
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 de MARÇO de 2017. 
 

Às quinze horas do dia vinte e sete 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. 100, 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 Fernando para 

que faça a leitura da Ata do dia vinte de março de dois mil e dezessete; 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 022/2017- do 

Biritiba Prev – Encaminha Balancete Financeiro da Receita e Despesas referente ao mês 

de fevereiro de 2017. Não havendo mais expediente, passamos para a leitura das 

Indicações. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA1. Indicação nº 208/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente para que realize os 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Granja Fundão em toda sua 

extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA2. Indicação nº 209/2017, reiterando a indicação nº 073/2017,solicita ao 

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

que realize serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Cruzeiro do Sul, Sítio 

Itaim em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA3. Indicação nº 210/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente para que realize serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal Itaguaçu até a altura da 

igreja do Chico Leite, Itaguaçu em toda sua extensão. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA E LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. Indicação nº 211/2017 reiterando a Indicação nº 118/2017, solicita ao Exmo. 

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

realize serviços d motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Pitangueiras, Videiras, 



dos Cajuzeiros, dos Abacateiros, da Macieira, das Figueiras, Jabuticabeiras, das 

Goiabeiras, das Laranjeiras, das Tulipas, das Cerejeiras, das Hortênsias, lírio do Campo, 

das Dálias, das Camélias, das Orquídeas, das Violetas, Amor Prefeito, Joaquim Maia da 

Silva e Travessa do Carmo no Pomar do Carmo em todas as suas extensões. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 5 Indicação nº 212/2017,solicita ao 

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

para realizar estudos e providenciar implantação de lombadas ou redutores de 

velocidade na Rua Oito, próximo EMEF Maria Tereza de Melo, Bairro Nova Biritiba. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 6 . 
Indicação nº 213/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que 

determine ao órgão competente a limpeza na parte interna e externa da Escola EMEI 

Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, localizada na Rua Castro Alves, Cruz das 

Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

7 . Indicação nº 214/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que 

determine à Secretaria competente a realização de serviços de limpeza do córrego 

marginal Itaim, no Bairro Vila Santo Antonio, altura do número 300 até o final do 

córrego. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 8 . Indicação nº 215/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que determine à Secretaria competente para manutenção da 

iluminação pública na Rua Trinta e um de Dezembro, Bairro Jardim Yoneda. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 9 . Indicação nº 

216/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à 

Secretaria competente para que seja feita a colocação de lixeiras nos pontos de ônibus, 

praças, avenidas e outros locais de grande circulação de pessoas.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 10. Indicação nº 

217/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à 

Secretaria competente para seja intensificado o trabalho nos bairros sobre a dengue. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 11. Indicação nº 

218/2017,solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que determine à 

Secretaria competente para que seja feita a operação tapa buracos na Avenida Nove de 

Julho, Bairro Jardim Yoneda. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 12. Indicação nº 219/2017,solicita ao senhor 

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

promover a pintura de todas as lombadas nas vias municipais. O senhor Presidente diz: 

não havendo mais Indicações, passaremos para Ordem do Dia. Vereador Fernando 

pede licença: solicito a inclusão do Requerimento nº 086/2017 de autoria dos 

Vereadores Paulo Rogério, Sérgio Paula de Franco, Luis Carlos, que trata da questão 

dos membros da Comissão Especial. Vereador Marcelo diz: concedido. Requerimento 

nº 086/2017- Ao Exmo Senhor Marcelo Batista de Miranda Melo Presidente da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, Nós Paulo Rogério dos Santos, Sérgio de Paula Franco, 

Luis Carlos dos Passos, vereadores tomados conhecimento através da Portaria 026/2017 

que fomos nomeados membros da Comissão Especial para acompanhar os trabalhos de 

fechamento do Parque Aquático Vale Encantado. Ocorre que, para nosso espanto, o 

Vereador Fernando José Gonçalves foi nomeado Presidente da referida Comissão. 

Entretanto analisando o artigo 74, § 2º, verificamos que a Vossa Excelência poderia 

designar os Membros da Comissão Especial, e não o Presidente, isto caso tenha sido 



nomeado por Vossa Excelência. Outrossim, entendemos que, um Estado Democrático 

de Direito, os Presidentes de Comissões devem ser escolhidos entre os membros, 

mediante voto seja secreto, seja direto, o que não ocorreu no presente caso. Assim, 

solicitamos a Vossa Excelência que a Portaria 026/2017 seja revogada, vez que eivada 

de vícios, devendo ocorrer votação entre os membros e o Presidente escolhido de 

maneira democrática e não imposta como no presente caso. Temos por deferimento. O 

Vereador Marcelo diz: no que tange a este Requerimento que os senhores fizeram, vou 

fazer o seguinte: o que trata o Artigo 74 ele é omisso, ele não fala a maneira que 

ocorre,geralmente quem pede abertura da Comissão Especial já é concedido a ele a 

relevância do cargo de Presidente;de mais, para provar que a gente está aqui em busca 

de informação, sem querer mais uma vez ser oportunista, eu vou acatar o presente 

requerimento, vou determinar que os mesmos membros que estão na Comissão, vocês 

me apresentem em 48 horas através de votação do Presidente, do Relator e os membros. 

