
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia dez 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.02, 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 três de abril 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. Leitura do ofício nº 103/2017-SMA – da Prefeitura de Biritiba 

Mirim, encaminha os Atos Administrativos; Leis Ordinárias nºs 1775 e 1776/2017; 

Decretos nºs 3218 e 3219; Portarias nºs 151 a 173 e 176/2017; Tremo de Doação nº 

01/2017; Termo Aditivo nº 02 ao contrato nº 074/2016; Ata de Registro de Preço, 

Pregão Presencial nº 02/2017. Terminando a leitura do Expediente, passando para a 

leitura das Indicações:INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA1. Indicação nº 232/2017, reiterando Indicação 

nº 83 a 87 solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao 

órgão competente solicitando providências cabíveis para que seja efetuada serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Dois,Três, Quatro, Cinco e Seis bairro 

Casqueiro, em toda a sua extensão.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA2. Indicação nº 233/2017, reiterando a Indicação 

nº 156/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine 

ao órgão competente solicitando providências cabíveis para que seja expansão da 

iluminação pública em toda a extensão do Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 3. Indicação nº 

234/2017, reiterando a Indicação nº 154/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que determine ao órgão competente a manutenção e expansão do Bairro 

Tico City. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES4. Indicação nº 235/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente, para providencias que se fizerem 



necessárias, visando a manutenção, cascalhamento e passando máquina motoniveladora 

na Estrada da Paz, que faz interligação do Bairro Nirvana e Itaguaçu.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES5. Indicação nº 236/2017, 

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

Municipalidade as providencias que se fizerem necessárias para a implantação, 

manutenção e limpeza dos abrigos de ponto de ônibus para embarque e desembarque de 

passageiros em toda extensão de toda Rodovia Alfredo Rolim de Moura. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 6. Indicação nº 237/2017, 

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

Municipalidade as providencias que se fizerem necessárias para que seja providenciada 

manutenção com a máquina motoniveladora e material apropriado em todas as ruas 

vicinais no Bairro Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO7. Indicação nº 238/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, determine ao Setor Competente para a colocação de iluminação pública em 

todas as Ruas do Bairro Casqueiro. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO8. Indicação nº 239/2017, reiterando Indicações 81 e 

82/2017,solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

determine a Secretaria competente, para realizar limpeza do Córrego que fica na Estrada 

Municipal Vicente Castelano situado no Bairro Castelano.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 9. Indicação nº 240/2017 solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine a Secretaria 

competente, para verificar a possibilidade em construir dois pontos de ônibus na Estrada 

Nossa Senhora Aparecida no Bairro Casqueiro.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS10. Indicação nº 241/2017, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria Competente pra que 

tome providências cabíveis para efetuar limpeza da Praça que fica de esquina com 

Avenida Heitor da Cunha Braga e Rua Euclides da Cunha, em frente a Drogaria Bom 

Jesus, Cruz das Almas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO11. Indicação nº 243/2017,solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria Competente no sentido de efetuar serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Sertãozinho e na Fazenda Paraíso, em 

toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO12. Indicação nº 244/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria Competente no sentido de efetuar nivelamento 

e cascalhamento na continuação da Rua Olavo Bilac, situada no Jardim 

Jungers.Vereador Lourival pede permissão da palavra: gostaria de entregar a proposta 

de Honraria ao Mérito para Vossa Excelência. No momento o Vereador Fernando 

também entrega outra proposta de Honraria, Vereador Paulo também entregou 

proposta de Honraria, Vereador Jorge Mishima entregou Proposta de Honraria, 

Vereador Juniel entregou proposta de Honraria, Vereador Reinaldo entregou 

Honraria, Vereador Leonardo entregou proposta de Honraria, Vereador Robério 

entregou outra proposta de Honraria, Vereador Luis entregou proposta de Honraria, 

Vereador Marcelo apresenta proposta de Honraria. Presidente diz: de acordo ao 

Artigo 342, recebida as Proposições- O Presidente da Câmara constituirá uma Comissão 

Especial composta por seis (no caso eu abro exceção como tem várias propostas, vou 

pedir para que a Comissão se estenda a todos tirando o Presidente para que possa ser 



analisado os homenageados e se autor apresentará a matéria dentro de quinze dias, até 

quinze dias. Vereador Fernando pede uso da palavra: gostaria de justificar, como 

nobre Vereador Luis dos Passos já justificou a ausência do nobre Vereador Sérgio, eu 

acredito que ele deva ter também proposta de honraria mas até o presente momento ele 

não chegou na Sessão. Então eu gostaria de contar com Vossa Senhoria com o apoio do 

Plenário abrir esse precedente para que o Vereador Sérgio possa protocolar caso ele não 

consiga chegar a tempo na Sessão, entregar a proposta de honraria da parte dele. 

Presidente responde: é Regimental que é preciso analisar, preciso pedir que o jurídico 

se puder analisar durante a Sessão e sendo a gente abrirá esse precedente, apenas 

verificar se é Regimental incluir sem a presença dele aqui.Então será montada a 

Comissão,eu vou solicitar junto com a Comissão para marcar a reunião das Comissões 

também dos Projetos para ver se a gente pode analisar até quarta feira acredito se for 

uma boa data, para gente marcar reunião das Comissões e após a reunião da Comissão 

Especial dos homenageados.PASSANDO AOS PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: 

DE AUTORIA DOPODER EXECUTIVO 1- Projeto de Lei nº 017/2017; Dispõe 

sobre a proibição de fabricar, comercializar e soltar balões, bem como a proibição de 

uso de artigos pirotécnicos em bares, boates, casas de espetáculos, teatros, auditórios, 

clubes, salões comunitários e demais locais fechados de edificações de uso coletivo e dá 

outras providencias. DELIBERADO. PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 

1.Requerimento nº 099/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão da municipalidade as providencias 

que se fizerem necessárias para a implantação de quatro luminárias da Rua do 

Comércio, Centro. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles 

que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO.O Presidente diz: acabamos de 

receber a proposta de Honraria do Vereador Sérgio entregou em tempo hábil até 

antes do término da Sessão que não era Regimental que fosse entregue depois, então, 

fica incluída às demais propostas. 2. REQUERIMENTO DE AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. Requerimento nº 100/2017- 

