
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08DEMAIO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diaoito de maio 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 SuharoMakiyama” para a realização da Sessão Ordinária, regimentalmente 

prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador JORGE MISHIMAe 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.06, do Livro nº. 14 de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência do 

Nobre Vereador Fernando José Gonçalves. O Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos justificou a ausência do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves dizendo 

que o mesmo encontra-se enfermo. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, 

invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. 

1.Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de maiode dois mil 

e dezessete. ONobre Vereador Lourival Bispo de Matosrequer a dispensa da leitura da 

Ata, pois a mesma encontra-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis. O Senhor 

Presidente colocou o requerimento do Nobre Vereador em discussão e votação. 

APROVADOO REQUERIMENTO DO NOBRE VEREADOR E DISPENSADA À 

LEITURA DA ATA.2.Leitura do Ofício Nº 134/2017 – SMA – da Prefeitura de 

Biritiba Mirim, encaminha os Atos Administrativos; *Portariasnºs 207, 210 a 

217/2017; *Decreto nº. 3.227/2017; *Contratos nºs 08, 12 a 16/2017.3.Leitura do 

Ofício N° 027/2017 – do Biritiba Prev – Encaminha Balancete Financeiro da Receita e 

Despesas referente ao mês de março de 2017.INDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS4. Indicação nº 283/2017, solicita ao 

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

competente, para que seja efetuada a limpeza do lixo que se encontra próximo a Viela 2, 

no final da Rua Lauro Albano, Jardim dos Eucaliptos, e que seja implantada uma lixeira 
comunitária no local. 5. Indicação nº 284/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

tome providências necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar toda a 

extensão da Rua Ivan Garcia e da Rua Monteiro Filho, Chácara Santa Barbara, Bairro 

Hiroy. 6. Indicação nº 285/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao setor competente, solicitando a substituição dos 

brinquedos por aparelhos de academia ao ar livre da Praça Frederico Ozanan, Rua 

Almeida Garrett, Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO7. Indicação nº 286/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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



realizar estudo e providencias visando a implantação de lombadas ou redutores de 

velocidade na Rua Eliete de Lima, entre o final da Rua 09 e 10, Bairro Nova Biritiba.8. 

Indicação nº 287/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão jurídico, para analisar estudos e providências 

referente ao cumprimento da Lei n.º 1.033, de 16 de outubro de 2001, que dispõe sobre 

controle de população e controle de zoonoses no município de Biritiba Mirim, e dá 

outras providências.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO9. Indicação nº 288/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para efetuar instalação 

de redutor de velocidade do tipo lombada na Rua Casemiro de Abreu, no Bairro Jardim 

Jungers, na altura dos números 48 e 49.10. Indicação nº 289/2017, solicita ao Senhor 

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

competente, para efetuar serviços de manutenção e reparos do portão principal e das 

portas, bem como instalação de fechaduras, maçanetas e grade de segurança na 

Secretaria, além de revisão das torneiras da EMEF Profª. Sandra Regina de Freitas 

Cardoso, situada no Bairro Jardim Jungers. 11. Indicação nº 290/2017, solicita ao 

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

competente, para efetuar manutenção e reparos na instalação elétrica da EMEF Profª. 

Sandra Regina de Freitas Cardoso, situada no Bairro Jardim Jungers. 12. Indicação nº 

291/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para efetuar serviços de limpeza do telhado e 

desobstrução das calhas de escoamento na EMEF Profª Sandra Regina de Freitas 

Cardoso, no bairro Jardim Jungers. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

DA COSTA CAMILO13. Indicação nº 292/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

realizar estudo e providencias no sentido de construção de dois abrigos de ponto de 

ônibus, sendo:1 – situado no bairro Casqueiro, próximo ao estabelecimento comercial 

“Jukabar”2 – situado próximo a entrada da Rua da Servidão, também no bairro do 

Casqueiro.14. Indicação nº 293/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para realizar estudo e 

providências no sentido de passar equipamento de motonivelamento e cascalhamento 

situada na Estrada da Servidão no bairro do Casqueiro, e em toda sua extensão. 15. 

Indicação nº 294/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente, para realizar estudo e providências no 

sentido de passar equipamento de motonivelamento e cascalhamento situada na Estrada 

Nossa Senhora Aparecida no bairro Casqueiro, e em toda sua extensão. 16. Indicação nº 

295/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para realizar estudo e providências no sentido de 

troca de lâmpadas referente a iluminação pública situada na Estrada Nossa Senhora 

Aparecida, no bairro do Casqueiro. 17. Indicação nº 296/2017, solicita ao Senhor 

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

competente, para realizar estudo e providências no sentido de troca de lâmpadas na Rua 

Heitor da Cunha Braga no bairro Cruz das Almas, próximo a Casa de Rações. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA18. 
Indicação nº 297/2017, reiterando as Indicações n.º 81, 82 e 228/2017, solicita ao 

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



competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 

Nilo Garcia e na Estrada Santo Antônio, Sogo, nesta cidade, em toda a sua extensão.19. 

