/11/2015 a Secretaria de Esporte Lazer e 

Juventude pediu esclarecimento quanto ao valor ainda não aplicado. No dia 04/05/2016 

a Prefeitura foi notificada quanto a isso. A Prefeitura acabou entrando no CADIM que 

impede a Prefeitura de receber recursos tanto Federais como Estaduais; o prefeito 

devolveu aos cofres do Estado o valor de R$ 14.049,68 totalizando um valor de R$ 

86.158,78 para que conseguisse deixar de estar no CADIM, mesmo assim ele fez isso 

dia 02/03, semana passada o repasse previsto para o município era de quinhentos mil e 

acabamos não conseguindo esse repasse o que impede que o senhor prefeito cumprir 

com  alguns compromissos dele na agenda; até aquisição de medicamentos e outras 

coisas mais necessárias. Aproveitando também a Moção de Aplauso para com nossos 

PMs que servem aqui o município, o prefeito encaminha para Casa de Leis dentro de 

algum tempo, um pequeno aumento do repasse, do pro labore que é enviado para eles 

para que ajude eles dar uma força a mais pra gente. Obrigado. O Vereador Robério faz 

uso da palavra: cumprimenta a todos, eu gostaria de deixar claro aqui aos nobres 

vereadores, uma Emenda Parlamentar seja ele do Governo Federal ou Governo 

Estadual, é uma Emenda que a gente se preocupa muito em não perder por que está 

muito difícil hoje o recurso financeiro então veja bem, quando se trata de uma verba de 

oitocentos mil reais isso não quer dizer que você está atacando o prefeito, o sentido da 

coisa não é esse, o sentido é que todos nós aqui fomos eleitos pelo povo. Então, foram 



votos deles certos, e são pessoas que nos depositaram a confiança. A minha 

preocupação não é só o bairro do Nirvana, eu sou morador do Nirvana, mas um 

vereador eleito é um vereador do município. Eu vou correr atrás sim é uma verba que o 

Deputado Marcio Alvino está se empenhando e os vereadores mais antigos aqui, o 

vereador Marcelo, o vereador Lourival, o vereador Waltinho o Jorge Mishima, é de uma 

gestão passada, independente de que gestão seja, vamos fazer uma boa utilização dos 

recursos que vem para nosso município por que se o recurso foi destinado para o bairro 

do Nirvana eu preciso sim de uma satisfação do Executivo para que ele nos forneça 

documento para ver o que está acontecendo, seja ela documental simples ou não mas, 

essa Casa aqui precisa estar ciente por que o pessoal que mora no Nirvana eles estão lá, 

eles não sabem do que está acontecendo aqui, essa informação, essa Casa de Lei tem 

sim que transferir para os moradores do bairro uma vez que o recurso foi direcionado ao 

bairro tem que ser feito o investimento no bairro. Eu gostaria muito que vocês 

entendessem aqui não são seis vereadores, não são sete vereadores, são treze 

vereadores. Eu gostaria inclusive, de nesse momento estar fazendo um apelo para que 

isso não ocorra para não perder prazo; ah mas, só está faltando o documento ajustar 

conforme está no documento da SINCOVE, essa é a informação que nós temos. Precisa-

se ajustar um documento vamos fazer o ajuste de documento para que não perca esse 

recurso, independente de qual mandato que seja, eu acredito que a gente tem que 

valorizar os recursos que o nosso município receba. Eu acho que isso sim é 

transparência, isso é trabalhar com satisfação independente do bairro todos estarão 

satisfeitos também. Vereador Lourival pede um aparte: Uma obra de oitocentos e 

setenta e seis mil, independente de quem buscou ou não, ta difícil, perder uma verba 

hoje, até para nós que somos vereadores, estamos aqui para trabalhar no nosso 

município; desde inicio que estamos ai todos nos cobrando em todos os bairros que a 

gente anda, não é só Nirvana, Pomar do Carmo, é no Casqueiro, em todos os lugares 

temos cobrança de melhoria. Acho que nosso dever, nossa obrigação é cobrar. Muito 

obrigado. Robério fala: Só lembrando pessoal, estamos falando do Trecho II, só que o 