Requer o Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao setor 

competente da municipalidade as providencias que se fizerem necessárias para a 

realização de procedimento licitatório para a implantação do transporte público 

municipal.Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a favor 

que permaneça sentado. APROVADO. 3. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS. Requerimento nº101/2017, requer ao 

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

competente para oficiar o proprietário do Supermercado Nagumo, com sede na Rodovia 

Alfredo Rolim de Moura, nº 20, Jd Lorena, Biritiba Mirim- SP, esquina com a Rua 

Maria Gema de Oliveira, Jd. Yoneda, para que o mesmo faça a abertura de um vão com 

mais ou menos 3m de extensão por 0,80 m de altura no muro construído sob a ponte 

alinhado com Córrego Itaim. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação 

única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO. 4. REQUERIMENTO DO 

NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS. Requerimento nº 102/2017, 

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

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para que o mesmo possa designar em 

caráter definitivo um ou mais servidores da limpeza pública para que seja feito a 



varrição contínua no Bairro Jardim Yoneda. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão 

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

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS. 

Requerimento nº 103/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para que seja 

realizada a Operação Limpeza nos Bairros Jardim dos Eucaliptos, Jardim Yoneda e 

Nova Biritiba. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem for a 

favor permaneça sentado. APROVADO. 6. REQUERIMENTO DOS NOBRES 

VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA. Requerimento nº 104/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que interceda junto a Empresa de Energia EEDP Bandeirante, e 

providencie a troca de lâmpadas na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, na 

altura do Km 76 e mais 700 metros, em frente a entrada do Pomar do Carmo, onde 

também necessita troca de lâmpada na entrada do Pomar do Carmo. Inquiriu o senhor 

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

APROVADO. 7. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 105/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao departamento competente para 

que sejamtomadas as devidas providências de limpeza em toda a extensão da Avenida 

Ferdinando Jungers. Inquiriu o Senhor Presidente: Em discussão e votação única, quem 

for a favor permaneça sentado. APROVADO8. REQUERIMENTO ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 106/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar para que interceda junto ao Departamento competente para 

que sejam tomadas as devidas providências de manutenção nas seguintes Ruas: Lauro 

Albano, Ana Benites Gois e José Bortareli, Bairro Vale Verde. Inquiriu o Senhor 

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

APROVADO. 9. REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Requerimento nº 107/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

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

para que sejam tomadas as devidas providências para retirar uma pedra que se soltou na 

Rua Ana Benites Gois no Bairro Vale Verde. Inquiriu o Senhor Presidente: Em 

discussão e votação única, quem for a favor permaneça sentado. APROVADO10. 

REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO 

Requerimento nº 108/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao Departamento de Obras para realizar a manutenção no 

Córrego que fica ao lado do Jukabar, na Estrada Nossa Senhora Aparecida, córrego este 

que atravessa por dentro de uma chácara particular e passa de um lado ao outro da 

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

permaneça sentado. APROVADO. 11. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. Moção de Aplausos e 

Parabenização nº 018/2017, ao Cabo Ricardo Siqueira Ribeiro Gomes e Cabo Leandro 

Wagner Silveira, policiais militares do Destacamento de Base da Polícia Militar de 

Biritiba Mirim. Presidente diz: antes de colocar em votação eu gostaria de parabenizar 

Leonardo que vai enaltecer o trabalho do Cabo Ricardo e do outro Cabo, gostaria de 

parabenizar e se aprovado gostaria que Vossa Excelência autorizasse eu assinar junto 

com Vossa Excelência. Vereador Jorge pede uso da palavra: sobre essa Moção, eu 



gostaria de parabenizar o nobre Vereador Leonardo por essa iniciativa; eu conheço o 

Cabo Ricardo, o Cabo Leandro eu não conheço, mas o Cabo Ricardo realmente é uma 

pessoa muito prestativa. Eu tive uma ocorrência que o solicitei para ser resolvido no 

Bairro do Rio Acima e prontamente foi lá e prendeu os bandidos um dos quais inclusive 

era procurado da justiça. Parabéns nobre Vereador gostaria também de assinar 

juntamente com nosso Presidente. Eu até sugiro nobre Vereador, que todos os 

vereadores que todos os vereadores pudessem assinar essa Moção. Vereador Leonardo 

diz: muito obrigado Presidente obrigado Jorge pelas palavras, está autorizado com 

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

permaneça sentado. APROVADO. 12. REQUERIMENTO DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. Moção de Aplausos e 

Agradecimentos nº 019/2017, aos socorristas, técnico e condutor, Cesar Alencar e 

Helton Afonso Sanches, da Base Regional do SAMU de Biritiba Mirim.Vereador 

Jorge pede uso da palavra: mais uma vez eu gostaria de parabenizar o nobre vereador 

Leonardo, o SAMU vem fazendo um excelente trabalho; eu também já solicitei a 

ocorrência deles, e eles realmente são muito prestativos, competente e tem uma 

agilidade muito grande. Parabéns Vereador Leonardo. Gostaria também se fosse 

possível gostaria também de fazer coro assinando a Moção do nobre vereador. 

Obrigado. Vereador Marcelo diz: eu também gostaria de fazer coro e elogiar e 

parabenizar o vereador Leonardo; o trabalho do SAMU é um dos melhores que tem na 

região, tem salvado inúmeras vidas, pessoal altamente treinado, qualificado. Muitas 

vezes que precisei fui muito bem atendido aos meus parentes, então gostaria de 

parabenizar da Moção ao nobre Vereador Leonardo e se Vossa Excelência autorizasse 

deixar que eu também assine a Vossa Moção. Inquiriu o Senhor Presidente: Em 

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

Vereador Sérgio solicita uso da palavra: gostaria que constasse na Ata a minha 

presença por gentileza. Presidente declara: Fica consignada a presença do Vereador 

Sérgio. Senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça chamada dos oradores 

inscritos para o uso da Tribuna. Primeiro orador Vereador Fernando que cumprimenta 

a todos e diz: Senhor Presidente, esta semana eu recebi um comunicado extra 

oficialmente e depois vamos estar questionando isso oficialmente, sobre a questão dos 

feirantes. Eu já me posicionei aqui no Plenário sobre minha opinião sobre essa questão 

da feira que é realizada, parabenizei pelo Projeto que é um Projeto Piloto, um Projeto 

interessante e com o decorrer da feira queria que a Prefeitura fizesse essas correções e a 

