
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia vinte e quatro 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.04, 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 dezessete 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 

nº130/2017- SMA- Da Prefeitura de Biritiba Mirim encaminha os Atos Administrativos 

Portarias 190,199 a 206, 208 e 209/2017; Decreto nº 3.224 a 3.229/2017. Leitura do 

Ofício nº 061/2017- Secretaria Municipal de Finanças, solicitando o auditório. Leitura 

do Requerimento nº 7448/2017- de autoria do Deputado Marcos Damásio. Terminando 

a leitura do Expediente, passando para a leitura das Indicações: AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 1. Indicação nº 257/2017, 

reiterando a Indicação nº 09/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências para a 

instalação de abrigo do ponto de ônibus na Av. Heitor da Cunha Braga, nº 03- Cruz das 

Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

2. Indicação nº 258/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências necessárias quanto 

a limpeza do córrego da Estrada Velha de Biritiba Mirim, Alvorada A, e a manutenção 

das luminárias públicas do local. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO 3. Indicação nº 259/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

que interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências necessárias 

para realizar estudos para a pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua 

Benedito Rodrigues de Aguiar Filho, antiga Viela A, Jardim dos Eucaliptos. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO 4. Indicação nº 260/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 



que interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências necessárias 

para estudar a possibilidade de reajustar o vale alimentação dos funcionários. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 5. 

Indicação nº 261/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

interceda junto ao órgão competente, para a manutenção com operação Tapa Buracos na 

Rua Quinze de Maio, Jardim Yoneda em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNADO JOSÉ GONÇALVES 6. Indicação nº 262/2017,solicita ao 

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

visando a manutenção com operação Tapa Buracos na Rua Padre José Gonçalves 

Bastos, com Rua Renato David Campioni, Centro. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 7. Indicação nº 263/2017 

reiterando a Indicação nº 093/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Barbosas, nesta cidade, em toda sua 

extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 8. Indicação nº 264/2017 reiterando a Indicação nº 155/2017, solicita ao 

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

a manutenção e expansão da iluminação pública em toda a extensão da iluminação 

pública em toda extensão do Bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 9. Indicação nº 265/2017 reiterando a Indicação 

nº 113/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine 

à Secretaria competente, providenciar e implantar três redutores de velocidade tipo 

lombada na Avenida Brasil, Jardim Real e na Estrada Nossa Senhora Aparecida, 

Casqueiro, sendo outra próxima ao ponto de ônibus com a Rua Cinco, e a último 

próximo ao antigo Bar do Tião. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 10. Indicação nº 266/2017 reiterando a Indicação nº 144/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 

competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 

João Pinto dos Santos, Domingos Ramalho dos Santos, Marinalva Silva dos Santos, 

Viela nº 04 ao 30, Av. Lauro Albano dos Santos na altura do nº 520 até o trecho do 

Marcelo do Cogumelo, nº 490, Jardim dos Eucaliptos em toda sua extensão. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 11. Indicação nº 

267/2017 reiterando a Indicação nº 155/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Mari José da Silva, Waldemar 

Budini, José Marques Moura, Claudete Ares Masulo, Bairro Vale Verde. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS12. Indicação nº 268/2017, 

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

responsável para a instalação de uma luminária na Estrada Municipal Vicente 

Castelano, em frente ao nº 265, Chácara Neroso, no Bairro Jardim Castelano com os 

recursos a serem utilizados de arrecadação das taxas de contribuição de iluminação 

pública- CIP. Presidente Marcelo diz: quero saudar a todos aqui presentes, em especial 

quero comunicar a presença da minha prima aqui, pela Educação Tereza Cristina, prazer 

em tê-la em nossa Casa. Não havendo mais Indicações - PASSANDO PARA ORDEM 

DO DIA: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 

1.Requerimento nº 117/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 



Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão responsável EDP Bandeirante para 

que seja feita a rede secundária e a instalação de oito luminárias na Avenida dos 

Caquizeiros, a antiga estrada do Pomar do Carmo. Inquiriu o senhor Presidente: Em 