Pela ordem senhor Presidente- vereador Fernando diz: solicito a retirada do meu 

nome, tendo em vista a reunião basicamente que foi para tratar desse assunto, Vale 

Encantado e acabou-se discutindo apenas a questão da Portaria, então solicito a retirada 

do meu nome mesmo eu tendo feito o Requerimento legal. Vereador Marcelo diz 

Gostaria então que você me ajudasse com um nome para ajudar a compor senão a 

Comissão vai ficar formada por 4 membros, eu determino então que através de uma 

eleição entre vocês me deem o nome do Presidente do Relator, e os trabalhos eu gostaria 

que fosse seguido o Regimento caso haja necessidade em 30 dias, por que já passamos 

15 dias para a formação da Comissão o Artigo 74 está bem expresso que ele é omisso e 

quando ele é omisso, cabe ao Presidente dirimir através do cargo esse conflito. Vereador 

Jorge Mishima pede a palavra: com o pedido do afastamento do Vereador Fernando o 

restante dos Vereadores que fazem parte da Comissão, se não quiserem votar não há 

necessidade porque quem solicitou a abertura foi o nome do Fernando, então, não tem 

como formar essa Comissão, isso fica a critério dos Vereadores, essa é minha opinião. 

Obrigado. O Vereador Lourival pede a palavra: em vista dessa situação eu gostaria que 

fosse retirado meu nome os seis que fazem a composição do senhor Prefeito, que eles 

tomem decisões e quiser tocar a comissão e que eles convoquem o Presidente, Relator e 

o elenco não tem problema. Vereador Sérgio uso da palavra:nosso questionamento é 

com relação a indicação do Presidente a formação da Comissão está numa boa, a saída 

dos dois membros é por opção deles, ficaria bom que o senhor indicasse outros dois 

nomes por que como sempre é falado nessa Casa, aqui não é sete, não é seis somos um 

grupo, deveríamos continuar esse trabalho sim, precisamos continuar esse trabalho, 

abrir uma ideia em cima de um acompanhamento que está acontecendo nessa interdição 

só que como a gente tinha conversado na reunião pedimos que o Presidente dessa 

Comissão seja escolhido dentro da própria comissão foi só esse o pedido. Vereador 

Marcelo diz: então a gente vai colocar em votação dessa e a gente vai apresentar os 

nomes composto por aquela que estava o Paulo, Sérgio, Luis vou acrescentar o nome de 

Juniel da Costa Camilo e do Eduardo, fica formado uma nova Comissão e vocês me 

dão, por gentileza, através de voto protocola na Secretaria, está bom professor? Dá-se 

inicio dos trabalhos e em 30 dias um Relatório dos trabalhos; ai vocês escolham um 

Relator e o Presidente. Então em discussão e votação da revogação e criação da nova 

Comissão, aqueles que são favoráveis que permaneçam sentados. APROVADO. Peço 

que a Vanderlei tome nota da nova formação Paulo Rogério dos Santos, Luis Carlos 



Passos, Sérgio de Paula Santos, Eduardo Melo, Juniel da Costa Camilo deverão 

protocolar a nova formação com Presidente, Relator da Comissão Especial           

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 2. 

Requerimento nº 078/2017- solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel 

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

tomadas as devidas providências na Rua Irio Taino Bairro Jardim Alvorada B, com a 

realização de manutenção de via pública. Em discussão e votação única. Quem for a 

favor permaneça sentado. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 3. Requerimento nº 079/2017- solicita ao senhor 

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

departamento competente para que seja realizada a troca de uma lâmpada na Rua Rio 

Paraíba, Bairro Vertentes. Em discussão e votação única. Quem for a favor permaneça 

sentado. APROVADO AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 4. Requerimento nº 080/2017- solicita ao senhor Prefeito 

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

competente para que seja dado o devido apoio para o evento “Semana do Hip Hop”.Em 

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

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 5. 