Prefeitura prorrogou por mais 30 dias o fato da feira. Nós temos recebido diversos 

questionamentos, principalmente dos feirantes de que os feirantes do município não tem 

espaço; mas, isso cabe a Secretaria da Agricultura junto com a administração e lógico 

com nossa intervenção, fazer com que os nossos feirantes sejam atendidos. Porém, o 

que me causou uma surpresa maior foi a informação de que os feirantes que atuam na 

quinta feira não são taxados com uso e ocupação do solo, não tem a inscrição municipal; 

até a inscrição municipal a gente até entende que seja provisório e daria um prazo para 

regulamentação. Mas, não é justo nós cobrarmos dos feirantes que vem que não residem 

no município, não ser cobrada a taxa e os feirantes que residem no município que fazem 

as feiras aos domingos pagarem também a taxa de uso e ocupação do solo. Então acho 

que não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então que isso fique registrado, eu 

recebi essa informação ontem, extra oficialmente depois vou fazer uma solicitação junto 



a Prefeitura para ver se realmente está sendo realizada a cobrança e quanto está sendo 

realizada a cobrança. Hoje infelizmente, acho que faltou um pouco de habilidade, eu até 

faço um apelo aos Vereadores da base do Prefeito, que exista tempo hábil ainda, sobre a 

questão do IPTU. A população está totalmente confusa só que o IPTU na verdade foi 

feito um chamamento público da qual agencia dos Correios foi credenciada para receber 

os custos do IPTU; porem, a Prefeitura coloca no seu site que poderia ser pago em 

determinado momento em qualquer agencia bancária e depois coloca em convênio com 

os Correios, e resumindo o que aconteceu? Está vencendo hoje o prazo, dia 10 de abril e 

nós estamos vendo aquela cena hoje na agencia do Correios, pessoas de idade, pessoas 

gestantes, deficientes, pessoas no sol como está hoje, porque simplesmente houve um 

desencontro. Quando se falou que tinha o convênio com os correios, acharam que os 

Correios iam entregar os carnês nas residências, ai posteriormente- não, é só para 

receber, o Correio não vai mandar. Então seria de bom senso se o senhor Prefeito 

através de um Decreto que ele tem poder para isso, como ele já baixou outros, que 

fizesse a prorrogação por mais alguns dias para que a população não seja prejudicada no 

intuito de pagar sua parcela única. Eu tenho certeza que cinco dias não irá afetar em 

nada a estrutura financeira da Prefeitura. A Prefeitura poderia muito bem estar fazendo 

esse Decreto. O outro ponto que quero apresentar hoje é a questão do transporte 

municipal, a Prefeitura tenho percebido, que os processos licitatórios alguns demoram 

outros são mais rápidos eu já coloquei isso nessa Tribuna em vezes anteriores. Porém, 

eu seu porque já fiz licitação de transporte municipal é um pouco mais complexo. Então 

seria de bom grado que a Prefeitura começasse a realizar esse levantamento, se é que 

não está fazendo, mas, que já fizesse esse levantamento para que faça o procedimento 

licitatório para abertura para que uma empresa municipal comece a explorar serviço 

municipal. Nós sabemos de toda a dificuldades, mas, não podemos simplesmente nos 

calar e falar- ah não tem firma; de repente aparece a empresa interessada . Não estou 

pelo ao menos até o primeiro momento, qualquer visualização de que está sendo 

movimentado neste sentido, depois se tiver reconheço naturalmente, mas, eu 

particularmente grosso modo, não estou vendo nada neste sentido. Vereador Leonardo 

pede uso da palavra e diz: gostaria que o nobre Vereador pudesse usar meu tempo no 

uso da palavra. CONCEDIDO. Continuando Vereador Fernando; agradeço nobre 

Vereador. Em se tratando também da questão das cobranças, nós estamos na Praça, que 

a Prefeitura diz: estou sem arrecadação, sem arrecadação- quando chega um 

microempreendedor individual ou um microempresário, ele vem para a cidade como no 

caso o Kart lá que está na Praça hoje, como está sendo recolhida, qual a taxa que foi 

paga para fazer a exploração do espaço, as pessoas são da cidade, quanto está se 

arrecadando para os cofres públicos? E ai quando chega um cidadão que quer vender 

seu Hot Dog, seu espetinho lá na Praça, não, não é permitido, não ali não é permitido; 

então eu estou fazendo esse plágio ali do Kart justamente para confrontar porque eu 

falei da feira, ai os feirantes que de fora vem, não pagam a taxa, os 

microempreendedores de fora vêm e não pagam a taxa e os nossos munícipes quando 

vão fazer qualquer tipo de atuação, primeira coisa: quanto é que você vai pagar de taxa, 

tem que recolher. Então acho que isso, que fique bastante claro para a Prefeitura de que 

pode ser até legal, legalmente falando pode até ser, anistiar a taxa, mas é realmente 

imoral, que isso fique bastante claro. Nós taxarmos a população e deixarmos outros 

investidores digamos assim, mesmo que pequenos feirantes de fora sendo anistiado da 



taxa. Então é com muita tristeza que a gente coloca estes pontos, nós gostaríamos de 

estar aqui também elogiando diversas outras questões, mas, infelizmente nós somos 

cobrados no dia a dia também sobre isso, está certo? Veja que nós estamos aqui mais 

uma vez, repto, mais uma vez: os Atos da Prefeitura não estão vindos conforme 

determina a Lei Orgânica do Munícipio. Senhor Presidente, por gentileza, lido no inicio 

da Sessão por esse Vereador por determinação do Presidente: “encaminhando os Atos 

administrativos, Portarias de 151 aos 173 e 176”; quer dizer, a Portaria 174 e 175 está a 

onde? Porque que não veio para essa Casa? Ela se tornou sem efeito?  Mas ela não 

deixou de ser um Ato. Mesmo ela sendo sem efeito, ela tem um ato. Isso não é a 

primeira vez, isso vem sendo corriqueiro; então mais uma vez eu questiono: cadê os 

Atos oficiais da Prefeitura? Não que a gente ache que é interessante, o que a gente não é 

a gente segura aqui e não precisa mandar; só que esquecem que estão descumprindo o 

Artigo 37 inciso 2º do Município. Obrigado. Próximo Vereador inscrito: Vereador 

Jorge cumprimenta a todos e diz: Primeiramente quero agradecer ao nosso amigo José 