Trecho I na Sessão passada como foi cancelado o contrato do Trecho I, nós dessa Casa 

pedimos a informação. Se houve um contrato, cancelou-se um contrato, vamos fazer um 

novo contrato, abrir uma licitação para que se inicie também o Trecho I, então, eu 

acredito que vai ficar muito bom para o Nirvana sim se fazendo um bom trabalho com a 

execução do Trecho I e do Trecho II. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, o 

vereador Luis dos Passos estava falando da Lei de incentivo ao Esporte, eu trabalhei no 

Executivo por algum tempo e justamente como Diretor de Esporte; gostaria de deixar 

claro também que a Lei do incentivo ao esporte ela manda o recurso sim, mas não 

manda um recurso que vai ser feito o campo do Nirvana, não é assim que funciona. Ela 

manda sim o recurso, esse recurso é usado nos campos, independente se usado no 

Bairro Cruz das Almas, no Jardim dos Eucaliptos, no Nirvana, por que na realidade não 

houve revitalização no campo do Nirvana. Para quem não conhece o bairro do Nirvana, 

lá não tinha campo, ele foi feito, então ele não foi revitalizado. É só para ficar claro, tem 

algumas coisas que o povo precisa saber, a pessoa quando vem quer esclarecimento e 

quer ser contundente, o recurso veio ao bairro do Nirvana, gente não é isso, Lei de 

Incentivo aos Esportes ela é direcionada aos campos do município ok. Vamos trabalhar 

juntos para fazer uma Biritiba melhor. Vereador Luis dos Passos pede um aparte: com 

relação ao recurso do Trecho de setenta e três mil reais, ele não foi perdido, o recurso 



encerraria em 30 de outubro e o prefeito anterior prestaria conta até 31 de dezembro. O 

prefeito conseguiu prorrogar isso ai, vai ser executado o Trecho I e o Trecho II na data 

original. Vereador Robério replica: só para esclarecer também, eu não disse aqui que o 

recurso foi perdido, o que eu disse sim é que tem que existir a prorrogação, a mesma 

prorrogação que se pediu no Trecho I no bairro do Nirvana, poderia ser pedido  na sexta 

feira ou inclusive com prazo de hoje para se prorrogar ao Ginásio de Esporte do Km 18, 

onde a informação que eu tive do Poder Executivo foi que perdeu-se o recurso. 

Voltando as palavras do nobre vereador Lourival, a gente fica muito triste quando 

escuta a palavra “perdeu”. Do Km 18 poderia ser pedido uma prorrogação assim como 

se pediu uma prorrogação do Trecho I do Nirvana. O Trecho II do bairro do Nirvana 

tem que se iniciar a obra até junho de 2017. Foi isso que eu quis dizer e desculpe o mal 

entendido nobre vereador. Vereador Luis pede tréplica: com relação ao Km 18 o 

prefeito anterior teve problemas com as pessoas que lá estão, não se executa uma obra 

se você não desocupar ela. Isso é um desatrazo que infelizmente o Inho teve problema, e 

a gente está enfrento isso hoje e com certeza o Inho vai resolver. Obrigado. De volta a 

chamada dos inscritos, com a palavra vereador Sérgio de Paula Franco: cumprimenta 

a todos. É lamentável realmente perder verba como foi colocado, o Ginásio do Km 18 

foi perdido no prazo de 26/11/2016, gestão passada; infelizmente e não foi prestada as 

declarações que precisava no período e infelizmente está muito difícil de conseguir que 

essa verba venha, realmente foi inspirado na gestão do outro prefeito. Isso não pode 

mais acontecer. Com relação ao Trecho do Nirvana, como o Luis havia colocado aqui, 