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

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 2.Requerimento nº 118/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão responsável EDP Bandeirante 

para que seja feita a extensão de rede de energia na Rua das Orquídeas, Pomar do 

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

a favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 3.Requerimento nº 119/2017, requer ao Exmo 

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

responsável EDP Bandeirante para que providencie a instalação luminárias na rede 

secundária já existente na Rua Lírio do Campo, Pomar do Carmo. Inquiriu o senhor 

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

sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO 

DE MATOS 4.Requerimento nº 120/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão responsável EDP 

Bandeirante para que providencie instalação de luminárias na rede secundária já 

existente na Rua dos Abacateiros e em todas as ruas do Bairro Pomar do Carmo. 

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que foram a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS 5. Requerimento nº 121/2017, requer ao Excelentíssimo 

senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento 

competente para que seja efetuada a manutenção da chave geral de energia do Ginásio 

Municipal de Esportes, para que os refletores do campo de futebol sejam acesos no 

período noturno. Vereador Jorge pede uso da palavra: Eu gostaria de parabenizar o 

nobre vereador Paulo Rogério dos Santos por essa iniciativa, aquela Praça de esportes 

realmente a noite é uma total escuridão e isso vem resolver aqueles que praticam a 

caminhada noturna naquele local. Obrigado. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão 

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

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS  

6. Requerimento nº 122/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 

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

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

Esportivo Municipal de Biritiba Mirim José de Oliva Melo “Zezé Oliva”.Inquiriu o 

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

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA DOS SANTOS  7. Requerimento nº 123/2017, requer ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto 

ao departamento competente para que seja implantados equipamentos da Academia ao 

ar livre nos Bairros Nirvana, Castelano e Rio Acima. Vereador Fernando pede uso da 

palavra: gostaria de parabenizar o nobre Vereador Robério haja vista que eu até ia 

reiterar um requerimento ou Indicação, não me recordo, que foi feito uns trinta ou trinta 

e cinco dias atrás, neste mesmo sentido no Bairro do Nirvana até que nós conversamos 

não é Vereador Robério? A importância dessa academia ao ar livre; gostaria de 



parabenizar pela iniciativa do trabalho. Obrigado. Vereador Marcelo diz: também 

quero parabenizar o nobre Vereador Robério e dizer para ele que como o Bairro do Rio 

Acima ainda não conta com terreno público, Alberto Dualib é proprietário de uma área 

lá em frente, onde é o bar da Pedrina e ele através da caseira lá do sítio teve com o Alex, 

eles estão doando lá onde acho que é mãe da Mayara; eles estão doando para a 

Prefeitura, vieram trazer para a gente fazer essa comunicação, uma área de mil metros 

quadrados que para que seja instalada e criada o bairro da Associação Amigos do Bairro 

e que possa ser implantada uma academia ao ar livre. Parabéns viu Robério, a gente vai 

tratar dessa documentação para que seja oficiado esse ato e dar os parabéns Robério 

pela sua Indicação aos bairros. Vereador Robério diz: Eu vi o documento que dona 

Iracema mostrou o terreno já está doado pela Prefeitura, é antigo, mas, está eu vi o 

documento em mãos. Vereador Marcelo diz: é que na Matrícula do Imóvel que ela me 

trouxe deve ser outro terreno que ela está querendo doar mais mil metros, de repente já 

foi feito o ato então melhor ainda, já pode receber os benefícios que o Robério está 

oferecendo; as vezes a gente não pode implantar no bairro por não ter um terreno 

público e a preocupação com o Rio Acima é de todos nós aqui; é um bairro por ele ser 

mais afastado e na divisa ficar as vezes isolado mas pode contar comigo também viu 

Robério para a luta junto com você ai e parabéns pela sua iniciativa. Inquiriu o senhor 

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

sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA DOS SANTOS  8. Requerimento nº 124/2017, requer ao Excelentíssimo 

senhor Presidente Marcelo Batista Miranda Melo para que seja oficiado ao Gerente da 

Caixa Econômica Federal, agencia Biritiba Mirim, Elton Luiz Reisinger, requerendo-lhe 

cópia de Lei ou normas específicas que autorizam a realização da triagem através da 

máquina que imprime senhas para o atendimento ao público no interior do banco. 