Rodrigues Lares, sábado a noite houve um probleminha lá na Praça com esse problema 

do Kart. A colônia japonesa através do seu Fujinkai que é ala feminina solicitou ao 

Prefeito a cessão do espaço do palco para fazer o bazar da pechincha que normalmente 

se faz. E ai tinha aqueles carros lá, o Kart a noite; eles iam colocar a barraca 6 horas da 

manhã e os caras diziam que não iam tirar os carros. Eu entrei em contato com senhor 

José Rodrigues Lares, Secretário da Agricultura e ele entrou prontamente em contato 

com nosso Prefeito Jarbas e solucionou o nosso problema; então verdade que seja dita, 

eu agradeço a competência e a influência do nosso Secretário da Agricultura. Com 

relação aos documentos mencionados pelo nobre Vereador Fernando, realmente é um 

tanto grave, mas nós temos que ter um pouco de paciência também, porque enviarmos a 

resposta evasiva seria pior. Então vamos aguardar, eu compactuo com Vossa 

Excelência, mas acho que nós temos que aguardar mais um pouco para que ele possa 

enviar uma resposta mais concreta e voltando, desculpa senhor Presidente, voltando ao 

Kart, eu não sei de que forma foi arrecadado esse serviço para ser liberado. Mas não é 

só isso, eu acho que aquilo lá é uma tremenda falta de responsabilidade, você não tem 

um carro lá, uma ambulância, por que é risco, não adianta falar, é risco! Eu vi crianças 

até adulto, adolescente andando naquilo lá e é extremamente perigoso. E outro, a Praça 

não foi feita para isso. A Praça é um lugar público para que possa curtir com sua 

família; teria que alugar outro lugar, além da insegurança é falta de respeito. Sábado e 

domingo a gente queria dar uma voltinha na Praça e o Kart lá e eles batem no pé que 

não iam sair ainda. Quero mais uma vez agradecer o Secretário da Agricultura por essa 

interferência e essa solução prontamente solicitada por minha pessoa. Obrigado. 

Vereador Marcelo diz: só um comentário nobre Vereador, eu gostaria também de 

parabenizar o Secretário José Lares, mas o que não dá para entender é essa falta de 

relacionamento que a gente está tendo com o Executivo sabe. Já faz quatro meses que a 

gente está aqui e ele não tem esse acesso para com a gente. Isso ai é uma questão da 

gente ter bom senso e ele ter dado esse canal que a gente vem reclamando 

constantemente procurando um relacionamento e não tem tido. Eu acredito que o senhor 

pela amizade, pelo companheirismo que tive e tenho com o senhor José Lares, poderia 

ter sido até por telefonema, o senhor é um vereador representante, a gente sabeda 

tradição que tem o bazar da pechincha ali e agente acha que é até mesmo um pouco de 

falta de respeito para com nós vereadores essa falta de contato. O próximo vereador 



inscrito Lourival que cumprimenta a todos e diz: nesse momento faço uso da Tribuna 

sempre clamando e solicitando ao senhor Prefeito e muitas vezes nós não somos 

atendidos. Eu não sei se o prefeito tem hoje comigo algum vínculo de amizade, mas 

tivemos bastante até porque fomos festeiros dois anos e temos um vínculo muito bom 

com ele e com a família, mas não sei o que traz esse afastamento de não se aproximar 

desse vereador; a gente fica muito chateado nunca passei por isso, tive três mandatos, 

hoje o quarto mandato e nunca passei por isso dentro dessa Casa. Volto naquilo que o 

povo solicita, fiz um requerimento no ano passado e devido um obstáculo, depois de 

quarenta dias requeri novamente, semana passada passei lá de novo e está do mesmo 

jeito que estava. Será que esperam o pior que aconteça para resolver um pequeno 

probleminha, por falta de interesse; não é o vereador Lourival que está pedindo para ele 

não, mas peço por qualquer um da população que usam a Quadra Coberta o Ginásio de 

Esportes, as crianças que vão lá que as vezes frequentam até o horário da noite, pelo 

amor de Deus, querem que caiam mais uma vez e que quebrem uma perna ou morra 

talvez, pode um cair de uma forma e bater a cabeça e ser uma queda fatal, ai 

vamosclamar a quem, a quem vamos clamar? Ai pode dizer: “o Lourival é abusado e 

enjoado”, não, não sou abusado e enjoado, apenas estou aqui, é o povo que me 

colocaram dentro dessa Casa é para fiscalizar, e também dar os méritos ao senhor 

prefeito pelo seu valor; eu não falo mal, nunca falei mal de prefeito nenhum como não 

falo dele. A única coisa que cito é esse precedente que ele não está tendo comigo e até 

hoje vejo que ele não quer conversa com nenhum de nós então aquilo me chateia muito. 

Eu estou aqui no Pomar do Carmo e fiz um requerimento novamente daquela luminária 

porque gente, quem mora para aquele lado de lá conhece muito bem o que é aquela 

entrada, duas luminárias (rua inaudível) queimada mais de sessenta dias. Tivemos uns 

tempos atrás ai uma moto foi desovada lá em Mogi das Cruzes por nada, nada já foi 

feito um requerimento que são nove postes e até hoje eles não foram feitos; para falar a 

verdade desde 1997 que se briga por aquilo ali. Presidente, eu quero pedir a Vossa 

Excelência, nós tivemos com o Diretor da Bandeirante, que nós façamos um 

requerimento a ele, queremos entregar em mãos, eles falaram para Vossa Excelência, 

para ver se a gente consegue colocar aquela secundárias, aquelas 9 luminárias. Isso não 

é possível gente, isso é desde 97 que eu luto por aquilo ali, nenhum dos prefeitos que 

passaram fez, então não estou falando do prefeito Jarbas hoje não, estou falando do 

próprio passado, nenhum, e fui sempre cobrado, eu tenho o registro dentro desta Casa e 

parece que aquilo deixou de lado. Então aquilo nos dói muito, eu moro no bairro desde 

97 e sou cobrado gente, não é fácil não; não é só cobrado como já assisti vários dramas, 

então agente tem que dar um basta, nós temos a Bandeirante ai, para que ela existe? 

Agora as pessoas ficar nos cobrando, acontecendo esse problema e a gente ficar calado? 