estava com a medida muito larga, fora dos padrões, por isso foi revisto e revisto o 

projeto houve um ganho de quase 300 metros houve um ganho, a comunidade não está 

sendo prejudicada, houve um ganho vai ser aumentado um trecho por conta de não 

fazendo a largura que foi pedida, mas se fazendo o padrão naquilo que é interessante em 

se fazer. O que foi citado com relação ao Esporte, não há a imposição que tenha que se 

fazer em determinado campo, mas há uma determinação de prazo onde precisa ser 

prestada conta e houve essa falha e o nome da prefeitura foi para o CADIM. Por causa 

dos setenta e dois mais os quatorze mil, oitenta e seis mil reais que o prefeito teve que 

devolver aos cofres públicos que teve que voltar para o governo do Estado, no dia 2 

desse mês para retirar o nome da prefeitura do CADIM por problemas da gestão 

anterior. Eu venho aqui para dizer do Projeto da questão da acessibilidade que eu 

coloquei hoje, a gente trabalhando em prol dos cadeirantes, os portadores de deficiência 

física ou pessoas que tem dificuldade ou mobilidade reduzida. As nossas calçadas estão 

muito danificadas, não temos acesso aos cadeirantes; esse Projeto de Lei pede que em 

cada quarteirão ou no máximo a cada 200metros, tenha uma guia rebaixada, tenha um 

acesso feito pela prefeitura para dar acesso aos nossos idosos, nossos cadeirantes ou 

mobilidade reduzida e ai é lógico que todos os comércios também tem que se atentar 

para fazer adequação, fazer a entrada do seu comércio possibilitando o acesso de 

pessoas com mobilidade reduzida. A gente vê em alguns lugares onde as pessoas tentam 

ajustar isso, coloca uma rampa muito íngreme, se alguém for tantar passar uma cadeira 

de roda é perigoso tombar, então tem os padrões que vão ser feitos justamente para que 

as pessoas com mobilidade tenham oportunidade de entrar em todos os comércios da 

cidade, possibilidade de transitar pelas calçadas, e não pelo meio da rua como está hoje 

tendo risco. As calçadas que estão danificadas, no Projeto está pedindo que o 

proprietário o locatário seja notificado porque é preciso que a calçada esteja em 



condições para não só o nosso deslocamento, mas de todos aqueles que tem mobilidade 

reduzida. Muito obrigado. O vereador Lourival pede um aparte: o vereador está 

realmente de parabéns por esse Projeto, a gente vê que os idosos tem muita dificuldade 

para subir nessas calçadas, pra chegar à padaria, pra vim numa loja você tem que 

acompanhar. Para vir aqui no banco em frente o Bradesco tem que pegar toda essa 

calçada de jeito porque você não pode andar na rua, você não tem local pra ir, 

principalmente cadeirantes, são situações muito mais delicadas e pessoas que menos 

enxergam situação terrível. Parabéns pelo seu Projeto. Obrigado. Não havendo mais 

oradores inscritos o Presidente Marcelo cumprimenta a todos e dia: quero informar a 

todos que conseguimos uma agenda com o Superintendente da Empresa Eletropaulo 

para tentar dirimir os problemas nas quedas de energia, queima de aparelhos, também 

nós vamos estar vendo a possibilidade de criar um braço com eles para fazer a poda, 

porque eles dizem que a maioria das vezes que tem queda de energia é por causa da 

queda das árvores, isso tem causado tantos prejuízos, tanto para os comerciantes e 

moradores. A gente conseguiu marcar uma reunião e eu gostaria de contar com a 

presença de todos os vereadores, ela está marcada até com a imprensa local, será no dia 

20/03/2017 às 14 horas segunda feira próxima, uma hora antes da Sessão, se puderem 

todos estar aqui para a gente discutir e poder lutar ai para um melhor posicionamento da 

Bandeirantes; que vocês possam fazer as queixas também e juntos nós possamos 

conseguir as melhorias.  Eu vou deixar clara algumas coisas, tentar agir com prudência, 

não dá pra gente passar despercebido do que a imprensa tem falado neste fim de 

semana, em relação ao Executivo que tem tido problema com seu Secretário. A gente 

sabe que a prerrogativa da escolha do Secretário ela é do prefeito municipal e cabe a ele 

escolher o direito dele colocar quem ele queira lá e ser responsabilidade do Executivo. 

