
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia três de abril 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.01, do Livro 

nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos 

termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. Iniciam-se os trabalhos com a leitura 

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

senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando 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.  Não havendo Expediente inicia-se a leitura das 

Indicações. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS1. Indicação nº 220/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente solicitando providências 

cabíveis para que seja efetuada a limpeza das calçadas na Rua Kikue Takebe, limpeza 

na Unidade do Conselho Tutelar localizada na Rua Shiguero Takebe e de toda a 

extensão da rua. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS2. Indicação nº 221/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine ao órgão competente solicitando providências cabíveis para 

que seja efetuados reparos em todas as luminárias da Rua Antonio José Martins de 

Miranda km 18, Bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

DE MELO 3. Indicação nº 222/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine ao órgão competente para realizar estudo e providenciar 

implantação de redutor de velocidade ou lombadas na Rua Floriano Peixoto entre 

travessas das Ruas Epitácio Pessoa com Rua Arthur Bernardes no Bairro Jardim Vista 

Alegre. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 4. 

Indicação nº 223/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

determine à Secretaria competente, para efetuar instalação de redutor de velocidade do 

tipo lombada na Rua Manuel da Nóbrega localizada no Parque Marciano.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 5. Indicação nº 

225/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, determine ao Setor 



Competente da Municipalidade as providencias que se fizerem necessárias para a 

manutenção dos abrigos em pontos de ônibus. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES . Indicação nº 226/2017, solicita ao Exmo. Senhor 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, determine ao Setor Competente da Municipalidade as 

providencias que se fizerem necessárias para que seja providenciada a confecção de 

faixa de pedestres entre a casa lotérica e a farmácia Wal Farma e a pintura das existentes 

na Avenida Heitor da Cunha Braga no Bairro da Cruz das Almas. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 7. Indicação nº 227/2017, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, determine ao Setor Competente da 

Municipalidade as providencias para que se fiscalizem com rigor os veículos 

estacionados na lateral do supermercado Shibata e que faça a pintura das faixas 

existente na Rua Joaquim Arias em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 8. Indicação nº 

228/2017,reiterando Indicações 81 e 82/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine À Secretaria competente, a realização 

de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Nilo Garcia e na Estrada 

Santo Antonio, Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 9 . Indicação nº229/2017 solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

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

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 10 . 
Indicação nº 230/2017, reiterando Indicação 91/2017,solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria Competente a manutenção e 

expansão da iluminação pública em toda extensão da Estrada do Rio Acima e Estrada 

do Casarão no bairro Rio Acima. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 11. Indicação nº 231/2017, reiterando Indicação 

94/2017,solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à 

Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas Luiz Vaz de Camões, Guerra Junqueira e Anita Garibaldi, todas no Bairro 

Cruz das almas em toda sua extensão. PASSANDO AOS PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO: DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 01- Projeto de Lei nº 015/2017 Dispõem sobre as condições de 

acessibilidade no Município de Biritiba Mirim e dá outras providencias. 

DELIBERADO. DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 02.Projeto de Lei 

Complementar nº 016/2017 Dispõem sobre autorização de parcelamento do Débito da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim junto à Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo- SABESP e fornecimento a título de garantia a cota-parte do ICMS 

recebida pelo Município. E dá outras providências. Vereador Jorge pede uso da 

palavra: Gostaria que Vossa Excelência se fosse possível, que colocasse em votação na 

Ordem do Dia (inaudível a manifestação do nobre vereador), mas o Presidente Marcelo 

concorda que o documento seja colocado na Ordem do Dia dessa presente Sessão. 

Vereador Fernando pede suspensão da Sessão para que as Comissões possam analisar 

o Projeto de Lei Complementar nº 016/2017. Inquiriu o Senhor Presidente: Em 

discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO, essa 

Sessão está suspensa por cinco minutos e colocar em referência. Retornando aos 

trabalhos, o Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a chamada para apuração 



do “quórum” legal; o Presidente da Mesa diz: Eu gostaria de comunicar a presença do 

nosso querido Padre Ednei Maia dos Santos, gostaria de solicitar que o padre fizesse 

presente, fizesse parte da nossa Sessão bem como a Presidente do Fundo Social Zuleika 

Passos se fizesse presente no Plenário. Continuando a Sessão, colocaremos em votação 

o Projeto de Lei Complementar nº 016/2017 do Poder Executivo, inquiriu o senhor 

Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor permaneçam 

sentados. APROVADO. PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO DE MELO1. Requerimento nº 086/2017, requer 

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

ao órgão Competente para providências no sentido de construção de um abrigo de ponto 

de ônibus no Km 74, próximo ao Bairro Vista Alegre na Rodovia Alfredo Rolim de 

Moura, no sentido Mogi/Salesópolis. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. O 

Presidente da Mesa dia: Só para fazer uma retificação do ato aqui, que o Primeiro 

Secretário lesse o Parecer das Comissões do jurídico do presente Projeto de Lei 

Complementar que foi votado para que fique designado em Ata por ordem legal. 