Requerimento nº 081/2017 solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel Aguiar para que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente para vise a  construção de três redutores de 

velocidade do tipo “lombada” na Avenida Joaquim Maia, bairro Pomar do Carmo sendo 

que as construções dessas lombadas sejam nesses respectivos lugares: em frente a 

residência do senhor Costela; em frente a Chácara Nossa Senhora Aparecida nº 80; 

próximo a residência da família Maia. Em discussão e votação única, aqueles que forem 

a favor que permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO 6. Requerimento nº 082/2017 2017 solicita ao 

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

competente para a instalação de redutores de velocidade, faixa de pedestre e ou 

semáforos de tempo, auxiliando a travessia com segurança no trecho que corta a cidade 

de Biritiba Mirim na Rodoviária Estadual Mogi- Salesópolis- Rodovia  

Alfredo Rolim de Moura, no Km 73. Vereador Fernando pede uso da palavra: eu 

gostaria de parabenizar o nobre vereador Eduardo por esse Projeto, apesar de por 

diversas tentativas, não sei se nessa gestão, mas em gestões anteriores, a 

municipalização desse trecho que corta a nossa cidade que é de responsabilidade do 

DER; então, qualquer tipo de benfeitoria o Executivo terá que interceder junto à 

Secretária do Estado de Transporte ao DER para que possa fazer essa benfeitoria na 

qual o vereador tem solicitado e é um pedido de grande valia tendo visto nossa cidade 

ser cortada por essa rodovia gerando assim para seus munícipes muitos perigos 

principalmente de acidentes automobilísticos e atropelamentos. Eu gostaria de 

parabenizar o nobre vereador pela iniciativa. Obrigado(fim da manifestação). Em 

discussão e votação única. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 7. Requerimento nº 083/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel Aguiar para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para realizar 

um estudo para providenciar demarcação de guias e sinalização de placas de 

“Estacionamento Permitido” somente em um lado da Rua Claudino Nunes de Siqueira. 

Em discussão e votação única. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 



PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 8. Requerimento nº 084/2017, solicita ao Senhor 

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

para realizar um estudo para que seja feita a implantação de iluminação pública, poda de 

árvore e limpeza e roçada da praça localizada entre a Rua Caetano Leme da Cunha e a 

Rua Antonio Etelvino de Andrade.Em discussão e votação única.APROVADO.  

AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES EDUARDO MELO E MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 8. Requerimento nº 085/2017, solicita ao Senhor 

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

para providenciar uma ambulância aos domingos no estádio de futebol no período de 

jogos do campeonato da Taça Cidade 2017, no Ginásio Municipal de Esporte. Em 

discussão e votação única. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 9. Em discussão e votação única 

Moção de Repúdio nº 013/2017- à proposta de Reforma da Previdência Social, 

apresentada pelo Governo Federal no final do ano de 2016. APROVADO. AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES EDUARDO MELO; REINALDO PEREIRA 

JUNIOR; PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS; JUNIEL COSTA CAMILO; 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO; LUIS DOS PASSOS 10. Em discussão e votação 

única Moção de Aplausos nº 014/2017 pelos Policiais Militares do 17º BPMN de 

Biritiba Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 11. Em discussão e votação única Moção de Apelo 

nº 01582017 ao Deputado André do Prado para intervir junto ao DER a respeito da 

ausência do guincho na Rodovia Alfredo Rolim de Moura. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 12. Em discussão e 

votação única Moção de Parabenização nº 016/2017 ao dia Internacional da Água a 

Fonte Mogiana. 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. Vereador Fernando solicito minha fala com acordo com 

vereador Walter Machado que me concedeu o tempo a utilizar minha fala no tempo 

dele- (CONCEDIDO). No uso da Tribuna o nobre Vereador Luis Carlos: 

cumprimento a todos, só fazendo mais um comentário sobre a obra que não vai se 

concretizar lá do Km 18, no montante de novecentos e, valor do recurso lá de um 

milhão e vinte e seis e duzentos e cinquenta reais, valor do repasse novecentos e vinte e 

seis mil e duzentos e cinquenta; e contra a partida da rede do município em cem mil 

reais; a data da proposta foi em 14 de março de 2014 e a data da assinatura do convênio 

12/09/2014, publicou em 12/09/2014, a primeira suspensiva se deu 30/08/2015, a 

segunda suspensiva se deu em 30/06/2016 e teve uma prorrogação em 30/11/2016. 

Pede-se para aguardar a confirmação até 30/05/2017 por não ter atendido o Decreto 

8795/2016. Autorização do prazo máximo para ter iniciado a obra era até 30/11/2016, o 

Decreto 8795 de 30 de junho de 2016, diz o seguinte: “Dispõem sobre a realização no 

exercício de 2016 das despesas inscritas e restos a pagar não processadas e dá outras 

providências.” Isso é do Ministério lá de Brasília, lá do Presidente; “ Artigo 1º Decreta- 

Fica prorrogado para 30/11/2016 a validade do resto a pagar inscritos nas condições e  

não processadas e não liquidadas posteriormente referente as dotações orçamentárias 

destinadas as atendimento das despesas decorrentes de emenda individuais 

descriminadas com identificador  resultado primário seguinte. Artigo 1º B- A Secretaria 

do Tesouro Nacional da Fazenda providenciará em 30 de maio de 2017 o cancelamento 



no SIAF todos os saldos que permaneceram bloqueados”, infelizmente essa foi o que 

ocorreu pela obra não ter sido iniciada até 30/11/2016. É só essa colocação que eu 

queria comentar. O Senhor Presidente fez um comentário na última Sessão com relação 

ao recebimento dos Royalties da Petrobras e que o município não é contemplado, o que 

na verdade não exercício, no ano de 2016 o município foi contemplado com o valor do 