Portanto a gente vai agir com procedência, mas, não com prevaricação a gente está aqui 

fazendo pedido de informações, informações dos recursos que conquistamos na gestão 

passada; pessoal aqui do Nirvana merece seu asfalto a gente aqui batalhou na eleição 

passada. Os nobres vereadores antigos aqui, assim como está sendo tomadas as 

providencias como o vereador Luis assim colocou, vereador Sérgio, então a gente 

acredita que o pedido de informação é pela dualidade, como o senhor colocou, o pedido 

de esporte venceu em novembro, eu tenho informação que ele está aberto até hoje, então 

vamos pedir a informação por escrito, porque esse recurso do esporte eu fui em Brasília 

com o nobre vereador Donizeti Assis de Siqueira e conseguimos um milhão e vinte e 

seis que a gente acha que o projeto do Km 18 sobre a Quadra Coberta ia ser muito bom 

ao lado do campo. Essa questão que o Luis me coloca sobre a ocupação do terreno ela 

poderia ter sido uma prorrogação de prazo o que não pode é olhar pra frente é tempo de 

olhar um novo tempo, o recurso está vindo de gestão passada, vamos tentar caprichar, 

encaixar ele aqui, a gente não pode desperdiça porque foi A ou B, foi aquele prefeito, 

aquele vereador, a gente não pode é desperdiça verbas. A gente reclama dos recursos do 

limitados, do mesmo jeito eu gostaria de fazer um apelo Luis, houve uma determinação 

do Ministério Público em relação a fiscalização ao Clube de Campo, o Clube faz parte 

das História de Biritiba Mirim, todos aqui sabem disto, emprega sessenta funcionários, a 

mesma prudência que eu vou ter aqui, eu peço a vocês em forma de apelo que franqueie 

pelo ao menos ao seu Carlos, aos representantes do Clube, que possam regularizar, 

cobrar sim, que tem coisas erradas sim, mas tentar reativar,ele é um exponencial 

turístico que a gente não pode negar, seria uma perda para a cidade. A gente não está 



passando a mão, bem como para outros comércios que se encontram em alguma 

irregularidade dar prazo, porque a gente não pode perder sessenta, oitenta como tem o 

clube, não podemos perder um emprego, um emprego faz falta, uma família; então a 

gente está aqui fazendo um apelo, já que o prefeito quer que compra, que ele franqueie a 

entrada que ele de condições para a pessoa poder regularizar tem essa prudência 

também da mesma forma que a gente está tendo a prudência de não julgá-lo pela 

escolha, não vou aqui julgá-lo, vou aqui orar de um fato que tenha acontecido que a 

gente poderia ter oportunista e não fomos, como também tem um pessoal do esporte que 

a gente ouvia nos bastidores jogaram muito os vereadores da gente contra os vereadores 

da oposição, não somos a oposição, queremos a melhoria, queremos a inserção dos 

jogadores do esporte, queremos que eles não paguem a taxa. Quando o Projeto veio aqui 

cobrando, onerando os jogadores a gente quer tentar negociar porque é um evento da 

cidade, é municipal, a gente quer que eles que trabalham a semana inteiro e chega no 

sábado, no domingo, se divertir com suas famílias sem saber que tenham que pagar. É 

isso gente, a gente não vai aceitar de maneira velada. De maneira velada a gente não 

está orquestrando nada a gente quer apenas o justo, vou ter prudência, vamos pedir 

informação, a Câmara não está calada, a gente vai pedir informação, a respeito de tudo; 

a gente está aqui eleitos pelo povo, não podemos fazer 32 mil pessoas sofrerem aqui. 