Consulta: Trata-se de Projeto de Lei Complementar, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre a autorização legislativa para o Poder Executivo firmar o parcelamento do 

Débito da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim junto à Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo- SABESP e fornecimento à título de garantia a cota-

parte do ICMS recebida pelo Município. Resposta: Excelentíssimo senhor Presidente da 

Câmara e Vereadores, o presente Projeto de Lei objetiva autorização legislativa para o 

parcelamento da dívida relativo a saldo de débitos dos exercícios anteriores a 31 de 

janeiro de 2017, débitos decorrentes dos serviços de fornecimento de água ou coleta de 

esgoto, prestados aos imóveis de responsabilidade do Município de Biritiba Mirim, no 

total de novencentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos, 

sendo repassando em 99 parcelas iguais. O Município de Biritiba Mirim fornecerá a 

título de garantia a cota-parte recebida pelo Município a título de ICMS, no caso de 

inadimplência por parte do Município, do parcelamento da dívida existente com a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. E assim, conclui-se que não 

há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade, no presente Projeto de Lei, não 

existindo óbices para sua tramitação. É o parecer, s.m.j. Biritiba Mirim, 03 de abril de 

2017.Frida Bichler Mastrange Procuradora Jurídica. Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes; Autoria: Poder Executivo, Exmo senhor Presidente e Nobres Vereadores, 

os nobres membros das presentes Comissões abaixo denominados e respectivamente 

assinados, em deliberação e no uso de suas atribuições regimentais, aprovam o presente 

Projeto de Lei, entendo inclusive que preenche os requisitos constitucionais e legais, 

não havendo óbices para sua discussão e votação pelo Colendo Plenário, diante do atual 

Processo Legislativo Municipal. É o nosso Parecer, Câmara Municipal, 03 de abril de 

2017. O Presidente da Mesa diz:só para corrigir um lapso de ordem cronológica 

minha, reiteramos então a votação, em discussão e votação única, quem for a favor 

permaneça sentado. APROVADO. 2. REQUERIMENTO DE AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO. Requerimento nº 087/2017- Requer o 

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

órgão competente para providencias no sentido de avaliar e realizar a operação “tapa 

buraco” em caráter de urgência e posteriormente recapeamento do asfalto/lombadas, 



sinalização e reparos nas galerias de saída d’água na Rua 31 de Março, Rua Maria 

Gema de Oliveira no Bairro Jardim Yoneda. Inquiriu o Senhor Presidente:Em discussão 

e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 3. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS. Requerimento nº 088/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que interceda junto setor competente para providencias cabíveis para 

que seja efetuada a limpeza urgente da esquina da Rua Luiz Vaz de Camões com a Rua 

Guilherme de Almeida, Bairro Cruz das Almas. Inquiriu o Senhor Presidente: Em 

discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 4. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS  

Requerimento nº 089/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente para que sejam realizado estudos no 

sentido de instituir no município “Operação Cata Treco” a fim de proporcionar aos 

munícipes locais limpos e adequados a todos. Inquiriu o Senhor Presidente:Em 

discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 5.  

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 

Requerimento nº 090/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente para que seja solicitada a fiscalização da 

entrada de menores nas tabacarias no município. Inquiriu o Senhor Presidente: Em 

discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 6. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 

Requerimento nº 091/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto Departamento de Obras providencie o tapamento do buraco na 

calçada da Rua Dr. Antonio Etelvino de Andrade ao lado da grade de proteção da 

tubulação do córrego Itaim localizado próximo ao término do muro da Chácara Ollem. 

Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a favor 

permaneça sentado. APROVADO. 7. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR 

LUIS CARLOS DOS PASSOS. Requerimento nº 092/2017, requer ao Exmo Senhor 

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

que seja feito os reparos nas placas da Zona Azul bem como a limpeza das mesmas. 

Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a favor 

permaneça sentado. APROVADO 8. REQUERIMENTO SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. Requerimento nº 093/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar para que interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos a fim 

de realizar operações “Tapa Buracos” na Rua Sérvulo da Costa, localizada no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, 

quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 9. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. Requerimento nº 094/2017, requer ao 

Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que se oficie ao Comandante do 

Destacamento da Polícia Militar de Biritiba Mirim- SP, Senhor Capitão Alex Cesário do 

Amaral, para que o mesmo efetue ronda policial com mais frequência no Bairro Vila 

Operária principalmente na Rua Princesa Isabel de Bragança. Inquiriu o Senhor 

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

APROVADO 10. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 095/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

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



sejam tomadas providências para que seja colocado transporte público no Bairro 

Nirvana e também interceda pela implantação de abrigos em pontos de parada de ônibus 

no mesmo. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a 

favor permaneça sentado. APROVADO. 11. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 096/2017, requer 

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

Departamento competente para que sejam tomadas providencias no Bairro Nirvana em 

relação a iluminação pública. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação 

única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 12. REQUERIMENTO 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 

097/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para o mesmo 

interceda junto ao Departamento competente para que sejam tomadas providencias na 

Rua Duque de Caxias, Vila Operária, com relação a limpeza e retirada de entulhos. 

Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a favor 

permaneça sentado. APROVADO. 13. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 098/2017, requer 

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

Departamento competente para que sejam tomadas providencias de manutenção com a 

máquina niveladora e cascalhamento em toda a extensão da Avenida Três, Bairro 

Nirvana. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a favor 

permaneça sentado. APROVADO. 14. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. Moção de Aplausos 

nº 017/2017 aos Policiais Militares do 2º Sargento PM Sulivan, CB PM Vanderson da 

Silva, SD PM Juventino, SD PM Gabriel Julião Silva.  Vereador Jorge Mishima faz 

uma manifestação, porém, não é audível seu áudio por esta transcritora. Vereador 

Marcelo diz: eu gostaria solicitar que se aprovado, todos os vereadores se pudessem 

assinar por que fomos companheiros do Ziza aqui quatro anos, embora ele adotasse uma 

postura de oposição, nunca deixamos de admirar e respeitar ele. É um companheiro 

bacana, um amigo da gente e quando se trata de um bom serviço prestado pela polícia 

militar esse vereador não se furtar em parabenizar; é uma classe que sofre, mas aqui em 

Biritiba eles trabalham, então cabe a gente estar valorizando o trabalho deles também. 

Então eu gostaria de pedir aos demais vereadores que após a votação se pudesse assinar 

também para que a gente leve na alteração do Comando da Polícia Militar. Em 

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

Continuando o Presidente da Mesa diz, eu gostaria de convidar uma oradora inscrita, 

Elaine Aparecida de Miranda Costa, ela vai falar um pouco do Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo, eu gostaria convidar o nobre Vereador Fernando para que 

acompanhasse ela até a Tribuna. Com a palavra Elaine diz: cumprimenta todos em 

especial o grupo de mães de autistas, Eu Amo o Autista. Sabemos que dia 2 de abril é o 

dia Mundial da Conscientização do Autismo, isso foi instituído pela ONU em 2007 e 

esse grupo aqui em Biritiba nasceu através de um estudo, na verdade eu estava fazendo 

uma pós-graduação o ano passado e as mães me pediam algumas orientações e sabemos 

que em Biritiba tem o AEEE e nós temos APAE e outras instituições que fazem um 

excelente trabalho, a educação tem esse olhar para eles e como eu estava estudando, 

veio esses pais em busca. A gente se reúne uma vez ao mês em troca de experiências e 

informações, trazemos psicólogos, terapeutas ocupacional onde poderão trazer 



orientações para as mães. Algumas mães chegaram a ir embora, porque a questão do 

autismo na verdade é um transtorno global do desenvolvimento que afeta as principais 

áreas: a comunicação, interação social e comportamento repetitivo; algumas crianças 

não conseguem ficar nem por muito tempo em lugares que tenham muitas pessoas. Essa 

síndrome você pode detectar desde os seis meses de idade, então nós pedimos o que? 

Políticas públicas para essas crianças desde pequenos, quanto antes intervir, uma melhor 

qualidade de vida elas terão por que todo autista vai se tornar um adulto, então se eu 

tiver uma intervenção precoce eu vou conseguir muito avançar este aluno na escola que 

tem professores, agradeço a presença deles aqui também, que tem alunos na sala de 

aula, ele tem 25 e mais esse aluno então nós temos que ter um olhar diferenciado para 

eles. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Agradeço ao professor Sérgio 

também por ter dado essa abertura, todos na verdade porque nós estamos todos no 

mesmo barco. O padre ontem abriu a igreja para nós porque falar de conscientização vai 

além de crenças. Então quero agradecer a todos de coração. Presidente convida a 

Presidente Zuleika para uso da Tribuna que dispensa, convida o padre Ednei para dar 

uma palavra. Boa tarde a todos, não sou muito bom com discurso assim em cima da 

hora, quero que me perdoem, não falo muito bem, as coisas assim em cima da hora, é 

uma alegria estar aqui pela segunda vez nesse lugar, participando desse Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo e também ao mesmo tempo digo que um padre numa 

cidade não é só um padre dos católicos, mas também de toda a população, ou seja, com 

isso quero dizer que um sacerdote tem que olhar não só pelo bem dos católicos mas de 

toda população em geral;me faço presente aqui não só como sacerdote como padre mas 

agora também como psicopedagogo por que estou agora também me preocupando 

também com essa área da saúde, então manifesto primeiramente aqui meu respeito, meu 

agradecimento ao trabalho dos senhores. Por isso que está seno votado, refletido, nossa 

população precisa muito cada vez mais de avanço. A gente agradece esta Casa de Leis, 

agradece a pessoa do senhor Prefeito Municipal Professor Jarbas de Aguiar e não 

poderia deixar de citar todo o povo que está aqui participando dessas Sessões, é muito 

importante que a comunidade participe de tudo aquilo que está sendo votado, de tudo 

aquilo que está sendo refletido. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor 

Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça chamada dos oradores inscritos para o 

uso da Tribuna. Com a palavra o Vereador Fernando: cumprimenta a todos, gostaria 

de parabenizar em nome da professora Elaine, todos os envolvidos por esse Projeto 

maravilhoso que estamos desenvolvendo ao longo do tempo já, parabéns, é um projeto 

de extrema importância e que o Poder Público possa, não só a Câmara como também o 