Vereador Lourival pede uso da palavra: quero parabenizar o Vereador Robério nestes 

dias nós estivemos juntos lá na Caixa Econômica Federal a gente viu uma pessoa só 

fazendo atendimento e três sequencias, aquilo é uma calamidade pública; vou falar a 

verdade, têm coisa que é inadmissível ficar esperando a resposta lá de dentro se pode 

colocar as pessoas para dentro; nós olhamos lá tinham só duas pessoas e todos os 

bancos vazios   Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que 

foram a favor permaneçam sentados. Isso é uma falta de consideração com a população. 

Obrigado. Presidente inquiriu: Em discussão e votação única, os que forem favoráveis 

que permaneçam sentados.  APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LUIS CARLOS DOS PASSOS 9 Requerimento nº 125/2017, requer ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto 

ao departamento competente para que seja providenciado a instalação de cortinas 

escuras ou similar em todas escolas de EMEIs e EMEFs do Município. Inquiriu o 

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

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

FERNANDO J.GONÇALVES; MARCELO B.M.MELO; JORGE MISHIMA; 

LEONARDO V. MOLINA; LOURIVAL B. DE MATOS; ROBÉRIO DE A. 

SILVA; WALTER M. DE ALMEIDA10 Requerimento nº 126/2017, requer ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, cópia integral do 

Processo nº368/2017, que trata da contratação através de Licitação Carta Convite nº 

02/2017 de empresa especializada para desinsetização, desratização e limpeza de caixa 



d’água e reservatório em unidades da rede básica de ensino municipal e de todas as 

unidades básicas de saúde . Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, 

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

NOBRES VEREADORES MARCELO B. M. MELO; FERNANDO J. 

GONÇALVES; LEONARDO V. MOLINA; WALTER M. DE ALMEIDA; 

JORGE MISHIMA; ROBÉRIO DE A. SILVA; LOURIVAL B. MATOS 11 
Requerimento nº 127/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel Aguiar, cópia integral do Edital nº 02/2017 e demais documentos da Licitação 

Pregão Presencial realizada, que trata da locação de ônibus, carros de passeios e vans 

pelo período de 12 meses, bem como cópia integral do Edital nº 03/2017 e demais 

documentos da licitação Pregão Presencial realizado que trata da locação de máquinas e 

caminhões também pelo período de 12 meses. Inquiriu o senhor Presidente: Em 

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

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO 12.Requerimento nº 128/2017, requer ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, revisão dos vencimentos dos servidores 

públicos municipais e a implantação de Plano de Cargos e Carreira. Vereador Robério 

pede uso da palavra: quero parabenizar Vossa Excelência pelo Requerimento; eu 

entendo que é de extrema importância fazer o reajuste dos funcionários público já que 

consta em Lei. Parabéns. Vereador Fernando pede uso da palavra: como foi bem 

citado no Requerimento o não cumprimento da Lei Orgânica. Antes de tudo eu gostaria 

de cumprimentar Vossa Excelência pela apresentação do trabalho, eu apesar de estar 

Vereador mas também como funcionário público, faço coro e se Vossa Excelência 

permitir depois assinar junto com Vossa Excelência esse Requerimento. Realmente ao 

longo do tempo vem se defasado o salário dos funcionários; o máximo que vem se 

repondo é apenas a inflação e nós sabemos que a inflação não está acompanhando a 

necessidade do trabalhador. Então eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pelo 

Requerimento, pelo Projeto apresentado. Vereador Marcelo replica: eu agradeço Vossa 

Excelência e convido aos demais vereadores, que se aprovado, possam assinar junto 

comigo. Como eu disse na Sessão passada eu fiz pelo piso dos motoristas e recebi uma 

reprimenda dos outros achando, mas não é, a gente está aqui para pedir o que for; apesar 

de eu não ser funcionário público eu sei que eles é que são o coração, mãos e os pés da 

máquina administrativa e a gente tem que lutar e pagar um salário digno; assim como 

foi já na gestão passada quando lutaram comigo pela sexta parte, dessa maneira 

também, tem aqui o Fernando, os nobres Vereados também, o Léo, Luis alguns que 

gozam de bastante amizade com os funcionários público, o Robério também. Eu 

gostaria de convidar a todos se aprovado for assinassem para fortalecer a justificativa. 