Pode ter certeza que essa Câmara não se ausentará e não faltará com vocês, vamos pedir 

todas as informações necessárias. Gostaria de comentar apenas que a questão da verba, 

pra gente não se estender, as questões das verbas Luis, a gente vai querer só de quem 

cuida do convênio. Você já foi da pasta da Saúde que é uma pasta gestora do recurso, 

você sabe que hoje o cara trabalha no computador, ele tem acesso a senha, a 

prorrogação deste recurso do esporte ele estava no prazo para pedir prorrogação pra 

gente tentar Luis, você como Corretor de Imóveis ou até a gente junto com o prefeito 

que pode contar com a gente para buscar uma negociação de quem ocupa a área, pedir 

uma prorrogação e não simplesmente (inaldível) porque foi conseguido na outra gestão; 

eu viajei duas vezes para Brasília para conseguir esse recurso e me sinto frustrado, mas, 

eu acredito muito que possa ser ainda da maneira que o Robério foi levar o ofício para o 

rapaz do planejamento que atendeu ele lá, entrar no computador e ele falar, então antes 

de eu criar juízo de valores sabe Sérgio, eu vou aguardar as informações. Você falou 

que foi em novembro, eu tenho informação que é em março, então a gente quer ter só o 

zelo e a questão do cuidado e não passar porque a gente tem que ter uma notícia no 

domingo de que ia fechar o clube, outra coisa que chame atenção que a gente nem 

precisaria estar falando, então não é legal, vamos tentar agir com maneira perfeita mas 

vamos preservar. O vereador Sérgio pede um aparte: a colocação é que quando se fala 

“perdeu-se verba”, subentende que a verba foi perdida no decorrer desses três meses e 

não é isso que aconteceu. Então, se houve um antecedente em novembro que teve 

dificuldade a negociação, se é o fato isso precisa ser esclarecido senão as expressões 

largaram a prefeitura, estamos largados, a cidade está abandonada, mas, a quantos anos 

a gente vem sofrendo com as demoras de tudo o que vem acontecendo. Então ai, não a 

indignação dos sete ou dos seis. Esta Casa precisa realmente se unir e mostrar que 

somos Biritiba e que queremos trabalhar por Biritiba. Retornando a palavra ao 

Vereador Luis que diz: Senhor Presidente, com relação ao Clube de Campo, ele foi 

arbitrário com a medida judicial, ele funcionou esse final de semana sabendo que ele 

deveria ter respeitado a medida. O prefeito ele compra uma medida judicial desde 2016 



em notificar o Clube de Campo e agora esse ano já chegou outra medida como foi 

notificado, ele não poderia ter aberto esse final de semana, acabou descumprindo e o 

prefeito vai tomar as medidas cabíveis. Com relação ao Projeto lá do 18, Irohy, em 2009 

através do Ministério do Esporte - vereador Marcelo diz:esse ai é outro Projeto, essa 

emenda  conseguimos com o Deputado Valdemar da Costa Neto a dois anos atrás; 

continuando vereador Luis, então esse Projeto foi em 2014; mas também tinha tentado 

com o Ministro Orlando Silva que era do meu conhecimento, mas de antemão a área 

não pode estar ocupada, isso já desde o comecinho já deveria ter tentado desocupar a a 

área- Marcelo diz: tudo bem Luis, a gente tem que olhar pra gente, a gente está num 

período de transição e começo de mandato, talvez ainda tenha algumas peculiaridades 

de se atribuir a gestão passada, mas , o que eu gostaria daqui  da gente criar um pacto e 

olhar pra frente, hoje se fala de falta de remédio, até parece que antigamente essas 

coisas não aconteciam, então o que está acontecendo, a gente tem que entender o 

seguinte, a gente que trabalhar, é uma chance que o professor Jarbas está tendo de 

mostrar que ele é competente, que ele é capaz, gerir um município e não só ficar 

olhando tudo o que a gente fala, parece que a gente está sendo orquestrado, todas as 