Indicação nº 298/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo determine à Secretaria competente, a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento no bairro Castellano, nesta cidade, em toda sua 

extensão. 20. Indicação nº 299/2017, reiterando a Indicação n.º 168/2017, solicita ao 

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

competente, a realização de serviços de roçada, motonivelamento e cascalhamento na 

Rua José Sérvulo da Costa, altura do número 102, esquina com a Avenida Lauro 

Albano dos Santos, na altura do número 28, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade. 21. 

Indicação nº 300/2017, reiterando a Indicação n.º 210/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal 

Itaguaçu até a altura da Igreja do Chico Leite, Itaguaçu, nesta cidade, em toda a sua 

extensão.22. Indicação nº 301/2017, reiterando a Indicação n.º 196/2017, solicita ao 

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

competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento no bairro 

Jardim Real, nesta cidade, em toda a sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES23. Indicação nº 302/2017, solicita 

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

setor competente da municipalidade as providências que se fizerem necessárias, visando 

à manutenção e limpeza, e a roçada do mato na EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo 

Rodrigues.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA24. Indicação 

nº 303/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente do município, para que o mesmo efetue a 

troca de lâmpadas queimadas nos seguintes endereços: Rua Celso Ducca, em frente à 

garagem de ônibus de empresa LBV, como também na Estrada dos 

Barbosas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO25. Indicação nº 304/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

para que faça reparos na iluminação pública na Estrada do Rio Acima e no bairro do Rio 

Acima.26. Indicação nº 305/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que faça os devidos reparos na Estrada Pomar do Carmo e Nirvana. Não 

havendo mais Indicações, passa-se aosPROJETOS EM DELIBERAÇÃO:AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO1. – Projeto de Lei Complementar Nº 022/2017; Dispõe 

sobre concessão de Auxílio Alimentação aos servidores municipais, e dá outras 

providências.DELIBERADO.O Nobre Vereador Jorge Mishima requer que o 

projeto ora deliberado seja apreciado na Ordem do Dia. O senhor Presidente 

acatando o requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação. Aprovado o 

requerimento do Nobre Vereador. Não havendo mais Projetos a serem deliberados e 

antes depassarà Ordem do Dia, o senhor Presidente suspende a sessão por cinco minutos 

para que as comissões possam analisar e emitir parecer ao projeto de Lei nº 022/2017. 

Retornando a sessão o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a 

chamada nominal dos senhores vereadores para apuração do “quórum”. Havendo 

“quórum legal passa-se aORDEM DO DIA:AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO1.Em única discussão e votaçãoo Projeto de Lei Complementar Nº 



022/2017; Dispõe sobre concessão de Auxílio Alimentação aos servidores municipais, e 

dá outras providências, com Emenda modificativa ao Artigo 7º, proposta pelas 

Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos e de Ordem 

Econômica. APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES 

COM EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA AO ARTIGO 7º E O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS2.– Em única discussão e votação Requerimento nº 139/2017, requer 

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

setor competente e com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para realizar 

estudos visando efetuar a implantação de redutores de velocidades do tipo lombada na 

Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, entre os km 70 e 72.APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE 

ALMEIDA SILVA 3.– Em única discussão e votação Requerimento nº 140/2017, 

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

ao departamento competente, para que sejam tomadas as devidas providências na 

Estrada do Damazio até a divisa com Sabaúna, com o serviço da motoniveladora e 

cascalhamento.APROVADO POR UNANIMIDADE.4.– Em única discussão e 

votação Requerimento nº 141/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

tomadas as devidas providências no Bairro Capestrano (Bairro Bagu) em relação a 

iluminação pública. Antes de colocar o requerimento em votação, o senhor Presidente 

parabeniza e solicita ao Vereador Robério autorização para assinar junto o 

requerimento. O Vereador Robério agradece e diz que seria de muita valia ter a 

assinatura e se mais alguém quiser assinar. O Vereador Lourival solicita a palavra e 

diz: Se o Vereador Robério quiser que assine também, porque lá temos uma demanda 

muito grande e várias lutas por aquele bairro por iluminação pública e todas as 

benfeitorias. É um bairro distante que tem sofrido muito.Com a chuvarada o transporte 

que vem até Santa Catarina tem muitos problemas principalmente para chegar ao bairro 

do Bagu. Vereador parabéns por esse requerimento e gostaria de assinar junto com 

vossa excelência. O senhor Presidente coloca o requerimento em votação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.5.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 142/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que seja feito 

recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua José Sérvulo da Costa, Jardim dos 

Eucaliptos.APROVADO POR UNANIMIDADE.6.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 143/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que seja colocado 

transporte público nos bairros Santa Catarina e Capestrano (Bairro Bagu), e também 

interceda pela implantação de abrigos nos pontos de parada de ônibus. O Vereador 

Leonardo solicita autorização para assinar junto o requerimento. O Vereador Robério 

autoriza. APROVADO POR UNANIMIDADE.7.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 144/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que providencie a 

limpeza diária e a revitalização dos banheiros localizados na praça central. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS8.– Em única 

discussão e votação Requerimento N° 145/2017 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 



Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine à Secretaria Municipal de 

Trânsito e Transportes, os estudos necessários para a implantação de conversão na 

rotatória da Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a Rua José Oliva Melo 

ou Coronel Silvino de Miranda Melo, pela faixa esquerda de conversão do motorista. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.O Vereador Lourival solicita que os vereadores 

assinem com ele o requerimento.9.– Em única discussão e votação Requerimento N° 

146/2017 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Departamento de Obras, para providenciar a manutenção da Estrada 

