
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 20 de MARÇO de 2017. 
 

Às quinze horas do dia vinte 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. 99, 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 treze 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 Ofício 

nº 083/2017-SMA- Da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, encaminha os Atos 

Administrativos; Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 058/2015; nº 01 ao Contrato nº 

006/2016, nº 07 ao Contrato nº 042/2015, nº 01 ao Contrato nº 074/2016. Leitura do 

Comunicado nº CM022279/2017- Ministério da Educação- Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação. Leitura do Ofício nº 045/2017- Fundo Metropolitano de 

Financiamento e Investimento- FUMEFI. Não havendo mais expediente, passamos para 

a leitura das Indicações. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS1. Indicação nº 189/2017, solicita ao Exmo. 

Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente para que 

seja implantado um redutor de velocidade do tipo lombada, iluminação pública e seja 

feita roçada e limpeza em toda a extensão da Rua Coelho Neto, Bairro Cruz das Almas. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS2. 
Indicação nº 190/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

determine ao órgão competente para que sejam efetuado reparos nas luminárias públicas 

da Estrada Miguel Chellucci próximo ao nº 40. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS3. Indicação nº 191/2017, solicita ao Exmo. 

Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente para a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento em toda a extensão da Rua 

Luiz Vaz de Camões – Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS4. Indicação nº 193/2017, solicita ao Exmo. 



Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente para que 

sejam implantadas placas para sinalizar que é proibido jogar lixo em todos os campos 

de futebol da cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 5 . Indicação nº 193/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que determine à Secretaria competente a realização de serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Rua Alameda das Primaveras loteamento Tico 

City, em toda extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 6 . Indicação nº 194/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

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

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Alameda dos Girassóis, 

loteamento Tico City em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 7 . Indicação nº 195/2017,solicita ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à Secretaria competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento no Bairro Rio Acima em 

toda extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 8 . Indicação nº 196/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que determine à Secretaria competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento no Bairro Jardim Real em toda sua extensão. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 9 . 
Indicação nº 197/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que 

determine à Secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento no bairro Casqueiro em toda extensão.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA 10. Indicação nº 198/2017,solicita ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à Secretaria competente para 

serviço de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Yamamoto com início na 

Estrada do Sertãozinho até a propriedade do Senhor Keitiro Kawanishi. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 11. Indicação nº 199/2017,solicita ao 

senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à Secretaria competente 

para que efetue a reforma da Rua Sebastião Silva com início em frente a imobiliária do 

senhor Kendi Maeda até a Avenida Ferdinando Jungers. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 12. Indicação nº 200/2017,solicita ao 

senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao órgão competente 

solicitando providencias cabíveis para a instalação e reparos na iluminação pública da 

Rua Monteiro Lobato, localizada no bairro Jardim Jungers. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 13. Indicação nº 201/2017,solicita ao 

senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao órgão competente 

solicitando providencias cabíveis para a instalação e reaparos na iluminação pública da 

Rua Tereza Cristina Alves Silva, localizada no loteamento Fumiko Nothi. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 14. Indicação nº 

202/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao 

órgão competente solicitando providencias cabíveis para efetuar serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Peru, localizada no Parque Residencial 

Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 

15. Indicação nº 203/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para 

que determine ao órgão competente para construir três redutores de velocidade do tipo 

lombada na Rua João Rodrigues de Moraes, Bairro Nova Biritiba. . AUTORIA DO 



NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 16. Indicação nº 

204/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao 

órgão competente para construir três redutores de velocidade tipo lombada na Rua 

Antonia Rosa de Melo Bolanho, Bairro Nova Biritiba. . AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO 17. Indicação nº 205/2017,solicita ao 

senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao órgão competente para 

realizar a colocação de tubos no córrego que fica na Estrada Nossa Senhora Aparecida 

na altura da residência nº 20- Bairro Casqueiro.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 18. Indicação nº 206/2017,solicita ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine ao órgão competente visando 

notificar todos os proprietários de terrenos baldios nos arredores do centro e outros 

bairros que se fizerem necessários que seja realizada a roçada do mato e manutenção 

das calçadas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 19. Indicação nº 207/2017, solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar para que determine ao órgão competente visando a manutenção, 

cascalhamento e passando máquina motonivelamento na Rua Carlos Caminha em toda a 

sua extensão, Bairro Cruz das Almas. O Vereador Fernando pede licença para falar: 

Senhor Presidente, existe tramitando nesta Casa três Projetos de Lei, dois de Lei 