Secretarias só põem a culpa atrás da gestão passada e não é assim gente. Eu acredito 

sinceramente, hoje eu acho sim, vamos buscar recursos, vamos tentar encaixar eu 

acredito que, espero que por ser um período de transição que daqui um mês, dois meses 

se pare de tanto olhar pra trás, tem que olhar para frente, a gente não pode ficar refém 

senão passa quatro anos de gestão e a gente perde a oportunidade de ter os benefícios 

uma Lei específica, a gente vai perder o fio da meada, ficar aqui discutindo quando nós 

nunca fomos oposição até o momento; a gente vai estar a favor do que for certo e contra 

o que for errado. Então nós vamos sim pedir informações para o que for preciso, a 

Câmara é um órgão fiscalizador, a gente vai estar atento como vocês, sabem que aqui 

ninguém prevarica, só que o que a gente tem que tentar zelar e isso usar forças parar  da 

gente se olhar e entreolhar com desconfiança, nós somos Biritiba, fomos eleitos pelo 

povo de Biritiba , devemos a eles esse respaldo. A questão que eu falo para você Luis, 

do Clube, eu já vi tanta coisa pior, termo de reajuste de conduta com Promotoria, isso é 

uma questão da Prefeitura, que o prefeito tenha um coração como ele tem, ele fala tanto 

por zelo do emprego, são 60/80 famílias que não vão ter como fazer compras, isso ai é 

responsabilidade; pode ser o comércio pequeno que for se for fechado também tem que 

ter um tempo maior. A gente acredita que a fiscalização, como está sendo feita para 

todos, que todos tenham um tempo maior de regularização e não simplesmente fechar o 

clube. Eu não tenho nenhum vínculo com seu Carlos Pimenta, mas eu acredito Luis que 

várias pessoas compraram imóveis com você Luis por que conheceram Biritiba através 

do Clube, isso a gente não pode negar. Temos cem funcionários do Shibata que por 

vezes não podem ir para praia e vão ao convênio do clube, então a gente não pode 

fechar os olhos para isso. O que a gente não quer é despotismo, tirania, sabe Sérgio, 

acredito que vocês entraram aqui pra não deixar isso acontecer e se foi acontecido em 

algum tempo que não aconteça agora, que a gente possa agir com o coração leve, de 

maneira tranquila, a gente tem que ser para o povo de Biritiba. Juro por Deus, eu entrei 

para política para fazer o meu melhor possível, mas estou me lamentando muito pelo 

jeito sabe, é a última vez que me ponho como vereador nessa Casa; a gente entende que 

quer fazer o melhor para cidade, a gente erra, sou humano, tenho muitos pecados, não 

sou santo, mas eu gostaria, estamos até hoje criando mecanismo para cidade, mas 



sinceridade para mim basta. Se eu não tivesse compromisso com meus eleitores ainda 

nessa eleição, eu pediria renuncia hoje, cansei. A gente doa a vida, deixa a família da 

gente, e sente medo as vezes sabe Lourival, das coisas que a gente ouve por ai e 

realmente esse é meu último mandato como vereador. Vereador Luis pede um aparte: 

eu acho que a empresa não pode usar o funcionário de uma certa forma dele cumprir ou 

não cumprir as exigências legais que ele tem que cumprir e hoje o próprio Poder 

Executivo e Legislativo ser taxado as vezes de maldoso ou exigir o que se deve ser 

cumprido por que desde 44 anos ele deixou de cumprir, não usar o funcionário hoje 

como (inaldível) acho que eles tem que cumprir as metas deles sim, mais rápido; 

vereador Marcelo diz: eu não estou aqui fazendo juízo de valores, quero deixar isso 

bem claro e vamos encerrar o assunto aqui porque eu não quero me arvorar e nem me 