Santa Catarina com máquina motoniveladora, para a suspensão do nível da rua em 

frente à fábrica de tubos Águia, no Bairro Jardim Yoneda.APROVADO POR 

UNANIMIDADE.O Vereador Lourival solicita que os vereadores assinem com ele o 

requerimento.10.– Em única discussão e votação Requerimento N° 147/2017 - Requer 

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

Departamento de Obras, para providenciar a complementação de asfalto na Rua Antonia 

Rosa de Bolanho, que dá acesso à granja fundão no Bairro Nova Biritiba.APROVADO 

POR UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES MARCELO B. 

M. MELO; FERNANDO J. GONÇALVES; LEONARDO V. MOLINA; WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA; JORGE MISHIMA; ROBÉRIO DE A. SILVA; 

LOURIVAL BISPO DE MATOS10.– Em única discussão e votação Requerimento 

N° 148/2017 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, cópia 

integral de todo Processo Licitatório do Pregão Presencial que trata da Contratação de 

Empresa especializada em serviço de análises clínicas – Processo Administrativo n.º 

263/2017 Edital 06/2017.APROVADO POR UNANIMIDADE.APROVADO POR 

UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES11.– Em única discussão e votação Requerimento N° 149/2017 – 

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

interceda junto ao setor competente, visando a manutenção e recuperação das Ruas 

Alameda dos Girassóis e Rua Paraíso, neste município. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.12.– Em única discussão e votação Requerimento N° 150/2017 – 

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

interceda junto ao setor competente, visando a manutenção e recuperação da Rua 

Sebastião neste município. APROVADO POR UNANIMIDADE. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO13.– Em 

única discussão e votação Requerimento N° 151/2017 – Requer ao Exmo. Deputado 

André do Prado, para que consiga a revitalização de pontos de ônibus no município.O 

Vereador Robério parabeniza o senhor Presidente pelo requerimento e solicita assinar 

junto. O senhor Presidente autoriza e convida os demais vereadores para assinar junto. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA14. – Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

020/2017, ao Sr. José Alberto Júlio. O Vereador Jorge Mishima solicita o uso da 

tribuna. O que fora concedido.Vereador Jorge Mishima: “Digníssimo Presidente 

desta Casa Marcelo Batista de Miranda Melo, Vereador Robério e eu, que estou 

substituindohoje o nobre vereador Fernando Gondim, senhores vereadores desta Casa, 

senhoras e senhores presentes. Entre váriasindicações e requerimentos senhor 

presidente, eu, com satisfaçãoapresentei esta Moção, porque  num país que a inversão 

de valores que sinônimo de ser honesto é esperto, ser desonesto é esperto, ser honesto é 



iniquidade. Ouvimos falar muito do orçamento da década de oitenta e noventa, 

mensalão, lava jato, carne fraca, que antigamente nósfalávamos em carne fraca tinha 

outro sentido, né senhor presidente,operação Timóteo, envolvendo até um pastor.E a 

nível de Prefeitura e Câmara nós sabemos do superfaturamento, propina, corrupção, isso 

é comum né senhor presidente.E a atitude do senhor José, que eu não o conhecia, 

gostaria que ele levantasse, por favor.(O senhor José se levanta) Muito obrigado. A 

atitude de vossa excelência, vou tratar assim, porque merece pode ser digno. Eu, a 

minha esposa no Sukiyaki, que sou o presidente, senhor Julio, ela chegou desesperada, 

ó, bateram no meu carro, bateram no meu carro, falei machucou, não, o carro estava 

parado e é esse incidente. E eu confortei dizendo se não machucou tudo bem, vamos ver 

as perdas. Aí no domingoJúlioindo pra Mogi numa missa me deparei com esse bilhete 

aqui senhor presidente, eu falei não é possível o cara está tirando sarro da minha cara, li, 

vi o numero do telefone, voltei para casa e disse a ela tem um engraçadinho que colocou 

um bilhete disse um numero, talvez fictício esse numero, mas tudo bem.Porque esse 

desacreditamento, porque nós estamos passando por isso, não é verdade. E quando 

surge pessoa igual a você Júlio,a gente ficaassustado, uma coisa que teria que ser 

normal a gente se assusta, e, infelizmente é essa nossa situação. Aí eu deparei com esse 

bilhete.Olá, meu nome é José Alberto derrubei seu para choque, ao sair por favor me 

ligue. Eu voltei em casa,como disse,e comentei com minha esposa, ela disse é 

brincadeira e eu também disse é brincadeira, estão fazendo de palhaço, mas vamos 

aguardar. Nesse meio fui fazer um orçamento e os valores não sãobaixos viu Júlio você 

sabe. Isso foi na segunda-feira no feriado e na terça ela ligou, e, ele prontamente 

pedindo desculpas pediu minha conta bancária e eu mais uma vez disse estamos sendo 

enganados, mas tudo bem passa o numero. E para nossa surpresa quando olhamos a 

conta bancária da minha esposa os valores estavam lá, sem contestar, pelo contrário 