Vereador Leonardo pede uso da palavra: gostaria de parabenizar pelo Requerimento e 

gostaria de também fazer parte desse Requerimento. Obrigado. Vereador Jorge pede 

uso da palavra: eu também quero fazer coro aos vereadores que se pronunciaram ai no 

Requerimento 128/2017 de autoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma 

pessoa preocupada com funcionários públicos no nosso Município visto que a sexta 

parte foi iniciativa de Vossa Excelência com apoio da Câmara naquela oportunidade. 

Muito obrigado. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles 

que foram a favor permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 13 Requerimento nº 



129/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, 

que determine a implantação de medidas fiscalizatórias e preste informações. Inquiriu o 

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

permaneçam sentados. APROVADO.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 14. 

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 providências. Inquiriu o senhor Presidente: Em 

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

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA  15.Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017 Dispõe sobre a concessão de 

Honra ao Mérito ao senhor José Góis. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que forem a favor permaneçam sentados. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

16.Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017 Dispõe sobre a concessão de Honra ao 

Mérito a senhora Maria Helena Macedo. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e 

votação única, aqueles que forem a favor permaneçam sentados. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 17. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 003/2017 Dispõe sobre a concessão de Honra ao Mérito ao 

Senhor Osvaldo de Oliveira Silva. Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação 

única, aqueles que forem a favor permaneçam sentados. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 18.Projeto de Decreto Legislativo nº 

004/2017 Dispõe sobre a concessão de Honra ao Mérito ao senhor  Masao Hirakawa.  

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que forem a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 19. Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017 

Dispõe sobre a concessão de Honra ao Mérito ao senhor Enoque Bispo Ferreira. 

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que forem a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR 20. Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2017 

Dispõe sobre a concessão de Honra ao Mérito ao senhor Tiago Aparecido de Oliveira. 

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que forem a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS 

CARLOS DOS PASSOS 21. Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017 Dispõe sobre 

a concessão de Honra ao Mérito ao senhor João Valdir Barbosa de Melo. Inquiriu o 

senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que forem a favor 

permaneçam sentados. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

COSTA CAMILO 22.Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017 Dispõe sobre 

concessão de Honra ao Mérito ao senhor Geovani José da Silva. Inquiriu o senhor 

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

sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO 23. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2017 Dispõe sobre 

concessão de Honra ao Mérito ao senhor José Leite da Silva. Inquiriu o senhor 

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

sentados. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO 24. Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017 



Dispõe sobre concessão de Honra ao Mérito ao senhor Ezequias do Nascimento Barros. 

Inquiriu o senhor Presidente: Em discussão e votação única, aqueles que forem a favor 

permaneçam sentados. APROVADO. Não havendo mais material para a Ordem do Dia, 

o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça chamada para o uso da 

Tribuna. Com a palavra para oratória o senhor Vereador Fernando cumprimenta a 

todos e diz:Senhor Presidente o que me leva hoje a utilizar essa Tribuna e prometo que 

não vou mais ficar questionando porque o Prefeito atenda ou não atenda até por que isso 

é um fato passado porque não vai atender mais mesmo; eu tenho um levantamento aqui, 

a Prefeitura fez um edital, eu até cheguei a elogiar o senhor Prefeito para a realização 

dos exames de onze mil exames/mês, exames laboratoriais, ótimo, um número 

considerável que atende a demanda da cidade, porém, na primeira licitação houve, 

segunda a justificativa, que o pregoeiro não compareceu por que tinha adoecido e ia 

remarcar. Isso é praxe na licitação, a gente sabe muito bem como funciona isso. Mas, o 

que me causa estranheza é o que eu havia comentado com um dos vereadores da base 

sobre isso; no primeiro edital que seria a primeira licitação a qual compareceram apenas 