Royalties da Petrobras e gás natural pela Lei nº 9478/1987 no Artigo 48 e na Lei nº 

7525 artigo 6º de 1986 totalizou um montante de oitocentos e onze mil e novecentos e 

doze e cinquenta e nove centavos é pouco mas para o município é de grande monta 

aproxima-se a um milhão de reais. Esse ano em 2017 o município já recebeu só que está 

de janeiro ainda, setenta mil reais e setenta e nove centavos, setenta mil reais e setenta e 

dois centavos; Vereador Marcelo diz: pela ordem vereador: concede só um 

comentário; você falou do Royalties da Petrobras; Vereador Luis diz:a adutora da 

Petrobras passa no município apenas dois mil metros o que contempla o município com 

este montante de valor, só comentando porque o senhor comentou sobre o Royalties da 

água que até tem um negócio começado junto com o deputado e com vocês e Marcio 

Alvino que eu acabei acompanhando hoje pela manhã e quando você comentou da água 

você colocou  sobre a Petrobras que a gente não recebe e realmente da água não recebe 

mesmo, é um projeto implantado pelo Deputado Marcio Alvino mas só para lembrar 

que da Petrobras nós recebemos sim. Vereador Marcelo diz: Eu gostaria que o senhor 

lesse a Ata porque eu não fiz menção de Biritiba não receber o Royalties, eu fiz uma 

analogia que Biritiba não recebe Royalties em comparação como Guararema recebe o 

valor equivalente só, não falei que Biritiba não recebe. Vereador Luis diz: só para 

lembrar que Biritiba recebe. Vereador Jorge pede palavra: com licença nobre vereador, 

na verdade não é Royalties, é compensação financeira. Vereador Luis diz: transferência 

da quarta parte dos Royalties para a produção de petróleo e gás natural; não, está aqui, 

não sou eu que estou colocando a palavra não, aqui não está compensação financeira, 

estão os dois, “transferência da quarta parte dos Royalties pela produção de petróleo e 

gás natural”, está aqui no site do Ministério de Biritiba Mirim cerca dois mil metros lá. 

Está bom, só mais um comentário, a respeito da Portaria 026/17 nomeava o senhor 

Fernando Presidente pela Comissão Especial a gente só se atentou não pela pessoa do 

Fernando senhor vereador ter sido nomeado Presidente sim, a gente só achou um 

pouquinho falta de consideração com os nobres pares por não ter sido desde o dia oito 

de março sido publicado lá no quadro de editais a Portaria baixada e nós tomamos 

conhecimento da tal Portaria quando o senhor Fernando, Vereador, oficiou eu, Paulinho 

e o senhor Sérgio o que nos causou indignação pela discussão de sexta feira. Desculpa 

Fernando, mas, a gente tentou ser mais profissional possível dentro da reclamação, nós 

não contestamos a forma, o Artigo 77 do Regimento Interno, eu acho que precisa ser 

alterada a redação por que vai acontecer outras vezes da Portaria ser baixada e acho que 

dessa forma vai conturbar novamente. Comentei até com o Vereador Jorge Mishima por 

que essa redação não foi alterada a bastante tempo; vamos batalhar para alterar a 

redação para não acontecer novamente este transtorno. Obrigado. O próximo Vereador 

inscrito senhor Robério diz: cumprimento a todos, quero parabenizar senhor 

Presidente pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo a frente do 

Legislativo.Gostaria também de agradecer a presença da minha netinha, é a primeira vez 

que ela vem a essa Sessão,  a minha neta Rebeca, obrigada por ter vindo. Gostaria de 

deixar claro aqui nessa Sessão que infelizmente está tendo a demora da resposta alguns 



Requerimentos solicitados por  alguns vereadores aqui, na verdade todos, não tem sete, 

não tem seis vereadores não, são treze vereadores, estou vendo que está tendo demora 

para a resposta. O nosso município hoje existem vários problemas, problemas que já 

vem a muito tempo, eu vou citar um exemplo aqui, Rua Luiz Vaz de Camões essa rua 

que bastante complicada, sei que tem requerimento na Casa também. Estamos 

aguardando resposta, inclusive eu fiz um pedido de um levantamento que eu sei também 

que tem um processo judicial em relação a essa rua, mas, assim que eu tiver esse 

processo na mão eu tenho certeza que a gente vai ver o que consegue fazer em relação a 

esse processo e que tipo de andamento vai poder dar; como todos sabem aqui, é meu 

primeiro mandato, então estou aqui para aprender e tenho certeza que eu tenho muito 

para aprender, cada dia que passa é um dia de aprendizado na nossa vida. Infelizmente 