Executivo possa dar o maior suporte necessário para que esse Projeto avance ainda 

mais, meus parabéns acima de tudo. Senhor Presidente, na última quinta feira tivemos 

aqui os representantes da Empresa Radial na qual através de um requerimento verbal e 

posterior um requerimento por escrito juntamente com o vereador Paulinho da Julio a 

empresa esteve aqui para prestar esclarecimentos e a reunião foi de grande valia até por 

que a mesma se comprometeu a corrigir as falhas que vem ocorrendo no dia a dia no 

transporte intermunicipal. Então, eu prefiro a questão do diálogo e foi isso que ocorreu 

com todos os vereadores, infelizmente nem todos os vereadores puderam estar presentes 

por outros motivos, mas a grande maioria dos vereadores participou e houve o 

compromisso dessa empresa de estar corrigindo as falhas apresentadas Por elas nessa 

prestação de serviço. Gostaria também de elencar sobre o Projeto de Lei Complementar 



016/2017, aprovado no dia de hoje que é o parcelamento da dívida do município com a 

SABESP, eu gostaria só de lembrar que esse Projeto já entrou o ano passado, na gestão 

passada, no final do ano passado, e foi impetrado um mandado de segurança na qual 

essa Casa Legislativa não pode dar sequencia na votação do plenário através de uma 

liminar que foi executada na época pelo Prefeito eleito e essa Casa ficou impedia e hoje 

o Prefeito retorna com o mesmo Projeto de Lei, claro que com valores corrigidos de 

uma forma atualizada, porém, esta Casa em momento algum titubeou e parcelaram 

quanto antes esta dívida, essa negociação que vem ao longo de mais de vinte anos. Era 

necessário lá atrás, continua necessário hoje. Então eu gostaria de parabenizar os nobres 

pares por ter atendido esta solicitação e ter aprovado este PL 016. O outro ponto que nós 

havíamos elencado na semana passada que era a questão do uso irregular dos 

estacionamentos com vagas para deficientes, gestantes e idosos nos supermercados. Nós 

convocamos os representantes dos supermercados para discutirmos em conjunto 

juntamente com o Poder Executivo. Somente o representante do Executivo compareceu 

da qual eu agradeço novamente que também compareceu com a discussão, reunião com 

a Radial, os supermercados não encaminharam seus representantes, então nós vamos ter 

que buscar outras medidas para que a gente possa inibir esse desrespeito que existe com 

o deficiente, idoso, gestante nos supermercados do nosso município. Isso vai ser uma 

luta no dia a dia. Hoje foi apresentado um Projeto de Lei do Vereador Sérgio justamente 

tratando acessibilidade, foi apresentado não me lembro de cabeça agora por qual 

vereador, tratando também das vagas de deficiente no nosso município, então essa luta 

será incansável nessa questão. E, por último eu gostaria só de salientar que a Prefeitura 

Municipal vai estar realizando que será amanhã 9 ou 10 horas, não me recordo o 

horário, sobre a questão dos exames de sangue, urina, hepatite, enfim, este é um serviço 

que estava demorando, não por ineficiência mas por causa do convênio por que a Santa 

Casa de Mogi através de um convênio, absorvia uma demanda e na semana que vem nós 

discutiremos com mais calma até para não extrapolar meu tempo. Muito obrigado 

senhor Presidente. Obrigado a todos. Próximo orador inscrito, Vereador Jorge Mishima 

diz: cumprimenta a todos, quero fazer um agradecimento muito especial a Presidente do 

Fundo Social, a senhora Zuleika, muito simpática e com certeza muito competente 

também o padre Ednei, a primeira vista parece uma pessoa carrancuda mas, é uma 

pessoa muito simpática, sou seu admirador. Eu quero aqui senhor Presidente 

primeiramente parabenizar o Prefeito Jarbas por ter feito o recapeamento da Claudino 

Nunes embora todos nós sabemos que foram verbas conseguidas através dos vereadores 

em Brasília, mas, nós temos que falar do presente, ele quem executou a obra, então 

parabéns ao Prefeito Jarbas. Também quero agradecer ao Prefeito o setor de limpeza, 

ele está trabalhando muito em prol disto sou testemunha disto. Com respeito ao Projeto 

de Lei Complementar 016/2017, também quero parabenizar, não só ao Prefeito que 

enviou, mas, também aquele que inseriu no contexto esse Projeto que foi nosso que foi 

nosso ex Prefeito Inho que negociou (...) nosso Prefeito Jarbas por ter abatido um pouco 

mais; tudo o que é abatido nós temos que parabenizar e respeitar. Parabéns ao Prefeito 

Jarbas por esta iniciativa. Parabenizar ao Fernando Gondim pela sua posição com 

relação a suposto acontecimento em nosso município. Parabéns, Vossa Excelência foi 

pontual em suas colocações. O senhor pode ter certeza que este vereador está atento a 

todas as situações. Quero dizer ainda que se há esta suposta não digo aqui aquisições e 

contratações de veículos por parte do município. Acho louvável, acho que nossa 



secretária está bem servida por que com certeza irá beneficiar a população 

principalmente aquelas que precisam de atestado médico, específico em São Paulo e 

outros municípios de maior potencia. Com certeza esses carros serão de extrema 

utilidade. Eu quero parabenizar o professor Sérgio que fez a defesa, parabéns, do nosso 