Complementar e um Projeto de Lei; na sexta feira nós tivemos a reunião da Comissão 

de Redação e Justiça onde demos o Parecer do Projeto de Lei 011 e 012/2017 e também 

discutimos o Projeto de Lei 014/2017; como o Projeto de Lei 014 entrou na Sessão 

passada, eu gostaria de pedir a inclusão dos Projetos na Ordem do Dia. O Presidente 

dia: Em discussão e votação única. Quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 

Esta Presidência solicita a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para reunião e 

análise. Retornando aos trabalhos o senhor Presidente solicita que seja feita nova 

chamada nominal dos senhores vereadores. Havendo “quorum”; o vereador Fernando 

pede oportunidade para se manifestar: eu pedi a inclusão do PL nº 012 que dispõem 

sobre acessibilidade das calçadas do município aos cadeirantes e portadores de 

deficiência. Como não houve pó consenso na questão das Comissões, eu solicito a 

retirada do mesmo. O vereador Reinaldo pede manifestação: eu gostaria que fosse 

retirado da pauta meus Projetos nº 011 e 014/2017. O Presidente diz: então está 

retirado o Projeto nº 011,012,014/2017 da pauta. Dando continuidade solicito ao 

Primeiro Secretário que faça a leitura do Requerimento nº 068/2017 – NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 1. Requerimento nº 068/2017, 

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

o mesmo interceda junto ao departamento competente para que a lixeira que os 

moradores do Bairro do Nirvana utilizam para a coleta seja recolocada em outro local. 

Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. 

APROVADO. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 2. Requerimento nº 

069/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo para que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que veja a 

possibilidade de retornar os treinamentos de futebol que eram ministrados no campo 

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

Oliva”. Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. 

APROVADO VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 3. Requerimento nº 

070/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 



mesmo para que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam 

implantados equipamentos da Academia ao ar livre nos bairros Nirvana, Castelano e 

Rio Acima. Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam 

sentados. APROVADO. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 4. 

Requerimento nº 071/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja reformado 

o espaço que era utilizado para treinamento de malha localizado no Centro Esportivo 

Municipal de Biritiba Mirim José Oliva Melo “Zezé Oliva”. Em discussão e votação 

única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. VEREADOR 

LUIS CARLOS DOS PASSOS. 5. Requerimento nº 072/2017, requer ao Exmo Senhor 

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

competente para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos, no sentido de promover um estudo técnico visando á remoção da lombada 

existente e a implantação de um sarjetão na altura do nº 61 de frente ao nº 42 da Rua 

Henrique Peres no centro. Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS. 

6. Requerimento nº 073/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos para providenciar reparos na Rua Juscelino Kubitscheck no bairro Vista 

Alegre. Em discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. 

APROVADO. VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 7. Requerimento nº 

074/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente pedindo providencias para efetuar 

operação tapa buracos na Rua José Gomes Maciel bairro Jardim Eucaliptos. Em 

discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. 

APROVADO. VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. 8. Requerimento nº 

075/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo determine ao setor competente da municipalidade providências necessárias 

visando a implantação de um redutor de velocidade (lombada) na Av. Ferdinando 

Jungers altura nº 465 a 495 entre a Empresa Fragaplas e a Tornearia Delta, sentido 

Bairro Centro. Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam 

sentados. APROVADO VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 9. 

Requerimento nº 076/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo para que o mesmo preste informações e forneça documentos 

referente ao Processo Administrativo nº 379/2017, referido na Portaria nº 125 de 1º de 

março de 2017 de edição deste Poder Executivo. Em discussão e votação única, aqueles 

que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES, ROBERIO DE ALMEIDA SILVA, LOURIVAL BISPO DE 

MATOS, LEONARDO VENANCIO MOLINA, JORGE MISHIMA E WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA 10. Requerimento nº 077/2017, requer ao Exmo Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo preste informações e forneça 

documentos relacionados no presente requerimento visando fiscalização dos atos 

administrativos do Poder Executivo. Em discussão e votação única, aqueles que foram a 

favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 11. Projeto de Lei nº 010/2017- Dispõem sobre a 



obrigatoriedade da utilização de focinheiras em cães de raça notoriamente violentas e 

perigosas em espaços públicos e dá outras providências.  Em discussão e votação única. 

Quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. Leitura do Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes aprova o referido projeto por entender que atende aos 

requisitos constitucionais legais, não havendo óbices para sua discussão e votação pelo 

Colhendo Plenário. 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. Com a palavra o Vereador Fernando : cumprimenta a todos, essa semana 

foi promulgada pelo senhor Prefeito Municipal um Projeto de Lei de nossa autoria, 

aprovado por essa Casa de Leis por quase todos os vereadores, sobre a obrigatoriedade 

das cadeiras de rodas nos supermercados conforme estabelecido no Projeto em epígrafe. 

É de grande importância pois, não só irá atender aos deficientes físicos como também as 

pessoas de mobilidade reduzida que tem uma grande dificuldade de efetuar suas 

compras nos supermercados. Dentro do prazo previsto, o senhor Prefeito promulgou 

esse referido Projeto de Lei. O outro ponto que eu queria salientar aqui, uma gratidão ao 

nosso amigo Edinho, ontem no campinho da Vila Operária ele realizou um projeto junto 

com as crianças do Município. É um Projeto no Campo de Futebol que foi realizado 

ontem e alguns vereadores estiveram presentes e contribuíram para que o evento fosse 

realizado; mas, a ação social que o Edinho colocou ontem no Campo da Vila Operária 

foi digno de aplauso então a nossa gratidão a pessoas que desenvolvem projetos que 

retiram, que desviam as crianças dos percalços das drogas e outras coisas piores. Que a 

Prefeitura Municipal através do seu Departamento de Esportes se espelhe no projeto que 

foi elaborado ontem e possa desenvolver também projetos que não só para os adultos no 

campeonato como está sendo feito, alias, esse Campeonato deu tanta discussão nessa 

Casa, pois, esse parlamentar especificamente não concordava com a cobrança da taxa, 

foi tirada a cobrança da taxa pelo senhor Prefeito e foi aprovada na última Sessão a qual 

não pude estar presente por questões de saúde. Então, que a Secretaria Municipal de 

Esportes se espelhe também e eu tenho certeza que o Secretário Gabriel vai tentar fazer 

da melhor maneira possível, um esforço para que possa realizar não só com as crianças 

mas, com as crianças e jovens do nosso município. Senhor Presidente, como foi 

discutido na Sessão retrasada, foi criada a Comissão sobre a questão do Clube de 

Campo, no comum acordo entre os vereadores, nós havíamos solicitado que a base do 

senhor prefeito municipal prestasse esclarecimento sobre a situação de como está; eu 

como Presidente não tive nenhum tipo de informação ainda, então, a partir de amanhã 

estarei solicitando por escrito como Presidente da Comissão toda documentação 

necessária para essa Comissão de acompanhamento. Outro ponto também é sobre o 

contrato da SABESP.  Eu não sei se a Prefeitura já realizou o contrato que se encerrou 

dia 28 de setembro do ano passado que foi a concessão por vinte anos que na época 

(terminando o tempo de uso da Tribuna os vereadores Lourival e Leonardo 

concedem seu tempo de uso regimental para o senhor Fernando); eu agradeço aos 

nobres Vereadores. Então esse contrato encerrou-se dia 28 de setembro do ano passado, 

na época houve toda uma discussão sobre a questão da renovação. Então esse contrato 

encerrou-se em 28 de setembro e na época houve toda uma discussão sobre a questão da 

renovação ou não até que chegou a essa Casa de Leis, um Projeto de Lei do ex Prefeito 

solicitando a permissão e renovação para o parcelamento da dívida e esse parcelamento 

depois geraria ai a renovação. Infelizmente desde que quando foi discutida essa questão 



com a SABESP, não foi mais discutido se quer pelo Poder Executivo nem Legislativo 

ou que pé ainda o contrato com a SABESP, porque se não foi renovado o contrato com 

a SABESP com a municipalidade, a SABESP está trabalhando no município sem 

autorização formado em convênio. Então, nós precisamos analisar isso com muito 

carinho com muita atenção, ela é uma empresa de concessão de serviço, prestadora de 

serviço e que tem que trabalhar com o devido convênio a ser firmado com o município. 

Então nós vamos buscar informações junto ao Executivo, junto a SABESP para saber 

em que pé anda essa situação da renovação ou não desse Contrato com SABESP. 