pedindo desculpas pelo transtorno. Vale salientar senhor Júlio, que eu devo a você 

quarenta e nove reais. Ultrapassou em quarenta e nove reais graças pagamento à vista, 

você depositou e caiu na minha conta, então me desculpa a emoção.Nos meussessenta e 

seis anos ouço falar muito, muito não, pelo contrário, poucas vezes pessoas assim, isso 

me emocionou muitoe acho que não tenho palavras, não pelo valor em si, embora seja 

uma pessoa que batalho, estou no sexto mandato, vinte e dois anos de desativo eu 

dependo desses valores. Eu até sugeri a ela, vai lá e remenda na chapa Ala, acho que 

tudo mundo conhece e ela falou puxa é meu primeiro carro novo vamos fazer um 

esforço, vamos tirar um empréstimo, mas ele prontamente nos atendeu. Analisando nas 

câmeras de segurança estava lá o senhor Júlio, que eu não o conhecia, estou conhecendo 

agora, ele com a caminhonete dele arrancou o para choque do carro da minha esposa. É 

por isso Júlio que pessoas iguais a você que devemos enaltecer então Júlio não custa 

nada ressaltar, a gente infelizmente estamos num país que ser desonesto é o cara e 

aquele que é honesto é bobão e nós não podemos aceitar isso. Só uma passagem senhor 

Presidente, fui decasségui no Japão, não consegui juntar dinheiro suficiente nesses 

mandatos todos, fui trabalhar como decasségui.Na volta do meu serviço, eu ainda 

desempregado, estava procurando serviço e coloquei minha bicicletinha e derrubei uma 

porta automáticade vidro no Japão, eu fiquei assustado, sem dinheiro para pagar, e 

chamei pelo proprietário.Lá no Japão eles deixam a mostra você paga, faz o troco e vai 

embora,a honestidade é franca, e ai fui no fundo do comércio dele e chamei e eles 

vieram, a mulher muito reticente, brasileiro vocês sabem como é,brasileiro é desonesto, 



aquela coisa toda, e ela disse pra mim o senhor não vai pagar e eu disse estou chamando 

a senhora para acertar isso aí. Eu ia comprar cerveja, ela queria que eu fosse buscar o 

dinheiro no ato e eu disse não tenho, mas vou arrumar esse valor. A senhora arruma e eu 

venho pagar e ela não, não queria, e ai nisso que apareceu o marido dela e disse não, 

vamos conversar, ele está falandoque o apartamento dele ali e o numero tal. Lá no Japão 

é caríssimo a mão de obra, caríssimo,e eu não pude acertar, ai tirei minhas reservas que 

tinha levado daqui fui lá e paguei ele e ele falou pra mim nossa o senhor é honesto, é 

brasileiro,disse sou brasileiro sim.Nisso paguei a cerveja e comprei mais duas cervejas e 

ele como agradecimento deu mais três cervejas pra mim, então a imagem é, que 

vantagem eu levaria se a consciência iria pesar. Bom para finalizar peço desculpas, sou 

uma manteiga, se assisto novela eu choro, não sei por que estou chorando se alguém 

chora estou chorando junto porque não seio motivo, sou muito emotivo, sou uma pessoa 

queixo duro, sou até mal educado as vezes, mas sou muito manteigatambém, mas não 

me defendendo senhor presidente, essa lágrima minha foi excesso de agradecimento e 

um grito de esperança. Muito obrigado”. O senhor presidente quebra o protocolo e 

solicita uma salva de palmasao homenageado e a todos. O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: “Queriasó o uso muito breve 

das palavrasdo Nobre Vereador. Gostaria de assinar junto esta Moção de Aplausos e 

digomais, a honradez do homem não está em fazer coisas extraordinárias, a honradez do 

homem está em fazer as coisas ordinárias de modo extraordinárias.Então realmente esta 

salva de palmas ela tem um valor muito grande, porque a gente está acostumado a 

valorizar escândalos achando que isso é normal e o normal é a gente fazer a cada 

diacada atitude valer a pena. Cada atitude correta é valorizar aquilo que é correto, então 

o nobre vereador está de parabéns pela Moção e o senhor José,você,nos alegra muito 

com esta atitude. Muito obrigado” O Vereador Jorge Mishima agradece ao vereador 

Sergio. O senhor Presidente convida o senhor José para uso da tribuna e solicita ao 

Vereador Juka para conduzi-lo ao plenário. Homenageado Senhor José “Obrigado.Boa 

tarde senhor Presidente, obrigado pela parte eobrigado Nobre Vereador. E isso é o 

mínimo que uma pessoa deva fazer uma coisa de princípios. Eu fui criado por um pai 

por uma mãe que me ensinou este tipo de atitude deve ser levado para o resto da vida. 