nós estamos passando por esse problema no município, além de ter um problema difícil, 

um problema financeiro a nível país, nós também estamos com problema porque não 

estamos tendo resposta de requerimento algum da parte do Executivo. Mas, eu tenho 

certeza também que ele deve estar providenciando esta resposta eu não sei quanto 

tempo demora, mas é isso que eu precisava falar para vocês, que o munícipe precisa de 

resposta. A resposta vem do legislativo para o legislativo poder dar a resposta para os 

munícipes. Vereador Fernando pede um a parte: só complementando o discurso de 

Vossa Excelência, eu gostaria de lembrar, estar colocando isso na Tribuna, que existe 

um prazo regimental determinado pela Lei Orgânica do Município para que o Prefeito 

responda todos os requerimentos, então isso vem sendo descumprido, o que vossa 

excelência está colocando realmente vem ocorrendo, esses dias inclusive estive 

conversando com alguns vereadores que estão com o prefeito no dia a dia que 

infelizmente estamos aguardando esse feedback quando dos Requerimentos foram 

apresentados só por esse vereador mas por todos os vereadores da base por que é 

protocolado os atos oficiais e respostas oficiais na Secretaria da Casa e infelizmente não 

tivemos respostas de vários, de vários Requerimentos que foram colocados em 

discussão e aprovação  em unanimidade nesse Plenário. Obrigado. De volta a palavra 

com Vereador Robério: é que eu gostaria de estar passando para vocês - Vereador 

Lourival pede uso da palavra: Vossa Excelência disse que não está sendo recebido 

essas respostas e não estamos sendo atendidos de todas as nossas solicitações que 

estamos fazendo nessa Casa. Estamos em final do mês de março, alguma coisa deveria 

já ter feito, a gente sabe das dificuldades que tem, aqui são 13 vereadores que coram o 

senhor Prefeito. Acredito eu é uma obrigação do senhor prefeito atender todos, todos 

eleitos pelo povo e estamos aqui para trabalhar junto com o nosso Prefeito e ajudar a 

administrar nossa cidade; só que a gente vamos só mandando papel, papel toda semana 

e não temos uma rua se quer, um bico de luz solicitado que tenha sido atendido, então 

está na hora da gente mostrar que estamos disponíveis para trabalhar nessa Casa. Muito 

obrigado. Voltando a palavra Vereador Robério: então como todos podem ver não é 

só uma colocação do vereador Robério. Eu agradeço a todos e vamos tentar ver com o 

senhor Prefeito ver se ele nos dá essa resposta o mais rápido possível para que também 

a gente possa dar a resposta para os munícipes. Desculpa senhor Presidente, eu citei 

aqui a Luiz Vaz de Camões, mas não é só a Luiz Vaz de Camões, existem várias ruas e 

avenidas não só na área central, mas também nos bairros mais afastados do nosso 

município que realmente precisam de atenção. Infelizmente o Legislativo não tem a 

máquina para estar executando o trabalho, mas, eu tenho certeza que teremos uma 



resposta. Muito obrigada a todos. Com a palavra Vereador Fernando que usa o tempo 

regimental do Vereador Walter Machado:Boa tarde a todos, cumprimentos a todos em 

geral. Senhor Presidente, essa semana, depois de muita briga com a Empresa Radial 

Transportes, para agendar uma reunião para tratar na qualidade do atendimento que ela 

vem prestando no nosso município, tanto eu como o Vereador Paulinho da Julio, mais 

conhecido como Paulinho da Julio, pleiteado através de um Requerimento que inclusive 

foi aprovado por todos os nobres vereadores, ficou agendado para quinta feira, dia 30/03 

às 14 horas aqui nessa Casa a qual já convido a todos os vereadores para estarem 

presentes. Também solicitamos através de requerimento verbal, para que a Secretaria da 

Casa providenciasse uma reunião junto a Polícia Militar, os responsáveis da Prefeitura e 

os representantes de supermercados para analisarmos a possibilidade de coibirmos esse 

abuso que muitos usuários fazem nas vagas de idoso, gestante, e deficiente físico; é um 

descaso total as pessoas com uma tremenda falta de educação que se utilizam da vaga 

de deficiente e idoso e da gestante para com seus carros, não tem um mínimo de 

respeito. Então, nós solicitamos essa reunião vamos ver se a gente consegue agendar 

ainda essa semana essa reunião para que a gente possa tomar medidas no sentido de 

inibirmos esse tipo de situação. As vezes as pessoas falam que as pessoas gravam lá, 

não tem problema, pode gravar no celular, se precisar temos a Ata pode pedir a cópia da 