Prefeito Jarbas. Ele se comprometeu em palavras dele que a merenda será uma das 

referencias e ele como um educador tem certeza que ele sabe que nosso Prefeito sabe 

disto. Quero por ofício, senhor Presidente, dizer uma coisa muito importante ao meu 

ver, alguns assessores que dirigiam alguma secretaria, seus funcionários de segundo e 

terceiro escalões que pediram para não mencionar nomes, disse que a oposição não 

poderia ser atendido com medo de retaliações por parte do Executivo. Eu até creio 

senhor Presidente que não seja ordem do Prefeito, creio eu que seja de sua secretaria. 

Então eu posso solicitar a nossa Presidente da Assistência Social a senhora Zuleika 

Passos que possa interferir, porque eu conheço a Vossa Excelência e sou seu admirador, 

como conheço o professor Jarbas, embora moro a 54 anos e não tenho muito, tenho 

admiração mas não tenho afinidade, foram poucas as vezes que conversei com o senhor 

Prefeito, foi umas cinco vezes nesses 54 anos. Eu acho incabível que nós vereadores não 

fomos atendidos simplesmente porque supostamente somos a oposição. Vereador 

Lourival concede seu tempo regimental ao vereador Jorge que continua sua 

oratória; muito obrigado, mas não vou tomar todo o seu tempo senhor Presidente, eu 

gostaria, como eu disse, a Secretária do Fundo Social e também ao Luis Passos que não 

fizesse objeção ao respeito dos nossos vereadores, nós somos representantes, somos o 

elo de ligação entre o povo e o Executivo, nada mais justo do que sermos atendidos 

também mesmo porque a maioria dos eleitores que votaram supostamente nesta 

oposição, a maioria são eleitores do professor Jarbas senão ele não teria esta estrondosa 

votação que ele teve; então nós estaremos aqui para fiscalizar o Executivo também. 

Senhor Presidente quando nós falávamos, não posso garantir, não tenho provas, são 

evidências de que há uma contratação exagerada de veículos, não quero voltar nisso 

mais uma vez, não sou saudosista, o senhor ex Prefeito nunca utilizou de carro oficial 

para ir a lugar nenhum. Nós tínhamos simplesmente um carro que era contratado que 

era nosso saudoso Nelson Tabone tão somente. Então são coisas que eu acho que nosso 

Prefeito precisa de uma melhor assessoria. Não creio que seja omissão, não creio que 

ele saiba, mas, eu gostaria que ele ficasse atento e seus assessores mais direto gostaria 

que alertasse sobre a pessoa extremamente idônea esse capaz que é nosso professor 

Jarbas. Próximo Vereador Juniel diz: cumprimenta a todos, gostaria de cumprimentar, 

quando a gente fala que dia 2, dia Mundial do Autismo, eu sei o que é isso, eu tenho 

familiar e são pessoas muito carinhosas e a gente tem que tratar com muito carinho e 

respeito, tem muito meu carinho todo meu respeito e minha admiração. Gostaria de 

parabenizar todas as professoras que vocês estão envolvidas ai que dão o seu melhor, 

parabéns pelos trabalhos prestados. Gostaria de parabenizar nosso Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar que com pouco tempo pegou a casa ai bagunçada e está colocando 

em ordem graças a Deus com um trabalho sério, honesto ele sempre voltado para o bem 

da população é uma pessoa que faz uma política limpa transparente e sem retaliação. 

Confio nele plenamente, é uma pessoa que a gente conversa muito e quer o bem de 

todos. Parabéns a todos os nobres vereadores pela determinação, por todas as Indicações 

sei que todos aqui quer uma cidade melhor, quer uma cidade desenvolvida, só que nós 

temos pouco tempo estamos no inicio e agora que o Prefeito conseguiu trazer 



maquinário que nós sabemos como que está lá a situação acho que aqui todos os 

vereadores sabem a situação que se encontrava e tenho certeza que daqui para frente 

nossa cidade vai andar. Eu estou aqui para trabalhar para todos. Senhor Presidente 

muito obrigado, muito obrigado a todos. Próximo orador Vereador Sérgio diz: 

cumprimenta a todos, como foi colocado na leitura dos Projetos em Deliberação está 

tramitando nessa Casa o Projeto que fala sobre acessibilidade, tamanha é nossa luta para 

que todas as pessoas que tem mobilidade reduzida, todas as pessoas que não podem se 

locomover  tenham condições de ter acesso a todos os espaços dessa cidade, então nossa 

luta vai continuar e esperamos que nas próximas semanas tenhamos esse Projeto 

aprovado e que rapidamente diante da apreciação do Executivo, nosso Prefeito professor 

Jarbas seja transformado em Lei uma Lei que já existia e que agora estamos 

aprimorando visando o bem estar de todos aqueles que precisam se locomover, embora 

muitas vezes não possam mas que tem o mesmo direito que cada um de nós. Quero 

saudar aqui o grupo de mães Eu Amo o Autista pelo brilhante trabalho e não só pelo 

trabalho, mas, pelo brilhantismo de mães e de pais que são muito especiais e que tem 

todo o nosso apreço por que lutam muito mais do que qualquer um de nós aqui nessa 

Casa em defesa da vida lutando pelos seus filhos, lutando por crianças; aos professores 

como já foi colocado, que lutam muitas vezes que essas crianças se tornem adultos e 

que sempre serão autista mas, que podem ter uma vida normal como cada um de nós. 