Como o Nobre Vereador comentou nesses escândalos que estamos tendo ultimamente 

acontecendo isso em nosso país. Eu viajo muito pela empresa que trabalhojátive a 

oportunidade de conhecer o Japão, Estados Unidos, Alemanha, empresas, países que 

dizem de primeiro mundo e a gente nota que temos aqui um potencial gigantesco. Nosso 

país é gigante com recursos naturais gigantescos o que falta são as pessoas, acho que as 

pessoas deveriam olhar mais para este tipo de detalhee usar seus princípios para que 

uma pequena atitude como esta retribuir o que eu aprendi, ou seja, vou continuar sendo 

assim. Obrigado”.Retornandoo senhor Presidente diz: Antes de encerrar a presentee 

por em votação,gostaria de parabenizar o Jorge Mishima pela Moção,ao 

homenageadosenhor José Alberto Júlio é um prazer, é o que a gente fala que esta atitude 

nos traga por conduta e contágio. A conduta faz o homem e isso ai serve de exemplo 

para a gente e eu garanto para o senhorque esses vereadores estão aqui, hoje, pautado e 

que sirva de modelo. Outra questão também, de ser sensível, acredito que já tivemos 

militares extraordinários e fortes e que um deles foiparafraseandoindo a endurecer sem 

perder a ternura, né Jorge, então,quer dizer, a pessoa ser as vezes emotiva não quer dizer 

que ela é menos homem. Ela tem que ter a emoção na hora certa e ser dura na hora certa 



também, então Jorge isso é sinal de prudência, é sinal de sensibilidade,mais do que isso, 

até mesmo os mais duros e contundentescombatentes tiveram momentos de emoção, 

momentos de sensibilidade o que faz com que torne a vida mais humana. Hoje em dia a 

gente depara no mundo que tem questão de violência, roubo, etc...,as pessoas passam e 

se tornam cotidiano  passarem ao lado e não saírem da zona de conforto.Onde, por 

exemplo, no Estados Unidos tem atitudes que se a gente ver um crime e a gente não 

comunica e depois descobre a gente é responsabilizado também,se a gente esteve numa 

cena de crime e não comunicou.Então que esta questão sirva de exemplo e modelo. Fico 

feliz que a sessão hoje está tratando temas bem a menos e é assim que deve ser, caiu 

como bálsamo essa homenagem pra gente e sirva na semana de comemoração do 

aniversário da cidade para alentarnossos corações e encaminhar nossa postura. 

Colocado em discussão e votação a Moção de Aplausos nº 020/2017. APROVADO 

POR UNANIMIDADE.AUTORIA DA MESA DIRETIVA15.– Em única discussão 

e votação Projeto de Resolução N° 004/2017 – Dispõe sobre a concessão de Auxílio 

Alimentação aos servidores municipais da Câmara Municipal, e dá outras 

providências.APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER DAS 

COMISSÕESDE JUSTIÇA E REDAÇÃO; TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E 

ORÇAMENTOS E DE ORDEM ECONÔMICA E O PROJETO DE 

RESOLUÇÃO.Não havendo mais material para a Ordem do Dia, o senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretário que faça chamada dos senhores vereadores para o uso da 

Tribuna.  O Primeiro Secretário informa que tem orador inscrito para o uso da Tribuna 

do Povo, senhor Fabio Rogério Barbosa que irá falar sobre a melhoria dos bairros Vista 

Alegre, Yoneda e Vertentes. O senhor Presidente solicita ao Vereador Leonardo 

Venâncio Molina para que faça adentrar o senhor Fabio Rogério para o uso da tribuna, 

alertando que o mesmo tem cinco minutos para explanação. 1.FABIO ROGÉRIO 

BARBOSA: “Boa tarde senhores membros da Mesa, Presidente, Secretários, 

Vereadores e munícipes presentes. Venho a esta Casa de Leis a Casa do Povo para fazer 

um pedido e tecer alguns comentários. Com base no Artigo 5º da Constituição que rege 

osmeus direitos coletivos e individuais, venho cobrar melhorias pelosbairros Jardim 

Yoneda, Vista Alegre, Santo Antônio e também de um bairro distante que tenho muitos 

amigos e parenteso bairro dosVertentes. Pelo Yoneda, pela Jair Leme,eu, como 

funcionário público na área da segurança pública nossa cidade está tendo um descaso 

com esses bairros por quê? iluminação precária, ruas precárias,e, como suplente do 

grupo de base sou cobrado para cobrá-los melhorias para aqueles bairros. Sem 

desmerecer outros bairros da cidade, todos os bairros merecerem, mas que cobrem do 

Executivo uma atenção melhor, maior, porque iluminação prejudica o trabalho da 

segurança pública, o trabalho da área da saúde, o transporte público também é 

prejudicado, as vias lá são prejudicadas, então precisamos de mais atenção para esses 

bairros. Gostaria de tecer o comentário que sou cobrado  e como que cobrado vou 

cobrar também, porque temos que acabar com esse negócio não faço, faço, não faço, 

faço,essa seria a ideia pra gente lá de baixoe para que possamos conseguir umacidade 

melhor, ou trabalhamos juntos ou trabalhamos com ninguém. Só para terminar senhor 

presidente agradeço aos vereadores, aos nobres vereadores da base que faça essa força, 

que vamos cobrar, vamos cobrar mais. Quero tecer um comentário meio militar da 

minha área mais é fluxo uso, ou seja, o meu inimigo sendo inimigo do meu inimigo é 

meu amigo, então vamos fazer o negócio andar. Muito obrigado”. Osenhor Presidente 



solicita ao Primeiro Secretário que faça chamada dos senhores vereadores para o uso da 

Tribuna. 1. VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO: “Senhor Presidente agradeço e 

dispenso o uso da palavra.”2. VEREADOR LEONARDO VENANCIO MOLINA: 

“Senhor Presidente boa tarde. Segundo SecretárioRobério boa tarde, boa tarde 

senhorPrimeiro Secretário, que se encontra hoje no lugar do Fernando, Jorge Mishima. 