duas empresas, o estimado da Prefeitura para um contrato de três meses era de 

setecentos e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais, se dividirmos ai por 

três vai dar cento e oitenta mil mais ou menos, duzentos, quatrocentos, eu não cheguei a 

fazer a conta; por três meses setecentos e setenta e um mil. Foi suspensa essa licitação e 

ai a Prefeitura retomou agora no último dia 20 o mesmo Pregão; os mesmos onze mil 

duzentos e setenta exames laboratoriais. O que nos causou estranheza é que de 

setecentos e setenta e um mil que estava estimado na primeira que foi suspensa, foi 

verificado e foi retificado o valor e o valor global para três meses caiu para cento e 

noventa e dois mil oitocentos e noventa e nove e quarenta e um centavo, ou seja, 

sessenta e quatro mil duzentos e noventa e seis e quarenta e sete reais por mês. Agora a 

pergunta é o seguinte: o procedimento é o mesmo, a quantidade é a mesma, não se 

alterou se quer um Beta HCG, um hemograma completo, os números dos exames são os 

mesmos. Em menos de 20 dias esse valor caiu de setecentos e setenta e um para cento e 

noventa e dois; então me causou muita estranheza. Esse Vereador não teve o tempo 

hábil para levantar o custo individual de cada exame, mas, esse eu farei. Eu acredito que 

cento e noventa e dois de sessenta e quatro mil era mais ou menos o que a Prefeitura já 

gastava nos anos anteriores. Eu não vou garantir que vou entrar na próxima Sessão por 

questões de saúde; cabe aqui uma justificativa de como a Prefeitura chegou em menos 

de 20 dias no valor três vezes menor num Pregão que ela se preparou em três meses 

para fazer, ou, dois meses ou um mês. Que os vereadores da base possam depois 

questionar isso junto ao senhor Prefeito e tragam nessa Casa Legislativa. Um outro 

ponto que também nos cabe esclarecer aqui, esse Vereador juntamente com outros seis : 

Vereador Marcelo; Vereador Jorge; Vereador Waltinho; Vereador Lourival;Vereador 

Leonardo; Vereador Robério; assinamos o Requerimento solicitando cópia integral do 

Processo de contratação das Vans e locações de veículos. Eu não vou entrar no mérito 

se o valor é real ou é irreal, eu não vou entrar nesse mérito por que eu não posso afirmar 

uma coisa que eu não vi; eu vou analisar primeiro, o que se encaminha para Casa. O Ato 

administrativo que encaminhou para essa Casa o Pregão nº 002 fala do Contrato total, 

individual do Contrato, um veículo de três, uma Van 7 e 20 unidade km e deu aquele 

valor que foi discutido ai por diversas vezes de setecentos e poucos mil publicado no 

diário oficial. Mas o que está causando estranheza é que a Prefeitura manda aqui a 



quantidade de ônibus, por exemplo: locação de um ônibus coletivo de 44 lugares que o 

próprio Vereador Robério colocou da necessidade ou não. Voltando ao mérito, a 

Secretaria da Educação deve ter o mérito dela, ela que responda o Requerimento no 

nome do Vereador Robério; ela encaminha aqui 1 ônibus no contrato, ai vem quantidade 

unidade- 15 ônibus, é 15 ou é 1? Nós sabemos que é 1 por que nós vimos lá no pátio 

que é 1, mas, o contrato está que é 15, a 10,05 por km. Ai como se não bastasse como o 

senhor Prefeito diz utilizar-se da transparência desde quando ele assumiu o mandado 

dessa Casa; não bastasse o portal transparência da Prefeitura coloca lá “Pregação nº 