Então, falando um pouquinho do que é o autismo é um distúrbio neurológico que 

prejudica o desenvolvimento da comunicação das relações sociais do seu portador; ou 

seja, tem um prejuízo ai, tem uma dificuldade. Embora nós saibamos que não tenha 

cura, se tiver um tratamento adequado a criança pode sim obter avanços e pode ter uma 

vida normal, claro, depende do grau da evolução dessa doença, sintomas que costumam 

ter o portador do autismo é um comportamento agressivo, falta de contato visual com 

outras pessoas e irritabilidade, repetição das palavras sem que haja um sentido e 

repetição involuntária de movimentos, hiperatividade, dificuldade de aprendizagem, 

dificuldade de lidar com mudanças de casa e horários de escola, atraso na fala, 

manifestação de emoções extremas, perda da fala, falta de atenção, interesse intenso em 

coisas específicas, depressão, falta de empatia, ansiedade, andar nas pontas dos pés, 

tiques e manias nervosas. Então algumas crianças podem ter todos esses sintomas e de 

repente pode ter apenas um desses, pode ser um grau mais elevado, pode ser um grau 

mais leve. Como citado, toda criança autista será um adulto autista, mas, se nós 

trabalharmos como se deve essas crianças terão um distúrbio minimizado, terão 

problemas minimizados no futuro. Então a criança que se tornará um adulto autista, ele 

possui diversos tratamentos que possam então minimizar estes distúrbios. Deve ser 

acompanhado de fonoaudiólogo que ajudará no desenvolvimento da sua linguagem 

verbal e não verbal, terapia ocupacional ou comportamental também é importante para 

que o autista possa se desenvolver numa melhor resposta aos estímulos sensoriais; não 

há um medicamento que seja padrão para o autista dependendo do tratamento ele vai 

variar o tipo de medicamento, mas depende da gravidade de cada caso; o 

acompanhamento do psicólogo é de extrema importância sabemos aqui que não só no 

caso do autista todos nós, todas as pessoas precisam ter um acompanhamento de um 

psicólogo ninguém é mais ou é menos porque passa por sessões com psicólogos e o 

autista necessita desse atendimento. Para finalizar devido as dificuldades que o autista 

apresentam em termos de cognição e socialização o papel dos educadores tornam-se 



imprescindível para ajudar nesse tratamento das crianças com autismo. Nas escolas 

temos muitas crianças que são autistas,mas, não foram detectadas, elas não foram 

diagnosticadas com autismo, mas elas são portadoras deste distúrbio, precisa do 

acompanhamento, precisa que os profissionais da educação estejam muito sensíveis a 

isso. Então junto com a administração, junto com nossos pares aqui vamos nos 

sensibilizar a isso, vamos voltar com nossas políticas públicas em atendimento 

exatamente a nossas crianças que necessitam mais do que nunca de carinho, de abraço e 

de atenção, todas as nossas crianças são especiais, mas os nossos autistas esse sim, o 

nome desse grupo Eu Amo o Autista é para dizer que o autista merece o nosso amor, 

todo nosso emprenho. Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos. Próximo orador 

Vereador Marcelo diz: cumprimenta a todos, gostaria de dizer sobre o mês de março, 

relatório breve dos trabalhos da Câmara, os vereadores da Câmara discutiram 

apreciaram e votaram, 43 indicações, 28 requerimentos, 3 moções de aplausos, 1 moção 

de repúdio, 1 moção de apelo, 1 moção de parabenização, 2 projetos de lei, 1 projeto de 

lei do Executivo. Os vereadores também se reuniram com representantes da imprensa da 

Bandeirante de Energia e da Radial Transportes coletivo, então esse aqui é um relatório 

dos trabalhos que foram executados. Antes de parabenizar o Prefeito gostaria de 

parabenizar os nobres Vereadores que nós recebemos esse Projeto na sexta feira, já 

tinha ultrapassado o horário já, parabenizar a responsabilidade que vocês admitiram que 

eu colocasse com celeridade porque é um desconto que embora como foi dito e redito 

pelo Fernando e pelo Jorge, houve essa tratativa da negociação no final do ano passado 

com o Prefeito Inho, através de ação popular o prefeito cancelou essa ação de 

negociação e agora ele enviou para cá com mérito de ter conseguido um pouco mais de 

desconto, mas não deixa de ser colocado que já foi feito esse concebimento de desconto 

na edição passada, bem como também eu gostaria de parabenizar  o Prefeito Jarbas pela 

execução da pavimentação da Rua Claudino Nunes embora a gente deva saber que esse 

recurso ai foi conquistado na gestão anterior pelo Prefeito Carlos Alberto Taino Inho, 

que os vereadores aqui, nós eu também estava presente fomos em Brasília no dia 

25/09/2013 e lá através do Deputado Jeferson de Campos assinamos e conseguimos 

essa emenda de 300 mil reais pavimentação da Claudino Nunes bem como Rua São 

Paulo, Claudinei Camporalo e no Bairro Fazenda Almeida. Então a gente aqui tem que 

dar glória a quem merece, então teve lá também o Walter Machado, aquela vez teve o 