Boa tarde aos nobres vereadores. Boa tarde aos munícipes aqui presentes. Boa tarde 

também a todosda imprensa. Senhor Presidente gostariaaqui hoje parabenizar e não 

reclamar. Parabenizar o vereador Jorge Mishima pela Moção de Aplausos ao senhor 

José Alberto e também queroparabenizar o policialCabo Fabio Mohamed, pela atitude 

que teve no dia quatro de salvar uma criança, uma funcionária da prefeitura chama 

Simone do agendamento da perícia. Meus parabénsCabo Mohamed e toda a equipe que 

esteve presente lá.Muito obrigado senhor presidente.”3. VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS: “Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra.” 4. 

VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS: “Boa tarde a todos. Boa tarde a 

Mesa,Senhor Presidente, Nobres Vereadores e plateia. Quero primeiro, Jorge realmente 

a gente se conhece há bastante tempo e parabenizar o ser humano, porque nas pequenas 

atitudes, nas pequenas coisas é que se conhece o Homem, o ser humano. Quando falo 

Homem, a pessoa adulta ou criança, é muito bonito da sua parte sim, parabéns mesmo. 

Senhor Lourival através do seu requerimento 146/2017, quando você cita o final da 

Nove de Julho com a Jair Leme realmente o Prefeito anterior fez uma boa elevação 

naquela área lá, que todo ano na época das águas transbordava a rua e comprometia todo 

o trafego lá e precisa de mais levantamento. O Prefeito conseguiu certo recurso,até não 

pequeno, através de uma indicação, uma emenda parlamentar para fazer a extensão do 

trecho um e dois,partindo dali, mas pela elevação será depois da ponte.Quero 

parabenizar a população de Biritiba pelo aniversário que se deu no dia cinco de maio, 

pelos cento e quarenta e quatro anos e cinquenta e três de emancipação política. 

Parabenizo também o senhor Prefeito pela realização do evento das festividades dos 

dias cinco, seis e sete de maio que se encerrou. As autoridades, Prefeito, Deputado 

Gondim, Deputado Estevam Galvão e Marcos Damásio. A realização do desfile cívico 

que se deu com a presença do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e os 

membros do Tiro de Guerra, os alunos da Escola Estadual que abriu o desfile também, 

os alunos das EMEIS E EMEFS do município, aos Diretores, Professores e Secretários, 

funcionários principalmente, porque sem eles não acontecem o desfile e sem os alunos 

muito menos. Não adianta trazer autoridades se a população não estiver presente. Os 

Vereadores de certa forma alguns não estiveram presentes, mas mesmo assim a gente 

agradece porque de certa forma tem compromisso com os vereadores que lá estiveram. 

Quero agradecer em nome do Prefeito as festividades que aconteceu. Obrigado senhor 

Presidente”. O senhor Presidente solicita ao Vereador Lourival Bispo de Matos, vice-

presidente, que assuma a presidência para que ele possa fazer o uso da tribuna. 

Assumindo a presidência o Vereador Lourival Bispo de Matos solicita ao Primeiro 

Secretário que faça a chamada do Vereador para o uso da tribuna. 5. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa tarde senhor presidente. 

Agradeço o vereador Robério, segundo secretário pelo serviço prestado junto comigo e 

dizer que é uma honra estar trabalhando com você, agradecer ao Jorge que veio hoje 

substituindo o Fernando que está acamado em processo de convalescência, aos demais 

vereadores, a plateia, a imprensa, enfim em nome de todos. Em primeiro, eu não ia ler 



mais é melhor eu ler, porque a gente acredita que certas coisas, acabei de receber hoje 

um ofício do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ofício 811/2017 – IPJ – 

ABPM - Mogi das Cruzes, 06 de abril de 2017. Senhor Presidente. É com grande 

satisfação que o Ministério Público vem à presença de Vossa Excelência para desejar-

lhe uma profícua atuação à frente do Legislativo Municipal de Biritiba Mirim. Na 

oportunidade, a fim de traçar as bases de uma interlocução que contribua para a 

concretização dos princípios constitucionais da Administração Pública no Legislativo 

Municipal, e no intuito de instituir uma atuação preventiva, o Ministério Público do 

Estado de São Paulo está lançado a campanha: “Político que faz favor, nega direitos”. O 

objetivo dessa campanha é valorizar o político ético, proteger os direitos da população 

mais carente e fomentar o combate ao clientelismo, responsabilizando seus praticantes 

por ato de improbidade administrativa. O clientelismo é uma prática política de troca de 

favores no qual os eleitores são encarados como “clientes”. No caso do “vereador 

clientelista”, sua atuação fica voltada ao atendimento de demandas individuais ou de 

determinados grupos, que retribuem com o apoio político e com o voto nas próximas 

eleições. De tão arraigada na política brasileira, muitos consideram o clientelismo 

normal. E até legal. Mas não é. O vereador NÃO PODEatentar demandas individuais 

em afronta às necessidades de todos! Arrumar vagas para internação em hospitais, vagas 

em creches, conseguir transporte público para pacientes, estudantes, arrumar emprego 

ou cestas básicas, isso NÃO É função do vereador. Todo o serviço que a Administração 