Não dá para ficar calado gente, temos que procurar os meios para se resolver o 

problema, é um problema mais delicado, é, mas é desde 1997. Vereador Robério cede 

seu tempo para o Vereador Lourival e o Vereador Marcelo pede um aparte: eu 

gostaria que a Secretaria se pudesse marcar uma reunião para daqui trinta dias e já 

solicitar os vereadores que estão encontrando os pontos de escuridão, ponto a se colocar 

secundária que já pautasse para trazer o material e fazer o requerimento e trazer em 

conjunto na próxima reunião. Se pudesse marcar uma reunião com no prazo daqui trinta 

dias mais ou menos, com material pautado, extensão de rede, poda de árvore próxima a 

rede, iluminação ao braço, que é iluminação ainda da prefeitura, falou que em alguns 



casos esporádicos ele poderia ver. Então eu vou solicitar juntamente muito positiva a 

explanação do senhor. Vereador Lourival responde: Muito obrigado. Então gente, a 

gente fica ai ao Deus e ao léu com o pessoal nos cobrando e a gente sem saber o que 

responder. Eu acho que nosso prefeito tem que tomar uma atitude, não é só nós aqui e a 

população nos cobrando; eu sempre falo, nós temos a caneta na mão, o prefeito tem o 

maquinário na mão; é ele que tem a força para chegar com o que nós pedimos para ele. 

Eu tenho certeza que se ele quiser tomar a frente ele faz, se ele está hoje chegou um 

caminhão para ele fazer esse serviço, num é Paulinho, me desculpe, só não faz se não 

quiser, um dos objetos que estavam faltando na prefeitura era desses caminhões que 

consiga trocar um braço de iluminação pública, se chegou vamos colocar em prática. 

Vamos trabalhar gente, falo por mim e por outros seis vereadores que fazem a minha 

base, falo pelos seis da base do prefeito também sei qual é a dificuldade deles, sei que 

eles são cobrados também. Não é só ver o lado do vereador Lourival não, é ver o lado 

do povo; esse é o lado que eu olho atenção ao público, é isso que nos coloca dentro 

dessa Casa e nos coloca para que? Nós é que temos obrigação de cobrar, é para isso que 

eles nos colocam aqui que somos nós representantes deles. Muito obrigado. Próximo 

orador, o vereador Jorge pede permissão do uso da palavra; eu gostaria de solicitar o 

meu afastamento porque eu tenho assuntos a ser tratado no meu gabinete. 

CONCEDIDO. Próximo orador inscrito vereador Luis dos Passos que cumprimenta a 

todos e diz:com relação a entrega do carne do IPTU, foi firmado convênio com Correios 

pela parte do Correio houve uma inadimplência deles não ter conseguido cumprir no 

prazo hábil a elaboração do material na gráfica para que eles entregassem nas 

residências como foi combinado lá de acordo com Convênio firmado com eles. O 

Prefeito está tomando algumas ações jurídicas com relação aos Correios para eles se 

reportarem e com certeza vão responder sanções por isso. Com relação ao prazo, foi 

prorrogado, hoje conversando com o Prefeito de manhã, ele prorrogou até dia 20/04 

agora – Vereador Fernando pede um aparte vereador? Boa informação. Vereador 

Luis continua: lembrando que foi baixada uma Portaria no dia 28/03 prorrogando até 

dia 10/04 também o pagamento; o que causa estranheza até porque as pessoas tiveram 

toda liberdade, a Portaria é clara, para que retirasse na prefeituraa segunda via e efetuar 

o pagamento, tá lá na Portaria e no site da Prefeitura justamente para não acontecer isso, 

como nós mesmos tivemos que retirar lá e fui pagar hoje não consegui por causa do 

valor um pouco vultoso, em minha opinião até precisa ser revisto porque o Correio é 

uma extensão do posto do Banco do Brasil, acho que o banco deveria ser complacente e 

receber também. O que causou estranheza é que a Caixa Econômica não aceitou o 

Banco do Brasil não aceitou, o Santander é problema porque não é agencia é um posto 

agora, o Bradesco também não aceitou. Só o Correio aceitou e não cumpriu com o 

compromisso dele. Com relação a luminária, o pessoal sabe e o Lourival fez bem, foi 

feliz na colocação dele, existe também uma dificuldade nestes noventa dias também não 

está conseguindo ser assistido a contento com nossas reinvindicações. Acho que não é 

só aos setes, aos seis, realmente é para com todos, o prefeito não tem essa necessidade, 

eu atendo Zé, Pedro ou João, por ser uma pessoa política também, não é a primeira vez 

que está ai,já passou pela Casa principalmente. Como agora com a locação do caminhão 

cesto, as luminárias que estão queimadas, elas serão substituídas de imediato; nós temos 

ruas aqui no centro com mais de quatro, cinco luminárias queimadas, a Rua da Câmara, 

esta Rua aqui de trás da Vila Operária, só que ela não está queimada a sessenta dias, eu 



falo porque na Rua do meu pai, Takebe já fazem mais de anos que são quatro luminárias 

queimadas, então não são sessenta dias. Quanto a instalação de braço eu acredito que 

vai ser um retardo um pouquinho, até umas luminárias que a gente requer ai, como o 

prefeito quer trocar todas as luzes do centro, essas luminárias serão usadas em outros 

bairros mais isolados, então eu acho que ele vai conseguir atender as necessidades no 

geral, porque essas outras que ele vai instalar no centro vai diminuir o consumo; elas 

são mais caras mas vão diminuir o consumo. Eu sei do Carmo, o Lourival colocou, em 

2008-2009 com o prefeito, agente fez um projeto para iluminar o Carmo, pelo ao menos 

poste sim poste não, por que é realmente um bairro grande e só conta com duas 

luminárias, vão três luminárias no bairro inteiro. Eu acho que o prefeito tem que ser 

muito fiel quanto a isso ai. Queria fazer um comentário sobre a SABESP, mas como o 