02/2017 registro de preço para locação de ônibus, carros de passeios, Vans pelo período 

de 12 meses”, tá ok, para 12 meses, “valor homologado R$ 1.493,66”; porque não se 

colocou o valor total que foi de setecentos e setenta e oito ou alguma coisa assim que se 

vincularam nas Redes Sociais todos aqueles valores. Porque não colocou no portal da 

transparência da Prefeitura o valor real, o valor total do contrato? Não bastasse isso, 

depois do Pregão 02, veio o Pregão 03 que também esse Vereador junto com os demais 

seis citados aqui anteriormente, solicitou cópia integral do processo porque se coloca 

assim “Registro de preço de locação de máquinas e caminhões pelo período de 12 

meses, valor estimado R$ 595,00” que foi homologado, isso site da Prefeitura. Nós 

temos questionado aqui sobre os Atos Administrativos, eu não ser mais cansativo de 

falar sobre Atos Administrativos; se dependesse de mim, já falei com o Presidente da 

Casa, eu entro com Mandado de Segurança através da Casa para que a gente possa ter; 

não é necessário isso por que respeitamos o Executivo e achamos que ele deveria pelo 

ao menos cumprir o papel, mas, como ele não está cumprindo então entrarmos com 

Mandado de Segurança, como ele fez com Mandado de Segurança que ele fez para 

suspender a negociação com o contrato da Sabesp para suspender uma série de outros 

processos na gestão passada, então nós vamos utilizar da mesma moeda. Quando eu falo 

que aqui está quinhentos e noventa e cinco, é por que o senhor Prefeito não encaminhou 

a essa Casa também, o contrato dessa locação de máquina; essa locação de máquina foi, 

para ser mais exato, a abertura dela foi no dia 21 de março portanto um mês; 

homologado, quando está homologado é contrato e até hoje não mandou o contrato para 

essa Casa. Não bastasse isso senhor Presidente, nobres Vereadores; essa semana, nós 

lemos hoje, mais um comunicado do Executivo que está encaminhando mais uns Atos 

oficiais, só que a Decretos 123, 155, 161, 267 que não veio encaminhado hoje juntos 

com os Atos oficiais. Portarias que faltam 22,43,44,46,51,53,54,56, enfim, se eu for 

delegar aqui, anotar o que está faltando. Então senhor Presidente, na realidade não se 

trata na de improbidade administrativa na questão judicial porque hoje nós não temos no 

momento interesse disto, mas, nós queremos saber quais são os Atos sim; se o senhor 

Prefeito coloca que quer ter transparência, começa a transparência pela própria casa, 

dentro do seu portal. Se ele quer ter transparência encaminhe os Atos do Executivo para 

Casa; muito me estranha um estimado de setecentos e setenta e um mil por três meses 

cair para cento e noventa e dois eu sinceramente gostaria de obter uma resposta por 

parte do Executivo, qual foi a mágica que conseguiu despencar esse valor; vamos 

considerar tabela SUS todos nós sabemos que tabela defasada; hoje seja quais os 

laboratórios, sejam particulares e tal não cobrem os valores dos exames. Mas, vamos 

considerar que se utilizou a tabela particular em um laboratório particular, você vai paga 

para eles três vezes a tabela SUS é um sistema defasado, mas, você despencar de 

setecentos e noventa e um para cento e noventa e dois em menos de quinze dias, porque 



não se lançou o estimado na primeira com cento e noventa e dois. Prometi que não vou 

me exaltar como eu me comprometi com os nobres vereadores, mas, esses 

esclarecimentos ficam ai não para esse vereador responder por que esse vereador vai 

responder quando o senhor Prefeito apresentar as justificativas e ai sim nós vamos ter as 

repostas, até por que quem faz os Atos Administrativos é o Executivo, quem faz as 

licitações é o Executivo então cabe ao Executivo. Só mais um detalhe, quem alimenta o 

site do Executivo, que é o portal transparência também o Executivo; então não cabe a 

esse vereador poder fazer a defesa ou a acusação. Acusação é assim: nós vamos ter que 

saber por que despencou esse valor do laboratório, o porquê que o Prefeito não 

encaminha os Atos para a Câmara, porque o Prefeito não encaminha o contrato de 

máquinas; não bastasse isso nós temos os estimados dos anos anteriores, mas ai eu não 

quero fazer juízo de situação, mas, tem um Pregão aberto só para salientar no valor de 

dois milhões oitocentos e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta que é uma Ata de 

registro de preços referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar . 