Lembrando que para a renovação desse convênio é necessário a aprovação do 

Legislativo. E para encerrar, senhor Presidente, não menos importante, nós havíamos 

feito uma solicitação ao senhor Prefeito referente a Escola EMEI Ferdinando Jungers, 

nós solicitamos uma rampa de acesso, inclusive o próprio Vereador Sérgio de Almeida 

também assinou em conjunto com a gente esse Requerimento conosco e que foi 

aprovado por todos os vereadores. A prefeitura não fez a rampa, ela deu uma opção que 

pode não ser a melhor, mas deu a opção de colocar o corrimão para as crianças que 

sobem aqui na EMEI Ferdinando Jungers. Nós já conversamos isso pessoalmente com o 

Secretário de Obras, mas não sei por qual motivo, acho que a rampa deve custar muito 

caro uns R$300,00 para se fazer uma rampa não tem recurso no município então vamos 

optar pelo corrimão; mas não vamos entrar no mérito na questão do Prefeito, se ele acha 

viável ou não, eles acharam viável a questão do corrimão então pelo ao menos 

beneficiaram as crianças que estudam na unidade EMEI Ferdinando Jungers.Então já 

fica firmado aqui, senhor Presidente que amanhã estarei enviando por escrito a 

documentação da questão do clube de campo.Obrigado senhores Vereadores por ter 

cedido tempo. Obrigado Senhor Presidente. O próximo Vereador inscrito para uso da 

Tribuna Vereador Jorge Mishima: gostaria de ser breve, foi uma denuncia, um 

comentário de uma ex-funcionária da prefeitura aposentada, que nas unidades escolares, 

em algumas unidades está faltando feijão, estão dando tão somente arroz e ovos. Muitos 

dos que frequentam as escolas são carentes e vê na escola um meio de se alimentar e 

agora passando três meses quase, nós vereadores já devemos tomar cautela e cobrar do 

senhor prefeito providencias, impossível atendermos as prioridades da saúde, educação 

e alimentação eu acho que tem que ver com muito carinho. Obrigado. Voltando a 

chamada, o próximo inscrito Vereador Marcelo: gostaria de agradecer o Primeiro e 

Segundo Secretário, todos os presentes foi feito quase um mês atrás uma Moção de 

Repúdio para Empresa Bandeirantes onde nós obtivemos mais ou menos umas quintas 

assinaturas solicitando providências e prontamente veio o senhor Carlos Scarpa que é da 

Superintendência, veio também o Douglas e o Valdir que nos prestou ali informações de 

como a gente buscar e se colocaram a disposição de estar fazendo mais reuniões; eu 

achei de extrema importância e salutar porque é uma empresa que presta serviço para 

gente então eles estão agora nos amparando e abrindo canais, vão querer também 

através da Casa e da imprensa também colocar como a gente deve proceder nos 

procedimentos de queima de energia, os investimentos que eles estão aportando na 

cidade. Então, de coração eu gostaria de agradecer da mesma maneira que eu fiz uma 

Moção de Repúdio para quando a gente começou a ter os problemas, eu quero agradecer 

e elogiar o que oportunamente convido vocês a fazer uma Moção de Elogio se 

realmente este trabalho a Bandeirantes está colocando esclarecimento. Vereador 

Fernando diz: pela ordem senhor Presidente – concedido: Solicito o Senhor Lourival 



que assuma os trabalhos por gentileza, eu preciso me retirar. Presidente convoca o 

Vereador Lourival e concede a saída do Vereador Fernando. Marcelo continua sua 

oratória: continuando, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Marcos, foi muito 

solícito, colocou pra gente quais eram os motivos, se comprometeu em fazer a 

manutenção das árvores próximas as redes e abriu esse canal de comunicação com 

vocês Vereadores os quais faremos entre face junto a população e também colocaremos 

na imprensa nossa, da imprensa dos jornais que compareceram na reunião. Gostaria de 

dizer que aproveitando o ganho da SABESP que tem o contrato vencido, não sei, a 

renovação foi feita e não foi mandada ainda não é, para Câmara; a gente gostaria de 

falar a importância que já foi uma luta nossa que ano passado quando findou esse 

contrato, vieram e fizeram uma projeção dos trabalhos da Câmara, do que seria feito, 

bem como uma audiência pública para transposição daquela adutora em Casa Grande, 

eles iam fazer bombeamento da água do Rio Claro da Estação lá; lá nos questionamos 

naquela oportunidade em relação a SABESP, e colocamos também algumas contra 

partidas para SABESP renovar o contrato ela teria que apresentar algumas contra 

partidas de cunho social, assinamos na época eu, vereador Lourival, Jorge, Waltinho 

assinamos juntos com outros vereadores da época uma Moção que através de um estudo 

da assistente social da cidade a gente teria um pessoal que estaria a margem do Rio 