Fernando não fez, eu também não vou fazer, não vou fazer. Vereador Fernando pede 

um aparte: não interrompendo, Vossa Excelência colocou que foi combinado com o 

Correio –foi firmado o convênio- é por essas e outras Vereador Luis, é que quando 

questionamos os Atos Administrativos, é por que nós aqui, não este Vereador, mas nós 

como um todo não temos como justificar para a população porque este Ato 

Administrativo que é o Convênio com o Correio, não chegou até essa Casa, por que se 

tivesse, esse Vereador como Vossa Excelência, como outros Vereadores faria a defesa; 

nas redes sociais me questionaram sobre isso, qual o Decreto, estou buscando Decreto 

por Decreto desde a época do ex Prefeito Inho e postando para a população 

esclarecendo ponto a ponto até chegar no dia de hoje. Obrigado. Vereador Luis diz: eu 

sei que é complicado. Próximo orador inscrito Marcelo que diz: vou tecer só dois 

comentários; primeiro eu gostaria de cumprimentar a eficiência de nossa Secretária 

Vanderli, esse aqui é o modelo da ficha a partir de agora para vereadores inscritos para a 

Tribuna, bem mais legível as Vossas Excelências que fizerem uso da palavra na Ata já 

puder assinar aqui também, fica mais nítida a assinatura, foi muito rápida parabéns viu 

Vanderli sempre eficiente. Gostaria de comunicar a todos da reunião quarta feira às 14 

horas para a gente estar tratando do assunto do Projeto do Executivo e posteriormente 

os homenageados nas comissões ai. Gostaria também de fazer coro aos comentários do 

nobre Vereador Fernando Gonçalves em relação aos Atos Administrativos como Vossa 

Excelência Vereador Luis estava justificando; é justamente por isso Luis, a gente quer 

aqui o mínimo da satisfação até para poder saber, se está passando com a maior lisura e 

transparência os convênios, então o que está acontecendo, é justamente para gente poder 

justificar e as vezes não ficar com cara de pão doce na padaria esperando alguém vir e 

não saber o que falar. Então a gente quer que o Prefeito mande os Atos, não 

intercalados, com falta, eu concordo que tem Atos que são mais complexos, a partir do 

momento que você manda o 173, os Atos tem que ser enviados ao mesmo tempo, não as 

perguntas. Agora, você manda o 173, manda o 175 onde está o 174? Ele já está pronto 

senão não teria sido feito o 175, então o que a gente não quer essa intercalagem, a gente 

gostaria que o Executivo mandasse os Atos na sequencia, o que for celebrado, a 

pergunta que a gente fizer, o pedido de informação sim, tem informação mais complexa 

ele pode levar um pouco mais de tempo, mas a gente quer sim a resposta do Executivo. 

Eu torno a falar aqui, a gente elogia o Executivo quando é para elogiar, não faz juízo de 

valores, mas a gente tem sentido pelo não relacionamento com a gente, acho que quem 

perde é a população de verdade; são quatro meses aqui, ele não chamou a gente ainda 

para uma reunião na sua base oh professor. Eu gostaria de entender o que se passa, eu 



sou vereador, Presidente dessa Casa eu tenho que fazer o que para pedir para o Prefeito 

ouvir os Vereadores? A gente que não agir como poço de chantagem, negociata, barrar 

embargar Projeto, que a gente tem responsabilidade, a gente está na política desta 

maneira, mas a gente gostaria de interagir com o Prefeito. A gente quer saber o que está 

acontecendo, ele não pode receber a gente como ele mesmo disse no jornal que 

colocaram que ele ia receber os vereadores atender a todos há um tempo atrás, mas até 

agora não procurou relacionamento, então não quero ainda estar fazendo juízo de 

valores; mas a gente quer sim que os ouvidos da gente seja colocado pelo ao menos que 

para ele dar uma satisfação para nós sabe Luis, porque, para gente orientar, eu sou o 

primeiro a defender alguma coisa que ele tiver certo aqui viu Reinaldo, não vou querer 

jogar pedra não, mas, também no que for errado a gente vai olhar. Cada vez que ele 

deixa de ter esse relacionamento com a gente fica mais difícil, a gente quer que a cidade 

ande para frente, não quer briga, não quer travar, mas parece que nós aqui os sete 

vereadores e mais vocês que temos conversado via bastidor também quer  isso, tem que 

entender que a gente quer esse relacionamento só que a partir do momento que não tiver 

fica difícil; a gente vai ter que agir com essa política que a gente não gosta, de segurar 

Projeto, engavetar tudo o que a gente não quer, até agora a gente vem trabalhando nesse 

sentido. Então eu gostaria de fazer o apelo aqui mais uma vez para que o Prefeito se 

relacionasse conosco, para que ele recebesse a gente e ouvisse a gente Eduardo, você é 

comerciante, também outra coisa ai que a gente vai falar em questão do Kart, eu acho 

bom que venha coisa de fora, mas está só exaurindo mais o dinheiro da cidade; a Praça 

pública, com todo respeito,não é lugar de colocar daquela maneira que foi colocado e se 

der um acidente, não deu graças a Deus, nem quero que dê; a gente vai passar 

sorrateiramente. Contra partida parece que o Prefeito está tomando providencias com 

seu Carlos para reabrir o Clube, então eu gostaria a Comissão que foi juntada a nova 

formação que tivesse a par dos trabalhos; parece que ele está ouvindo seu Carlos, era 

isso que a gente procurava sabe Sérgio, oh Juka, a gente não está aqui jogando para a 

torcida não sabe. A gente queria é isso ai, é tolerância, aquele vício que aconteceu e dar 

-se a tolerância do Clube que é tão tradicional pudesse retornar as atividades . Vereador 

Sérgio pede um aparte: com licença senhor Presidente, como nossa fala lá no 

momento da interdição do Clube, foi dito aqui e o Prefeito já tinha sinalizado. A partir 

do momento que as irregularidades estivessem sanadas o Clube abriria sem problema 

algum; então houve essa aproximação, houve um entendimento, aquilo que tinha que 

ser regularizado está sendo regularizado e tão breve isto esteja pronto vai estar tudo 

normalizado. Vereador Marcelo diz: mas eu acredito viu professor Sérgio, com todo 

respeito, que a abertura dessa Comissão também ajudou no anseio de até pela 

quantidade de emprego senão não teria nem esse acesso, então eu gostaria de 

parabenizar se ele está agora dando essa abertura, é só o que a gente pedia, não to aqui 

julgando, parabéns ao Prefeito, só o que a gente quer aqui de verdade é o 

relacionamento que não há de se admitir oh Lourival, nunca vi isso, o senhor tem 

quantos mandatos? Quatro mandatos eu estou no segundo- Lourival diz: quarto 

mandato e nunca passei pelo o que estou passando, vou falar a verdade, eu me sinto 