Jorge Mishima, teve o Lourival, tivemos aqui o Valdivino, enfim, nós assinamos juntos 

com o Prefeito Inho que intermediou juntamente com o Marcio e o Marcio já não tinha 

mais emendas para doar para cá, ele conseguiu através do amigo dele, o Jeferson 

Campos essa emenda; então eu parabenizo a execução, mas, devemos dar, parabenizar o 

Prefeito Inho de ter conquistado esse recurso por que senão passa a impressão de que a 

herança é só maldita, que tudo é ruim, mas não tem aqui a renegociação da dívida da 

SABESP, ele conseguiu essa negociação, o prefeito entrou com Ação, ele proibiu, agora 

ele entrou propriamente igual o texto, no “cola”e “copia” com apenas o valor mais alto e 

também a emenda da pavimentação. Porque senão Jorge cai no esquecimento que a 

gente viajou dois mil quilômetros para conquistar a verba e agora o pessoal sai na foto 

só e o trabalho a gente não divulga né; fala que a gente só faz Moção de Aplauso e coisa 

e tal, então a gente tem que dar glória a quem merece também, mostrar que o serviço a 

gente tem feito. Gostaria de parabenizar o professor Sérgio pelo Projeto de 

acessibilidade bem como o Fernando; professor Sérgio a gente vai marcar a reunião 



para dar celeridade ao Projeto e parabenizar o Fernando pelo Projeto bem como os 

demais vereadores pelos trabalhos, porém, eu gostaria de fazer uma solicitação através 

de nossa Presidente do Fundo Social e Solidariedade para pedir, realmente a gente tem 

recebido reclamação sabe Zuleika, se você pudesse intervir com o Prefeito se pudesse 

estreitar esse laço de comunicação tem sido difícil, o que a gente ouve ai não é dele, a 

gente já conhece o Jarbas conhece a origem, acredito que a gente tem sentido um pouco 

de retaliação e como Presidente não posso me furtar de falar dos nobres vereadores aqui 

porque aqui a gente está, como você mesmo vê, para ajudar no que for bom para a 

cidade não tem o que temer, mas a gente gostaria de ser atendido; se a gente somar aqui 

os sete vereadores tem uma parcela respeitável da população e representamos não só os 

que votaram na gente mas também toda a população de Biritiba. Então eu gostaria 

Zuleika, a gente sabe do seu caráter do seu carinho acreditamos que o prefeito está com 

boa intenção, então a gente gostaria que se você pudesse levar para ele possa atender 

nossos vereadores, é desagradável o que a gente tem ouvido de Assessores e Secretários 

pedir para proibir, a gente não pode conversar com o médico ou com alguém lá que se 

sinta em retaliação. A gente sabe que o professor Jarbas é cristão bem como outros aqui, 

ele não admite esse ato de retaliação, a gente sabe disso. Peço também para que o padre 

Ednie se ele puder estar explanando como ele explanou ontem na missa efeito da 

questão do dia do autista o senhor possa levar estas questões também e o senhor leve e 

cultive no coração senhor padre e reze por esta Casa, o senhor tem a intenção olhando 

para os meus olhos que aqui os vereadores que estão da parte não é oposição, a gente 

está aqui apenas para cumprir o papel da gente, então que o senhor possa com 

parcimônia orientar a população que a gente  sabe da força e da responsabilidade que o 

senhor como pároco tem, um formador de opinião, levar no coração do senhor que a 

gente está em prol a cidade de Biritiba. A gente não vai se furtar em votar as coisas que 

forem para o bem e não estamos aqui para fazer oposição, sim fiscalizar os atos apenas 

mas com transparência, com amor e com carinho viu padre, se o senhor puder rezar por 

essa Casa  para que a gente possa sair em harmonia com os benefícios da cidade. No 

mais eu gostaria de agradecer ao Deputado, pedir que os nobres Vereadores que possa a 

gente assinar uma Moção de aplausos e na questão dos carros que foram locados para 

que a gente possa elaborar uma Lei em conjunto para que possa se identificar, saber 

quantos carros que possam estar visualizados com símbolos da Prefeitura Municipal que 

a serviço, prestando serviço para que a gente possa identificar a frota até mesmo para se 

policiar e o benéfico que possa trazer. Em relação a data do autismo professor Sérgio, 

eu costumo dizer o seguinte: não só o autista mas as mães e os pais ano passado fizemos 

uma homenagem aqui também, aos professores que dão aula, eu gostaria também, deve 

ter mudado agora ao professores, na época tinha também a Dulcinéia que fazia parte, 

quero parabenizar a Sheila, o pessoal que trabalha juntamente com a educação. A gente 

sabe quão difícil é a pessoa que sabe labutar nessa área, o amor que a gente ouve falar 