Tietê que é ali no Cinturão Verde, que estão morando ali na região alagada. A gente 

queria que a SABESP se comprometesse da renovação em aportar uma verba para que 

retirasse esse pessoal da moradia bem como tem uns aluguéis que a prefeitura paga para 

os moradores que foram afetados, que o Ministério Público tinha colocado a prefeitura 

como ré obrigando eles a alugar e aparar; então a gente tem um estudo, assistente social 

fez esse estudo tecnicamente de todas as pessoas de áreas de riscos que nomeamos e a 

gente queria que a SABESP nos amparasse; nós fizemos um Requerimento, não 

obtivemos respostas e protocolamos lá. Então, a gente vai estar cobrando isso da 

SABESP também e quero também ressaltar, essa semana, hoje dia 20 de março tem 

inicio a estação do outono é quando a temperatura fica mais amena e ao final desse mês 

termina, deveria terminar as épocas de chuva e ai vem o fator imprescindível que é a 

vida, é a falta de água. Então é o momento para a gente refletir sobre essa questão da 

água e da preservação dos nossos mananciais. Dia 22 de março é o dia mundial da água, 

a nossa cidade juntamente com Salesópolis que é uma cidade produtora e 

encaminhadora de água, a gente tem motivos de sobra para estarmos atentos e alertas; 

eu me recordo da luta que nós tivemos em 2014 naquela época de estiagem defendendo 

os agricultores de nossa região, nossa cidade de Biritiba e região Salesópolis e quando o 

Departamento de água e Esgoto – DAEE, eles estiveram em nossa região para lacrarem 

as bombas de nossos agricultores, as bombas que forneciam águia para irrigação. Então, 

devida a esta estiagem que assolou nosso Estado, essa é uma data especial para a gente 

estar lembrando que depois de amanhã é o dia mundial da água que esta distinta Casa de 

Leis fique atenta que a água a gente tem um zelo maior, que a gente possa cuidar aqui 

dos produtores rurais é uma data especial que nós devemos com nosso compromisso 

dever de parlamentar e de ser humano proteger para nossas crianças, para os futuros 

membros e atentar por que nossa cidade, ela é 80% de nossa economia é agrícola ela 

depende da água, e que a gente tem também tem uma luta e que através dessa luta a 

gente foi até Brasília, não é Jorge? Com esse vereador que aqui está, viu professor 

Sérgio, ele protocolou um Requerimento para a criação de frente parlamentar de água, 



pra gente receber os Royalties; é uma frente que a gente lutou muito, viu Waltinho, 

Lourival, a gente lutou mesmo pra gente que crie isso como Guararema, como 

Salesópolis. Guararema recebe Royalties do petróleo, passar lá as adutoras da Petrobras, 

a gente aqui possa receber por ser um município produtor de água, a gente não pode 

fazer nada, tem muita restrição, que eles paguem o preço do nosso subdesenvolvimento, 

possa nos dar os recursos para que a gente possa investir na cidade. Se isso acontecer, 

essa frente parlamentar dos municípios produtores de água, ela foi aberta pelo Deputado 

Marcio Alvino, ele deu inicio aos trabalhos e ela se encontra em caminho de apreciação, 

de formatação. A gente acredita que não é uma coisa para amanhã, a gente tem que 

plantar ações para o futuro, a gente aqui vai passar, mas deve garantir. O dia que 

Biritiba receber os Royalties da água que a gente produz, a gente vai ter praticamente 

um orçamento a mais para investir na cidade, ai a gente vai passar a entender a 

importância da água. Então é importante que a gente proteja, há também programas e 

projetos de lei que hoje eles ajudam, eles contribuem com dinheiro para aqueles que têm 

as nascentes, para que possam proteger as nascentes. Esse é um assunto que a gente 

deve abordar viu professor, aproveitar essa data da água para que o ano que vem a gente 

possa fazer um simpósio, abordar de maneira mais efetiva, e começar a chamar atenção 

para isso. Hoje a gente abastece seis milhões de pessoas com a produção da água que sai 

de Salesópolis e Biritiba; seis milhões de pessoas e a água é um bem muito valoroso. 

Pode ter certeza que a gente tem que estar atento a isso mais que muitas questões para 

nossa cidade e sendo assim, eu quero agradecer e lembrar que as Organizações das 

Nações Unidas criou o dia Mundial da Água em 1992, quando também divulgou um 

documento importante para o uso da água e na preservação dos recursos hídricos – a 

Declaração Universal dos Direitos da Água. Eu tomei a curiosidade de imprimir para os 

nobres vereadores, vou passar uma cópia para cada um. No mais eu gostaria de 

agradecer a presença e colaboração de todos. Vereador Lourival passa a Presidência 

para o Vereador Marcelo.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, 20 de março de 2017. 
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