Pública presta aos cidadãos deve ser prestado mediante o estabelecimento de critérios 

objetivos. Por exemplo: o ideal é que todos tenham aceso às vagas em creche. Mas caso 

o número de vagas seja menor do que o número de crianças necessitadas de creche, 

devem ser estabelecidos critérios de seleção que escolham aqueles que mais precisam, 

como por exemplo, dar preferência às mães que trabalham em período integral, em 

relação àquelas que trabalham meio período. Quando um vereador interfere na 

Administração Pública para que a vaga seja destinada a uma eleitora, estará 

desrespeitando o critério objetivo, fazendo com que alguém que precisa menos seja 

beneficiada em prejuízo de alguém que precisa mais. Mas não é só isso, essa conduta do 

vereador caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios 

da impessoalidade e da moralidade. A atuação do vereador terá que ser IMPESSOAL. 

Se há carência de vagas nas creches do município, caberá ao vereador investigar a 

correta aplicação dos recursos públicos, verificar a destinação dos recursos 

orçamentários, bem como fiscalizar se a distribuição das vagas está ocorrendo mediante 

critérios objetivos que beneficiem primeiro quem mais precisa. Somente dessa forma 

poder-se-á garantir que os mais necessitados serão atendidos. Sempre que o vereador 

interfere em favor de um indivíduo, para beneficiá-lo em desrespeito a critérios 

objetivos, estará negando o direito daqueles que mais precisam.É preciso que fique 

bem claro: o vereador NÃO PODE trabalhar para beneficiar indivíduos ou grupos em 

desrespeito aos direitos dos demais. Ele tem que resolver os problemas da 

COMUNIDADE como um todo. Quando um vereador atua em benefício da 

comunidade, ele consegue melhorar a vida de todos e conquistar a simpatia do 

eleitorado, ainda que alimente o descontentamento daqueles que pretendiam “furar a 

fila” com a ajuda do vereador. O Ministério Público atuará com muito rigor na 

repressão do clientelismo responsabilizando por improbidade administrativa aqueles 

vereadores que cultivarem essa perniciosa prática que nega direitos aos mais 



necessitados e prejudicada políticos sérios e dispostos a desenvolver um bom trabalho. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveita-se a oportunidade para externar 

protestos de estima e elevada consideração. Felipe Duarte Paes Bertolli – Promotor de 

Justiça Substituto. Aqui também ele manda outro Ofíciode 984/2017, uma 

representação civil.Mogi das Cruzes, 26 de abril de 2107. Ofício nº 984/2017 – 1PJ – 

RFMD. Ref. Representação Civil nº 43.0341.0002235/2017-3. Excelentíssimo Senhor. 

Pelo presente, objetivando a instrução do procedimento em epígrafe, dirijo-me a Vossa 

Excelência no sentido de solicitar que presteinformações sobre os cargos 

comissionados, apresentando estudo, com tabela, sobre os cargos comissionados e 

efetivos (constando nome do ocupante, data da nomeação e funções exercida) e 

encaminhando todas as leis sobre o tema. Prazo para resposta: 10 (dez) dias. Na 

oportunidade, convido para que compareça e apresento a Vossa Excelência protestos de 

elevada estima e apreço. Felipe Duarte Paes Bertolli – Promotor de Justiça Substituto. 

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo.Aproveitei o 

tempo da tribuna para dizer que o Promotor abriu um procedimento aqui uma 

representação civil contra o Presidente da Casa.A gente trabalha desde o primeiro dia 

com o principio da transparência, da ética, da moral, nós iremoso mais rápido possível 

responder a tudo, inclusive comparecer ao Ministério Público pra dar todas as soluções 

como ferramental. Eu fiz questão de receber o oficio e outros Vereadores, se não me 

engano, todos receberam aqui, pra gente estar pautando aqui para depois não haver este 

clima.Estamos trabalhando com transparência, quehoje em dia todo mundo tem e citar 

também a operação lava jato que está trazendo efeitos, oMinistério Publico trabalhando, 

eu não vejo isso como jurisdicionalização doLegislativo, sabe?Acredito que ele é uma 

ferramenta é um órgão de controle e aquele que trabalha correto a gente vai lá prestar as 

declarações e demais que for necessário. Por isso que a gente está aqui para trabalhar, 

tanto o Ministério Público, o Tribunal de Contas, aquele que trabalha de maneira 

transparente, límpida vai, então não temo, vou prestar as informações e se for o caso 

pagar pelo o que for pedido. A gente só está aqui agradecendo ao Promotor Felipe pela 

postura e pelo trabalho dele.A gente vai estar aqui fazendo o papel de vereador, então a 

gente acredita que a conduta da gente até agora na postura foi a correta, a transparência 

nas contas, a Casa está no eixo então vamos elaborar o que ele disse, e o que ele entrou 

contra mim, então vamos estar enviando todos os cargos e todos os procedimentos e 

graus relativos que ele pede. Gostaria de agradecer ao Walter por enquanto e retornar ao 