tornar oportunista, a única coisa que eu acho, estou fazendo um apelo, se o prefeito 

puder  dar condições do senhor Carlos regularizar o clube, ou outro comerciante que 

também foi fechado, que possa verificar; existem mecanismo que “se foi determinação 

judicial” o prefeito-executivo, está ai para zelar pelo bem estar (inaudível, termo em 

latim), o senhor Carlos pedir um termo de ajuste para a Promotoria, a Promotoria há de 

verificar isso ai e conceder sabe. Uma coisa que está a quarenta anos na história, não sei 

se deveria ser ceifada do jeito que foi, mas, não estou aqui julgado o prefeito, ele está 

cumprindo uma determinação, o que estou aqui pedindo é que ele franqueie “ah vai 

precisar fazer uma regularização” – manda os funcionários acompanharem para que 

tirem a VCB tirem as autorizações, mostrem a boa vontade. O prefeito está querendo 

criar empregos e não tirar. Vereador Lourival pede a parte: o que está parecendo que 

fechando o Clube a prefeitura vai se expandir ou que seja outra intenção. Só que tem 

que analisar bem, o clube de campo com 47 anos de existência, eu cheguei aqui em 89, 

faz poucos anos, mas, eu vejo assim, quanta gente freqüenta esse clube, quantos sócios 

tem nesse clube, pessoas até que por lua de mel essa semana teve, era para se deslocar 

daqui para o clube de campo, dois casais para lua de mel, não vieram. Nessa cidade 

único local de turismo, de aconchego que se chama Clube de Campo o que nós temos a 

mais na cidade é gente que merece respeito. Eu acredito que o que está acontecendo 

hoje, não sei se é assunto político ou não, a gente tem que falar a verdade, se não é 

assunto político tem muito bem como o prefeito entrar e chegar num consenso chegar 

aqui e falar, “eu não vou passar a mão na cabeça dele não, ta faltando documentação, 

vamos documentar, não tem essa não”- mas precisamos de prazo gente, não são 48 

horas não, precisamos de prazo porque documentação não é do dia para noite que sai. 

Ele não teve esse espaço, é só chegar ai e fechei, é só chegar e pronto fechar , sabe 

quantos empregados estão sem emprego, sem comer todos esses dias até hoje? Talvez 

não saibam quantos, mas, o Carlos sabe quanto ele está sofrendo, os associados também 

sabe, aqueles que desejam vir todos os fins de semana, hoje, vamos ver se o prefeito 

tivesse um evento da prefeitura e viesse artista, onde ia ficar esse artista hoje? Ai é que a 

pessoa precisa ter coração e pensar bem a gente não pode agir tudo no vácuo, temos que 

pensar bem que estamos colocando bastantes pessoas em situação delicada; agora, tem 

que cobrar tem, não tem que passar a mão na cabeça não, mas tem que dar prazo, tem 

que ter bom senso, num é um chegar ali e dizer “multei e pronto ta multada”, a pessoa 

que está a 47 anos na nossa cidade merece respeito, eu penso, mas tem aqueles que não 

acham, eu penso, independente da amizade com o cara,bom dia, boa tarde Carlos,sou 

sócio do Clube, não frequento,mas acho que essa está sendo uma imposição muito 



amargante para ele. Acho que tem que sentar e conversar, eu tenho certeza que ele vai, 

dando a oportunidade ele vai arrumar a documentação, eu tenho certeza disso. Ele não é 

uma má pessoa, ele cometeu seu pecado de realmente não ter documentado o que ficou 

lá no passado, mas, é aquilo que o Presidente falou, esqueça o passado, vamos olhar 

para frente. Vamos ver o que a gente constrói daqui para frente, acho que a realidade é 

sempre essa, para todos nós, é o que nossos munícipes esperam, quando se fala de 

Câmara é para isso, a mudança é para que nosso município cresça, desenvolva. Essa que 