de pessoas eu vou estar sendo covarde falar que eu sei o que é ter uma pessoa especial, 

não tenho na família (...) é isso mesmo vereador, a gente ouve falar que quem, os 

professores que acabam lidando com seres especiais, com os autistas, os alunos 

especiais acabando se apaixonando de uma maneira até violenta né, são pessoas que 

realmente que ensinam; então a gente de coração, quero parabenizar aos pais que o 

amor que vocês tem que vocês são pessoas mais que especiais também por que não é 

fácil eu sei, mas, o amor que vocês tem, pode ter certeza, como cristão que a gente é que 



o lugar de vocês  no céu está garantido porque a gente sabe, tanto aos pais como aos 

professores; são crianças que vem para ensinar para gente, não vou ser covarde dizendo 

que eu sei, mas o que eu eu ouço falar, então, a importância, quero parabenizar vocês 

professores, a você professor Sérgio pela iniciativa de trazer para essa Casa, eu acredito 

que a Casa é sim um lugar de Leis de fiscalizar, mas é também de mostrar a população 

através dos órgão de imprensa que aqui vem cobrir, Casa de Inserção, mas é como o 

padre falou, é minha responsabilidade como formador de opinião de pároco, não só dos 

católicos é a gente tentar inserir eles, é justamente isso padre Ednei, a gente servir aqui 

como instrumento aqui no Legislativo mas também na família, nas ruas, os Projetos de 

acessibilidade. Os Projetos que o Fernando falou, respeitar as pessoas com deficiência, 

as pessoas portadores de deficiência, a gente tem que ter o que, responsabilidade, sai 

cada um da sua zona de conforto. A gente gosta de estar no ninho da gente tranquilo e 

nunca querer participar um pouco a mais então eu acho que é isso que eu acho que a 

gente deve ter como mote para melhorar um país, não é porque tudo está bem em casa 

que você não possa melhorar a vida de alguém. Então eu acredito que a gente tem que 

assumir as rédeas como estamos fazendo no Legislativo sem divisão, sem meios de 

retaliação, mas sim, construir junto como Executivo uma cidade melhor. No mais quero 

gostaria pelo mês maravilhoso que nós tivemos e agradecer a presença de todos; pedir 

desculpas as mães que já foram embora, que vocês possam comunicar eu e o professor 

Sérgio  nós estávamos dentro, estávamos preocupados numa reunião do Projeto, esse 

Projeto era de uma emergência única que é um belo desconto que conseguimos com a 

SABESP, porque a gente sabe que o déficit de atenção ele recorre de um tempo que a 

pessoa já começa a ficar, que o autista tem, então a gente sabendo disso, nós 

comentamos ali dentro eu e o professor Sérgio da preocupação de trazer para cá, mas 

tinha que ser lido o Projeto, as Comissões foram muito honestos em votar; eu gostaria 

de  salientar realmente isso ai gente, no mais muito obrigado. Vereador Fernando 

pediu um aparte: como sugestão a Vossa Excelência, sugeri a Vossa Excelência que na 

próxima Sessão então que Vossa Excelência possa apresentar um Projeto de Lei que 

solicite a identificação dos veículos locados, se Vossa Excelência permitir, assinarei 

convosco sem problema algum nesse sentido. Vereador Marcelo diz: os vereadores 

que quiserem fazer parte também, a gente pode fazer um Projeto em conjunto que é um 

ordenamento só para gente alinhar e oficializar; você veja depois Secretário quem quer 

assinar junto com a gente esse Projeto, pode ser elaborado com auxilio do jurídico e 

pode fazer sim,eu acredito que  ai para também de falar  que  é oficial, os carros vão 

estar representados por isso ai. Vereador Fernando diz: na realidade o que a gente tem 

dificuldade é veículo locado da Prefeitura e as vezes o motorista da Prefeitura que está 

utilizando o veículo locado, as vezes ele para próximo ao restaurante para almoçar ou 

próximo de uma padaria para lanchar e as pessoas as vezes de má fé, para prejudicar 

aquele motorista ou essa pessoa, utiliza outros argumentos. Então esse veículo estando 

identificado facilita para todos; as vezes as pessoas falam: eu vi o carro da Prefeitura 

andando às 10 horas da noite, mas, as vezes não era o carro da Prefeitura. Já aconteceu 

inclusive com Vereador aqui desta Casa de Leis tinha um carro parecido com os carros 

da Câmara, não utilizava placa oficial, e diziam que ele estava lá parado no Bar do 

Sabiá sendo que o carro do próprio Vereador. Então a identificação é muito importante 

por isso sugeri esse PL. Vereador Marcelo retorna com a palavra: Só para concluir 

então, Zuleika, chegaram dois Projetos na sexta feira, a Vanderli estava de luto, ela não 



pode receber e mesmo assim a gente colocou do Executivo; isso para dizer que aqui a 

gente não tá tirando o pé nem nada, a gente está avaliando. Quero agradecer mais uma 

vez os vereadores que estão aqui que votaram nesse Projeto que colocamos na Ordem 

do Dia. Meu muito obrigado a todos 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, 03 de abril de 2017. 
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