envergonhado quando as pessoas me falam alguma coisa, me cobram e eu digo: 

infelizmente não posso. Mas espera ai Vereador, você não é Vereador? Então é difícil, 

eu sou obrigado a relatar o que? Infelizmente o Prefeito não se relaciona com a gente, 

não quer se comunicar com a gente; sou obrigado a dizer, eu não sou obrigado a dizer: 



eu não posso, porque quem tem a máquina é o Prefeito, todos nós para fazer alguma 

coisa precisamos muito do Prefeito quando se trata de você uma estrada ou uma rua, 

alguma coisa você precisa do Prefeito realmente a gente não está tendo esse aval hoje. O 

que está acontecendo senhor Vereador? Está acontecendo que o Prefeito não quer 

conversa com nós. É minha única resposta. Não temos o aval, não temos caminhão 

nada, eu fiquei sabendo que não era para fornecer,não era nem para pegar um tambor de 

lixo que se visse ali não era para pegar. Nunca passei por isso, sempre trabalhei pela 

população, a gente fica sentido, desculpa o desabafo por que infelizmente quem sofre 

sou eu, cada um de nós vereadores, vocês ai da base um dia, eu não gostaria que vocês 

sentissem o que eu estou sentindo não, mas não é difícil sentir o mesmo que estou 

passando. Obrigado. Vereador Sérgio pede uso da palavra: eu acho que este 

descontentamento do Vereador não é só dele mas, o “falaram” é muito abrangente, a 

gente precisa de nomes se há esse pronunciamento, foi o funcionário tal que falou, 

ouviu da boca do Prefeito, ai a gente tem como agir em cima daquilo que realmente é. 

Vereador Marcelo diz: Professor Sérgio, gostaria de só um aparte, é uma questão de 

analogia por atitude, você está vendo que o Prefeito não está ouvindo aqui, a gente não 

tem, a gente fica sentido sabe; não há porque não haver esse relacionamento que a gente 

tanto pediu, tanto aguardou, tanto esperou os senhores mesmo como vereadores da base 

vêm falando que ele ia atender, a imprensa tem falado, mas não há um posicionamento, 

só a gente aqui trabalhando, agradecendo, parabenizando ele. O que a gente quer é que 

realmente o Prefeito receba a gente, chame a gente, porque não andar com a Câmara, eu 

to aqui só por um ano, se Deus quiser há de um dos sete estar aqui no próximo ano, de 

outros; o que a gente quer é o seguinte: que o Prefeito ande com a Câmara, o que está 

acontecendo? Vereador Sérgio fala: Sim, mas o que está acontecendo, quando 

tínhamos uma máquina só quebrada ainda, não tem como passar máquina em ruía 

nenhuma. Chegou a máquina, começaram os trabalhos. Ai o que agente mais escuta: 

não passou a máquina na minha estrada, agora o que aconteceu,choveu, e agora o que 

agente faz? Choveu; ai quanto a luminária, chegou o caminhão, mas ainda não tem a 

mão de obra qualificada para você exercer todos os trabalhos; vai custar um pouquinho 

mais de tempo, requer um pouco mais de paciência para daqui a pouco os problemas 

estejam solucionados. Vereador Lourival fala: só que a gente pensa da seguinte forma: 

eu estou aqui no quarto mandato, eu tenho certeza absoluta que os outros vereadores 

que estão aqui e os que já passaram por essa Casa sabe que meu trabalho durante três 

anos nesse matão, nessas estradas e nessas ruas, eles sabem sempre qual foi o meu 

trabalho. Hoje eu estou isolado ali e analisando, nosso Presidente falou a verdade, tem 

que dar nome aos bois, mas a gente está sentindo que o Prefeito não quer conversa; 

porque eu acho que se o Prefeito quisesse conversa conosco esse Prefeito já tinha vindo 

aqui e falado com nós vereadores. Nós não somos bichos não, nós estamos dentro desta 

Casa colocado pelo povo, onde é que está a simplicidade do Prefeito pelo amor de 

Deus? Um homem estudado, um professor, um homem que já fez parte dessa Casa e 

está deixando até os Atos dessa Casa deixando ser passado e ele não está cumprindo, ele 

sabe do dever dele que ele tem que passar os pedidos de informação dentro de quinze 

dias então até nisso ele está pecando. Então nós não podemos passar a mão na cabeça 

não, eu queria que o Prefeito pensasse bem, ele foi vereador aqui nessa Casa por quatro 

anos, ele sabe as leis, o Regimento dessa Casa, então porque não procura andar correto 

com o Regimento da Casa para não se criar problema? Talvez seja ele mesmo que 



procura os problemas não somos nós, porque eu tenho certeza que as broncas chegar e a 

Vossa Excelência começar a se omitir, essa população que vai chegar e descascar em 

cima de mim, em cima de Vossa Excelência então não podemos se omitir em certas 

coisas. No momento houve de desacordo no plenário entre os Vereadores Sérgio, 

Fernando e Lourival onde o senhor Presidente solicitou ordem na Casa. O Presidente 

diz: eu gostaria de dar um final na Sessão, realmente eu como Presidente gostaria aqui 

pautar que o senhor Prefeito mandasse os Atos Administrativos corretamente agora, se 

ele quiser um relacionamento pra gente está bem, se não quiser também amém, a gente 

vai fazer a parte da gente a gente sente só dele não ser visto para até defender a imagem 

dele. Vereador Leonardo pede um aparte: o nobre Vereador Sérgio ele falou que 

quando acontecesse de dar nomes ao funcionário a questão de não atender aos 

Vereadores da base do mal como vocês chamam; eu queria dizer para o nobre Vereador 

que o Clóvis falou para mim hoje que não atende pedido meu e do nobre Vereador 

Fernando e o Presidente da Casa Marcelo. Então isso é chatear, a gente fica triste por 

quê? A população pede para gente máquina, pede carro então a gente cedeu o carro da 

gente igual vocês fazem também. Outra coisa, um vereador de vocês, também dizem por 

ai, que eu não vou citar o nome porque a pessoa sabe disto, eu acho que  ele acabou de 

sair; vou dizer o seguinte, não tem autorização nenhuma para atender ele, Walter 

Machado, Fernando e o Presidente da Casa Marcelo; você acha isso justo o nobre 

Vereador? Vereador Sérgio responde: não é justo, a gente não está fazendo juízo aqui, 

se citou o nome, então se o Secretário agiu desta maneira ele que vai ter que responder 