Ata. Sobre a questão do Clube, nós havíamos montado uma Comissão, fizemos o 

Requerimento, solicitamos a estruturação dessa Comissão e na realidade o Presidente 

baixou a Portaria até por eu ser o requerente da Comissão, mas, eu deixei bastante claro 

que os Vereadores da base poderiam fazer parte dessa Comissão; em momento algum 

foi uma imposição por parte do Presidente ou uma decisão monocrática, simplesmente 

entendesse o Regimento que o Requerente seria o Presidente automático, porém, numa 

sexta feira nós chegamos num acordo na própria Comissão da qual deixaremos a 

vontade para que o grupo de Vereadores possam escolher os seus Presidente e seu 

Relator. Não me preocupo em momento algum eu não fazer parte dessa Comissão até 

porque eu sei que os nobres Vereadores que também estão entrando nessa Comissão 

tem também o intuito e a responsabilidade e capacidade de fazer um trabalho como nós 

queríamos fazer, um acompanhamento mais de perto sobre a questão do Clube de 

Campo, então fico bastante a vontade com o nobre Vereador Eduardo foi colocado 

como membro, o Vereador Juniel como membro também, fico bastante tranquilo e me 

sinto representado nessa Comissão sem problema algum. Um outro ponto que eu 

gostaria de frisar nobre Presidente é que tenho recebido algumas críticas, não nós 

vereadores, mas a comunidade de modo geral tem reclamado sobre a questão da 

merenda. Eu tive uma conversa com os vereadores essa semana e o Vereador Jorge 

Mishima na gestão passada, levantou essa questão também sobre a falta ou temporário 

de alguns produtos na merenda escolar. Então, eu tenho uma filha, como o Vereador 

Eduardo tem a filha dele também na Escola João Cardoso e das qual todos os dias eu 

pergunto: o que teve hoje na merenda?- Teve canjica pai; outro dia mesma pergunta e a 

mesma resposta: teve canjica pai; minha filha chegou ao ponto até, como a filha do 

Vereador Eduardo estuda junto com minha filha na mesma sala - “pai, até conversei 

com a Duda (Maria Eduarda, filha do Eduardo),para vocês dois fazerem um trabalho lá 

para cobrar , tirar essa questão da canjica”. Essa semana estarei acompanhando as 

unidades escolares para ver que pé está a situação da merenda, uma coisa é você ouvir 

seu filho dentro de uma unidade escolar, outra coisa é você ouvir e presenciar toda a 



rede, então, eu estarei essa semana em todas as escolas do município, se caso algum 

vereador queira me acompanhar, sem problema nenhum o convite está aberto, mas eu 

farei esse trabalho de como está a merenda em nossa cidade e na próxima Sessão, n[os 

colocamos aqui, se tiver e eu espero que esteja a contento, não tenho problema nenhum 

em reconhecer e parabenizar, aliás, não tem porque parabenizar porque é competência e 

responsabilidade do Executivo. Agora, se não estiver a contento, ai vai a nossa critica 

nessa questão na falta da merenda; até porque senhor Presidente, eu não consigo 

entender como que a Prefeitura aluga um carro para um Secretário e de repente não tem 

recurso para aplicar em outra situação, para o Secretário andar nas estradas rurais, aqui 

todos os vereadores estão dando exemplo com os carros da Câmara parados para 

economizar. É claro que alguns já estão danificados, mas, estão parados, alguns em 

condições de uso está parado para economizarmos e ai simplesmente a Prefeitura vai e 

me aluga um carro para o Secretário utilizar, como se não tivesse carro nenhum na 

prefeitura. Tem determinadas coisas que são necessárias, sim, são necessárias, não sou 

contra alugar um carro para que o Secretário utilize, mas, tem que ter o momento certo, 

a prioridade na hora certa, não adianta por exemplo, se está faltando medicamento no 

posto não adianta você comprar um carro de cento e seis mil com recurso próprio, quer 

dizer, é moral, é legal? É legal mas deixa de ser moralmente falando, quando você vê 

uma série de outras necessidades. Eu acho que o Prefeito precisa de um carro 

confortável para ir para São Paulo para conhecer outras cidades, ótimo, necessário 

realmente; um carro com ar condicionado, ótimo, realmente precisa, realmente precisa, 

só que não nesse momento. Quando você prega que pegou uma dívida de quatorze 

milhões, onze milhões, dez milhões e vai no primeiro ato, na primeira licitação vai e 

compra um carro de cento e seis mil e se quer fez a licitação da merenda. Ai vai falar 

para mim como eu ouvi de um vereador da base: “Vereador demora muito tempo para 

fazer a licitação da merenda”. Demora para fazer, mas para locar um carro para 

Secretário foi rápido. Então tem coisas que a gente tem que ter prioridade; eu falo isso 

porque trabalhei no Departamento de Compras, eu sei quanto tempo demora uma 

licitação de merenda escolar, eu sei quanto tempo demora licitação para adquirir um 

veículo, quanto tempo demora para você fazer a locação de um veículo, eu tenho 

conhecimento de causa disso. Se em três meses e meio, três meses e meio não 

conseguiu-se fazer a licitação da merenda ou quando ganhou a eleição lá em outubro 