Eu espero, Vereador Sérgio, que esse valor realmente o Prefeito possa fazer como 

Vossa Excelência colocou aqui, a merenda do município, senão, a melhor da região e do 

Estado; com esse valor espero que ele realmente cumpra com o que o Vereador fez aqui 

a defesa do Executivo. Então senhor Presidente, por questão de saúde estarei me 

ausentando por quinze dias estarei me licenciando amanhã desta Casa, vou fazer uma 

cirurgia, foi constatado um câncer de próstata e por quarta feira eu irei para uma 

cirurgia, mas, pode ter certeza de uma coisa, eu vou estar antenado; a não ser o 

momento que esteja na UTI, vinte e quatro horas você internado lá para observação; 

neste momento não vou poder usar as redes sociais nem telefone e tudo o mais; mas 

dentro do hospital eu vou acompanhar vocês podem ter certeza disto, serão quinze dias 

afastados, mas, quinze dias mais presentes do que nunca. Muito obrigado senhor 

Presidente, muito obrigado os Vereadores que me deram aparte. Não havendo mais 

oradores inscritos o Presidente diz: eu gostaria de colocar a todos, meus cumprimentos 

a todos em especial a presença do Fábio Mohamed ter voltado para nossa cidade Cabo, 

é uma honra tê-lo de novo presente na nossa cidade, o trabalho do senhor é digno de 

uma homenagem também; gostaria de parabenizar Vossa Excelência como o Peré que 

está escondido ai. Gostaria também de dizer que hoje é dia mundial do livro a gente não 

pode deixar passar despercebido, nós temos aqui educadores presentes aqui, professora 

Marcial, Cristina, educadores que fazem parte aqui hoje do Plenário e da plateia, pessoal 

da imprensa também, o Impresso Mogi, pessoal do Biritiba News, Oi News, nosso 

assessor de imprensa, Edézio, e os demais o Jornal Acontece também se encontra ai, e 

dizer que o Dia do Livro é um dia muito importante né desde que quando de pequeno 

ingressamos na escola dou graças a Deus de ter tido a cartilha Caminho Suave foi uma 

das primeiras Cartilhas, ela tem mais de quarenta anos Jorge começar a ler, faz tempo 

isso, e ai sim agradecer às professoras de Português, Luis, professor Sérgio, naquela 

época Paulinho, davam os livros de leitura, Maria José; continuamos com a Montanha 

Encantada, A Ilha da Fantasia assim fizesse com que eu pegasse gosto pela literatura. A 

literatura é democrática, ela é fácil e ela é capaz de remeter a gente como leitores a 

viagens gratuitas. Eu digo que a pessoa que lê um livro, o livro acaba absorvendo a 

pessoa nunca sai menor. Então eu quero homenagear o Dia do Livro e pedir para que a 

gente possa tentar ao longo ainda desse mandato, ver se a gente consegue fazer uma 

semana de literatura na escola, alguma ação nesse sentido, conversar com os Diretores 



das escolas públicas para que a gente possa fazer algum trabalho nesse sentido. Em 

relação aqui aos Requerimentos eu gostaria de agradecer a aprovação de todos os que 

assinaram, requerimento para gente ai melhorar e adotar o plano de carreira, a gente 

sabe que o funcionário público com o plano de carreira serve como gatilho de incentivo; 

as vezes o funcionário tem lá 15 anos, está próximo de receber a sexta parte, até antes 

com 10 antes ele precisa de um estímulo, o plano de carreira já prevê que  a cada 3 anos 