àquilo que ele te falou. Ninguém está aqui para fazer defesa do Prefeito, defesa do 

Secretário, muito pelo contrário, estamos aqui para defender a verdade; vamos trabalhar 

com a verdade, então aquilo que for correto vai ser analisado, vai ser pautado, estamos 

aqui somente para defender a verdade e defender os interesses da população biritibana, é 

para isto que estou aqui nesta Casa, não para outra coisa. Vereador Leonardo retoma a 

palavra: só mais uma coisa senhor Presidente, o nobre Vereador professor Sérgio, ele 

quis os nomes e eu dei. Aqueles que tiver que pedir informações e quiser tirar satisfação 

comigo estou a disposição. Muito obrigado Presidente. Vereador Fernando pede a 

palavra: estamos aqui realmente para pautar o que é a verdade, correto; sei da sua 

idoneidade do seu respeito, do seu trabalho, mas, vamos falar do que é verdade, quando 

sai uma foto com o senhor Prefeito numa obra, quem é que sai, é algum dos sete 

vereadores aqui? Não senhor vai me desculpar, são os seis. Quando tem reunião com a 

Câmara, que não é da Câmara quem participa, são os seis; quem convoca é o senhor 

Prefeito.  Os sete aqui se quer nunca foram chamados para uma reunião. Eu não piso 

dentro dessa Prefeitura desde o dia primeiro de janeiro, aqui o Vereador Luis Carlos dos 

Passos sabe muito bem disto, isso ocorre para que amigos meus, que são funcionários lá 

dentro não sejam perseguidos. Então quando a gente fala a verdade a verdade é essa; o 

senhor Prefeito chama os seis para reunião, chama os seis para inaugurar obra, chama os 

seis para sair na foto e os sete não. Então essa divisão de sete e seis está nítido, não 

temos que estar escondendo da população que tem os sete bonzinhos, seis bonzinhos. A 

gente não precisa dar nomes, vocês seis vereadores estão dentro da base do 

governo,vocês sabem diariamente o que eles pensam sobre os sete; então não vamos 

ficar aqui jogando com a plateia dizendo que, não o que nós estamos tentando é buscar 

bom senso, mas um bom senso para a cidade e tenho certeza que Vossa Excelência 

também queira o mesmo, mas, o fato da verdade, a verdade é essa; quando são so seis 



vamos sair na foto, quando são os sete ai infelizmente. Muito obrigado pelo aparte. 

Vereador Marcelo diz: só para encerar a Sessão, eu vou encerrar falando e repetindo, 

pode pegar todas as pautas anteriores tudo o que foi feito para o bem eu elogiei e nunca 

critiquei, mas, esta postura que ele está tendo com a Câmara: a conduta faz o homem. A 

gente sente que ele não quer um relacionamento com a gente e os que compõem alguma 

Secretaria como o nobre Vereador Leonardo citou, é isso que participa pra gente, se 

fosse ao contrário ele já teria chamado a gente estaria aguardando, a gente teve órgão na 

imprensa, parceiros dele dizendo “olha a gente está construindo” vocês mesmo têm 

falado que as coisas vão melhorar,mas só tá partindo da gente. Então eu vou querer os 

Atos Administrativos, a gente acreditava que até agora a interface Legislativo - 

Executivo que era feito pela gente seria até para facilitar para gente pode levar as 

informações a partir do momento que não vem os Atos não vem algumas coisas que a 

gente pergunta como a questão do Convênio que o Luis citou que não veio para Casa, a 

gente não fica sabendo como foi feito até pra gente poder defender o Prefeito e cobrar o 

Correio; por que a gente sabe, eu como corretor e o Luis mesmo, ele deve estar hoje 

sofrendo, tá cheio de gente atrás dele por causa do IPTU. IPTU é o método de 

arrecadação mais rápido. O IPTU da gente á é um IPTU barato ainda o Prefeito está 

indo para o quarto mês sem orçamento; então a gente tem que ter informação para poder 

dar subsídio, mas, agora tudo bem, se o Prefeito não quer relacionamento, o que ele 

quer? Dividir, segmentar, ele está conseguindo isso daí, então a gente vai agora se por 

numa conduta e pautar aquilo que for necessário estritamente, se ele quiser um 

relacionamento com a gente ele procura a gente senão a gente vai pedir as informações 

e tomar as atitudes que forem cabíveis; porque eu nunca vi isso ai, era para gente estar 

feliz realizando o sonho junto, construindo as coisas; eu que sou um vereador novo no 

de segundo mandato. O prefeito pode até não atender, ter um jeito educado Sérgio, mas 

pelo ao menos telefonar, mas você não consegue falar com o Prefeito. Acho difícil isso, 

sou um Presidente da Câmara eleito pelos meus seis parceiros aqui que foram firmes 

caras que tiveram conduta, postura, não que vocês não tenham estão com o Prefeito, são 

da base do Prefeito, concordo plenamente, mas esses seis sim foram incisivos, foram 

homens que foram ali assediados de toda maneira e toda sorte e se mostraram firmes e 

me tornaram Presidente este ano. Eu quero adotar a conduta e falar aos seis que o que 

precisar de mim aqui por eles e pela cidade de Biritiba eu dou minha vida; não vou ter 

medo, não vou ficar aqui passível a gente escutar a população que hoje já muda o 

discurso. Então a gente não tem que ser oportunista, mas, também não tem que baixar a 

cabeça aguardando um aceno do Prefeito para que possa ser agradável o 

relacionamento. No mais eu gostaria de agradecer e desejar todos uma boa semana. Eu 

queria mudar a reunião, como são onze Decretos não vai ser possível marcar para quarta 

feira, pensando bem, com serenidade, vamos marcar para próxima terça feira às 

quatorze horas. Eu gostaria de colocar as Comissões para analisar o Projeto do Sérgio e 

do Executivo na quarta feira às quatorze horas. Então apenas Comissão Permanentes  às 

quatorze. E na próxima terça feira às quatorze horas a gente faz isso daí, no mais muito 

obrigado e boa semana para vocês. 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, (continua na outra 

folha com assinaturas) 

 



 

vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 10 de abril de 2017. 

 
Continuação da Ata do dia 10 de abril de 2017, última folha. 
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