teve a transição de governo, se foi organizado ou se não foi mas pelo ao menos em 

janeiro já tinha o pé da situação; já sabia que não tinha merenda, ou será que no dia 02 

de janeiro a Secretária da Educação não chegou lá e não falou: “eu quero saber quanto 

tem no estoque de merenda, para ver se no dia 01 de fevereiro a gente vai atender”- não 

vai ter merenda suficiente para atender, então chama o contrato emergencial; não quer 

entrar no contrato emergencial, três meses e meio não conseguiu detectar que está 

faltando merenda na escola? Então tem coisas que as pessoas dizem assim”ah você é 

oposição, você é oposição”, ser oposição não é simplesmente você chegar e criticar, 

você tem que apontar, isto é uma crítica construtiva ao senhor Prefeito Municipal, 

porque os seus Secretários, os seus subordinados eles tem que orientar sim o prefeito, 

por que se o departamento de merenda, o departamento de educação tivesse avisado no 

começo do ano que essa merenda não ia dar para três meses, ele teria se virado e teria 

feito a licitação para merenda, como ele está correndo atrás para fazer a questão do 

medicamento, como ele está correndo atrás para acertar agora a questão do hospitalar. 



Então tem coisa gente que não dá, se quer me tratar como oposição, não quer atender os 

meus pedidos como vereador, não precisa atender não precisa; nós temos um grupo 

político aqui que nunca escondemos, que é um grupo político de sete e que o Prefeito 

tem seis vereadores da base, nunca escondemos isso, mas nem por isso sete votam 

contra os Projetos, só que nós temos que ter a crítica construtiva do que é certo é certo. 

Ninguém aqui é contra de um Projeto que o Prefeito vai trabalhar com os interesses da 

cidade, nós não somos loucos, aqui não tem nenhum débil mental para votar contra o 

Prefeito encaminhando o Projeto para Casa, só que tem que ter o discernimento das 

coisas. Falou-se que não ia ter o carnaval, tá lá o carnaval, falou-se que não ia gastar 

nada, foi cancelado um monte de licitação de carnaval, acho que umas três ou quatro, 

ué, num ia gastar nada, não ia gastar nada mas, fizeram a licitação para som, fizeram 

licitação para iluminação, alegação da Prefeitura ou dos representantes do senhor 

Prefeito, é quer não ia ter despesa com o carnaval ia ser financiado e porque fizeram a 

licitação então? Quem ia pagar a licitação que foi feita se fosse realizado o carnaval? 

São os munícipes, são os contribuintes que pagam,então não venham com essa conversa 

de dizer -  não, não vamos ter nenhuma despesa, que vai ter sim,eu já alertei pela 

segunda vez utilizando a brecha que o nobre Vereador Robério colocou, a Prefeitura 

está desrespeitando a Lei Orgânica do Município não respondendo os Requerimentos 

dos nobre Vereadores, não encaminhando para essa Casa as Portarias, os Decretos, os 

Atos oficiais, mais uma vez, uma crítica construtiva. Façam-na por que se não tem o que 

esconder encaminhe para essa Casa, porque se fizer um levantamento aqui do que a 

Prefeitura encaminha aqui e das Portarias que foram baixadas estão faltando pelo ao 

menos umas quinze Portarias; porque não encaminhou para essa Casa? O quê que tem 

nessas Portarias para esconder que essa Casa não pode saber e a população não pode 

saber? Então, nós vamos cobrar essas Portarias, eu fiz um Requerimento da Rua 27 de 

Abril no Jardim Lorena e mais uma rua que não me recordo do nome, Rua 25 de Março 

(obrigado Presidente por ter lembrado), até agora não tive a resposta e regimentalmente 

a Prefeitura tem 15 dias para encaminhar essa resposta, não encaminhar a esse Vereador 

mas, para essa Casa porque todos os Vereadores aprovaram esse Requerimento 

inclusive os Vereadores da base. Quando não respeita esse Vereador também não está 

respeitando o Vereador da base e nem os Vereadores da oposição, não está respeitando 

o munícipe. Vocês que vem aqui numa segunda feira às três horas da tarde, não está 

respeitando as pessoas que estão acompanhando os nossos trabalhos no dia a dia, não 

está respeitando o próprio eleitorado dele, então que se coloque a mão na consciência. 

Os Projetos que forem dos interesses da comunidade, eu tenha certeza que eu sou o 

primeiro a defender, mas, faça sua autocrítica para depois não se arrepender mais tarde. 