é uma porcentagem que não é muito, ela pode ser adequada e aferida no caso ao holerite 

aos vencimentos, então isso serve de estimulo; o funcionário público muitas vezes é 

cobrado e não tem estímulos, então isso ai serve de gatilho para que ele saiba que a  

partir do momento que ele está trabalhando na administração pública, ele se dedicando e 

aos mesmo tempo que ele se dedicou também ele ai ter ali no plano de carreira 

condições de capacitação; não é só em pecúnia, a gente fala de treinamento mesmo, do 

funcionário público saber tratar, conhecer a arte do que está fazendo. A gente acredita 

que não tem outro caminho no país e na cidade da gente se a gente não qualificar mais, 

a nossa mão de obra e digo aqui também que faço parte disso, a mão de obra dos 

servidores, e capacitar, treinar, melhorar o atendimento dando não só autonomia e 

conhecimento. Então acredito que a pessoa que é escolhida para trabalhar seja numa 

administração pública para um cargo de competência e um cargo de concurso, ela tem 

que ter capacitação, ela tendo um incentivo do plano de carreira vai fazer com que ela 

queira permanecer por ali e não que ela sinta a síndrome do pé cansado; ela vai 

envelhecendo no cargo público e ela não chega a hora de ver a data de se aposentar por 

que ela não tem aquele estimulo então a gente tem que ter isso ai porque é previsível 

que haja primeiro lugar como já colocaram anteriormente; a distribuição do trabalho do 

servidor público seja justa não interfira no piso, seja o motorista que está lá, que ele na 

fique desanimado, que ele tenha vontade de cuidar melhor das viaturas dos carros, 

caminhões, seja mecânico não sabote, trabalhe de bom gosto; então o plano de carreira, 

a gente fala de um termo abrangente que é o da capacitação, de dar ferramenta para ele 

atender melhor o munícipe. Hoje a gente vai a outras prefeituras por ai e vê que está sim 

implantado o sistema informatizado as pessoas que trabalham tem conhecimento e a 

gente quer que isso seja disseminado em nossa prefeitura. Incluindo a todos, os 

professores, funcionários públicos de todas as esferas municipais. Gostaria também de 

dizer aqui que a gente está aguardando a resposta como o Fernando solicitou, estamos 

fazendo mais requerimentos dos Atos do Executivo e que a gente não pode se arvorar, a 

gente está tendo cautela para tomar atitudes porque a gente precisa estar materializado 

com a documentação seja para defender seja para aprontar, o nosso papel aqui é de 

fiscalização não estamos prevaricando não temos nenhum entendimento de fazê-lo, 

vamos cumprir com nossos papéis, mas, também não podemos ser oportunistas e não 

devemos fazer a coisa sem ter materialidade. Pode ter certeza o povo que a gente está 

trabalhando sim a gente está assinando Requerimentos, a gente teve aqui hoje uma 

reunião; os aqui que serão homenageados que Sessão  Solene de aniversário deixo já o 

convite de antemão antecipado para uma Sessão Solene que a gente deve homenagear as 

pessoas que devem receber um local de destaque na nossa sociedade, seja ao longo da 

vida, ao longo de um trabalho. A gente convida então para o dia 19 de maio de 2017 às 

19 horas no Centro de Convenções a Sessão Solene da Câmara Municipal que será na 

Rua Gildo Sevali nº 323 essa Sessão celebrará os 53 anos de emancipação onde serão 

entregue lá as homenagens e convido a todos a população em geral, os órgãos de 



imprensa e dizer para que todos tenham uma excelente semana, que a gente possa estar 

ai protegido pela vontade e misericórdia de Deus de todas as coisas e desejar ao 

Fernando que ele tenha boa intervenção, que você possa ter sua convalescência o mais 

rápido possível. Está sendo uma honra estar exercendo um mandato ao seu lado, 

agradecer o Primeiro Secretário juntamente com o Segundo que tem me apoiado muito 

com os trabalhos da Casa Fernando, obrigado de coração, que você se recupere logo, 

isso daí é só um cisco, diz que a gente não tropeça em pedra a gente tropeça em cisco.  

E esse cisco serve para gente dar uma escorregada e voltar mais forte ainda. Você pode 

ter certeza que suas palavras ali, a gente não precisa estar falando todas as semanas mas, 

faço das suas minhas palavras ali. A gente está atento tem que estar tendo a cautela de 

fazer o melhor possível e dizer também que a próxima Sessão fica para dia 02 porque 

segunda feira é feriado, dia 01 de maio, então fica para o próximo dia útil, então para 

terça feira. Gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa semana a todos.                                          

Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De 

tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a 

qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 24 de abril de 

2017. 
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