é a realidade. Muito obrigado senhor Presidente. Vereador Sérgio pede um aparte: 

como foi colocado aqui, é obvio que todo munícipe deve ser respeitado, não importa se 

ele é desempregado, se ele é pequenininho, se ele é grandão, se ele trás verba para a 

cidade todo munícipe deve ser respeitado, mas, estamos analisando uma questão do 

emprego, se é justo, se não é justo, há um mandado do Ministério Público, que a tempos 

já vem sendo pedido. Com 40 anos de funcionamento haja vista que o profissional tem 

experiência na área, a ponto de ele saber que não pode deixar de cumprir as leis, seja ela 

tributária, seja ela em que âmbito for, e mais que isto, algumas vidas já se foram 

perdidas no interior do clube, já houve falecimento por conta de acidente, e se fosse um 

parente nosso, ah mais, e se fosse um aluno lá da escola, e se fosse um visinho? 

Estamos falando de vida. Eu defendo a vida desde a concepção até o fim natural, a gente 

não está brincando com vidas, então, se precisa ser refeito alguma coisa tem que ver as 

normas que não estão sendo cumpridas; uma vez elas cumpridas, no dia seguinte, ou 

quem sabe no mesmo dia estará em funcionamento, é lógico, esfriar os ânimos, 

investigar, mas também que o proprietário corra atrás daquilo que é necessário para o 

bom funcionamento. Vai que no período que o prefeito não vai notificar o parque e 

acontece o pior, estaríamos aqui duas semanas depois “o que o prefeito fez se ele estava 

com a ordem nas mãos e não tomou a providência necessária?” – ele tomou a 

providência, agora cabe ao proprietário se manifestar dentro da legalidade e cumprir 

com aquilo que é exigência da lei. Muito obrigado. Vereador Juniel (JUKA) pede um 

aparte: eu também sou comerciante, o clube tem mais de 40 anos atuando ai na cidade, 

só que ele deveria andar regular. A prefeitura hoje só cumpriu com seu papel, então não 

foi agora na gestão Jarbas, ela cumpriu uma liminar, e se ele se legalizar vai funcionar 

normalmente. Vereador Marcelo diz: Oh Juka, a gente vai perguntar para não fazer 

juízo de valores, o que eu coloquei aqui era para fazer um apelo sabe por que professor? 

No decorrer dessas vidas que foram perdidas lá, garanto que se fosse tão grave o 

momento, seria um prato cheio para o Ministério Público Federal, não foi o motivo, a 

gente sabe que foi falta de VCB que a gente criou a CEI só para ter essas informações; 

se a gente perguntar, qual o prédio público hoje tem VCB? Seu bar tem Juka VCB? – 

Respondido: O meu tem, posso mostrar- Marcelo diz, tudo bem , só para perguntar, são 

poucos que tem, a Câmara tem, a gente tem que ter esse olhar de querer fomentar o 

comércio aqui não, as pessoas dizem, tem sonho de aluguel, disso e aquilo. Eu fui 

notificado com o meu comércio também, faltou alguma coisa para eu regularizar, 

resolvi encerrar as atividades e até agradeço, foi até um emprego, a vigilância foi lá e 

me deu 30 dias. Gostaria de saber por que não deu 30 dias também para o pessoal, aqui 

ninguém quer que funcione na ilegalidade; pra gente encerrar esse assunto, senão vou 

parecer advogado de Clube de Campo, eu queria isso, pautar pelas verbas que não 

podem ser perdidas, a questão do futebol não fique falando que tem vereador contra ou 

assessor, funcionário do ginásio de esportes falando “Ah vai lá que tem funcionário tal 



está falando contra você, vai lá pra por pressão”- não pessoal, aqui ninguém é contra o 

esporte, aqui tem um cara que é do esporte, que trabalhou com vocês, que gosta muito, a 

gente está buscando condições juntos com outros vereadores. No mais muito obrigado 

Fiquem com Deus. 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 março de 2017. 
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