Muito Obrigado senhor Presidente. Vereador inscrito na Tribuna, Vereador Sérgio de 

Paula diz: cumprimenta a todos, com relação ao atendimento, sim, concordo em 

gênero, número e grau, precisa cumprir os prazos como tem que ser, mas é do 

conhecimento de todos o sucateamento do nosso equipamento uma máquina que foi 

deixada quebrada, uma máquina, levou um mês para manutenção dessa máquina, com 

muita chuva, muito buraco, muito problema, essa máquina começa a funcionar. Semana 

passada devida a alta demanda, essa máquina quebrou, ela está parada, vai voltar 

provavelmente em meados dessa semana. Uma máquina apenas não tem o caminhão 

cesto, não tem ainda uma empresa que preste manutenção nesta parte elétrica que é aos 

cuidados da Prefeitura, então, não tem como trocar lâmpada, não tem o caminhão cesto, 



não é possível nesse momento, em breve estará solucionado, porque está sendo 

providenciado, a quanto tempo? É claro que é do conhecimento de todos que não é 

como uma padaria ali e comprar 5 pãezinhos, como o nobre Vereador colocou tem um 

tempo para tudo isso e a gente entende. Há de repente alguma demora alguma 

dificuldade do Executivo possivelmente, mas há também uma cobrança excessiva sendo 

que passamos oito anos em situação de calamidade e agora em dois meses não três 

meses e meio do ano letivo, em quase três meses decorridos da gestão a gente aqui 

fazendo um escarcéu. A canjica que está sendo ofertada, está e eu estou diariamente na 

escola que é do Estado, mas a merenda é municipal; a canjica foi um alto pedido feito 

na gestão passada que sobrou e está próximo de encerrar e não está sendo pedido nesta 

gestão. Só que a gente não pode jogar a canjica fora porque alguém lá trás não só, não 

vamos ficar pisoteando na gestão anterior toda hora, vamos ficar falando disso até 

quando? Vamos acabar com a canjica primeiro, essa canjica tem que ser consumida, 

hoje: professor, canjica de novo professor? Segunda feira no Ademar Bolina foi canjica 

hoje e será canjica na sexta feira to dizendo, pode ir lá fotografar, filmar pode ir, será 

sexta feira de novo eu estou com o cardápio em mãos, amanhã será servido couve 

flor,cenoura, batata, frango e arroz; então, a gestão está trabalhando, está 

providenciando só que não dá para estalar o dedo e falar que isso não vai acontecer. A 

princípio todos nós reclamamos de meses e meses sem medicação, vários meses. 

Reclamávamos da merenda o ano passado, isso é fato, não é invenção. Agora, semana 

passada, eu o vereador Eduardo Melo, Reinaldo, Paulo, Luis e o Juniel protocolamos 

um ofício na Prefeitura pedimos explicação sobre merenda escolar, sobre medicamentos 

e sobre os produtos de higiene e limpeza que é do conhecimento de todos foi deixado 

uma lacuna muito grande a ponto de chegar no começo do ano letivo faltar , a mas eles 

não sabiam, cadê a transição? Não houve transição, não houve permissão de acesso a 

documentos, não houve permissão de fazer um trabalho realmente sério na transição. 

Agora tem que ficar correndo atrás de documentação em São Paulo, nos cartórios, no 

Tribunal para ver o que está acontecendo, então houve sim uma falta de seriedade na 

transição. Agora o Prefeito está correndo sim contra o tempo porque merenda escolar, 

medicação, isso é para ontem ou para antes de ontem, isso é urgência e está sendo 

tomadas todas as providências sim. Pedimos esclarecimentos, eles com certeza irão 

prestar esclarecimentos haja vista que a medicação que está nos postos que a gente já 

está verificando está quase normalizada, ainda falta, mas já está bem adiantado a 

medicação nos postos. Com certeza a merenda escolar, eu digo aqui em nome da 

Prefeitura, nos próximos anos a gente vai ouvir falar a melhor merenda escolar do Alto 

do Tietê quiçá do Estado estará em Biritiba Mirim. Isso é um compromisso meu, a partir 

daquilo que eu tenho conversado com o Prefeito. A merenda escolar será uma das 

melhores da região. Isso é o Vereador Sérgio de Paula quem está falando depois de ter 

conversado com o Prefeito e o Prefeito no primeiro dia de aula quando foi ofertado 

bebida láctea e biscoito para os alunos, o Prefeito foi pessoalmente no setor e falou: 

quem que passou isso aqui? A nutricionista falou que era para dar isso; a partir de 

amanhã eu quero que a carência nutricional seja dada aos alunos em forma de comida, 

os alunos na hora do intervalo tem que se alimentar de comida. A bebida láctea ou suco 

vai ser dada na entrada ou na saída. Mas, esse é um compromisso do Prefeito já 

defendido e em breve merenda escolar estará solucionado sem nenhum problema. 

Obrigado a todos. O Presidente Marcelo cumprimenta a todos pela presença, obrigado 



para Rafael Valter Franceli, um abraço a Dayse a dona Ana, já está pedido a Indicação 

que vossa excelência fez e agradecer os moradores da Cruz das Almas, Jardim Jungers, 

uma boa semana para 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, 27 de março de 2017. 
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