meu cargo. Muito obrigado”. Terminado o uso da palavra o senhor vice-presidente 

retorna os trabalhos para o senhor presidente Marcelo Batista de Miranda Melo. Dando 

continuidade aos oradores inscritos o senhor Presidente solicita ao primeiro secretário 

que prossiga a chamada dos oradores inscritos. 6. VEREADOR ROBERIO DE 

ALMEIDASILVA: “Excelentíssimo Senhor Presidente, Jorge Mishima- Primeiro 

Secretário, boa tarde. Boa tarde aos Nobres Vereadores. Boa tarde plateia. Boa tarde 

todos os funcionários desta Casa e a imprensa. Subo nesta tribuna senhor Presidente 

para parabenizar o nosso município pelos cento e quarenta e quatro anos de fundação e 

cinquenta e três anos de emancipação política, é muito importante e vamos fazer com 

que o nosso município cresça ordenadamente. Também gostaria de parabenizar ao nobre 

vereador Jorge Mishima, parabenizar pela postura e por essa Moção que fez para o 

senhor José Alberto Júlio. Parabéns também senhor José, infelizmente são poucos que 

agem desta forma, mas o senhor está de parabéns, tenho certeza que o senhor não sabia 



que o veículo era do Nobre Vereador, mas se fosse com outra pessoacom certeza seria 

da mesma forma. Gostaria também de parabenizar o Presidente desta Casa de Leis pelas 

palavras dele e outra coisa pela transparência, tem que comparecer sim, tem que atender 

o que o Ministério Público esta pedindo e não deixar nada para trás. Foi convocado, foi 

intimado compareça e vê o que eles estão querendo e responda aquilo que eles estão 

querendo de Vossa Excelência, eu não tinha dúvidas que seria desta forma. Obrigado 

pela transparência, isso é muito importante para essa Casa de Leis que seja realmente 

transparente. Ao munícipe Fabio que está representando a Polícia Militar do Estado de 

São Paulo, pessoa ativa que eu vejo que está sempre trabalhando pelo nosso município. 

Gostaria de parabenizar por suas palavras, que são palavras estas que tem ser ditas, não 

é pedir nada demais é o que realmente os bairros estão necessitando, então parabéns 

pelas palavras e temos que ter pessoas mais que se interessam pelo município, porque 

existem as cobranças. Como diz um amigo meu as críticas produtivas, isso é bastante 

importante para o nosso município. Município esse com pouco mais de trinta mil 

habitantes, município até fácil de estar administrado. Eu tenho certeza que o Executivo 

vai tomar as devidas providências ai, vai ser reportado ao Executivo, tenho certeza 

disso. Ao Nobre Vereador Luiz dos Passos quero agradecer também pela informação 

que chegou até esta Casa aqui de que vai ser feito a benfeitoria, esta estrada que o 

Vereador Lourival Bispo de Matos fez uma colocação e que fiz questão de estar 

assinando junto com ele, que realmente aquele pessoal ali precisa. Não só aquele 

pessoal, mais tem outros bairros que estão precisando necessitando de mais benfeitorias, 

ou seja, manutenção, que a gente possa estar atendendo os munícipes que tenho certeza 

que estão aguardando ansiosamente. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a 

parte, o que fora concedido. “A gente hoje, Biritiba já foi muito difícil de ser 

administrado pelo Executivo. Eu que em noventa e seis fui eleito para meu primeiro 

mandato, andava no Cruz das Almas, descia ladeira ali e não conseguia retornar, fazia 

um balão, porque só tinha terra, só buraco. Hoje vemos Cruz das Almas, temos um 

probleminha ali perto do Okamura, são problemas do Ministério Público, mas 

praticamente quase todas as ruas são asfaltadas. No Jardim dos Eucaliptos também está 

precisando hoje de reparos, de reforma, mas está praticamente toda asfaltada, então 

vendo Cruz das Almas, Jardim Yoneda, Nova Biritiba, que só era barro, então hoje está 

fácil de fazer a manutenção. As estradas vicinais estes tem que se focar, nas estradas 

vicinais sempre. Onde está tudo asfalto é só fazer manutenção.Precisamos de máquina 

motoniveladora em cima do asfalto?Não.Precisamos de 

retroescavadeira?Não.Precisamos de retroescavadeira e motoniveladora no campo, nas 

estradas vicinais. Os bairros vicinais esses precisam de uma grande administração, é só 

ter vontade e arregaçar as magas que você vê o resultado. Muito obrigado.”Retornando 

a palavra o Vereador Robério diz: “Só para finalizar, mais uma vez, queria 

parabenizar nossa querida Biritiba Mirim e agradecer a presença de todos e que todos 

tenham uma boa tarde. Muito obrigado.”8. VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Senhores Vereadores, Comunidade aqui 

presente, Imprensa, minha mãe, Dona Gema, mãe do nosso Presidente, a todos boa 

tarde. Gostaria de falar nesse momento e até em cima disso que o nosso nobre policial 

colocou aqui que realmente é necessário. A operação tapa-buraco na nossa cidade já 

começou por esses dias, então os próximos bairros que serão contemplados com 

pavimentação asfáltica é Jardim Yoneda, Jardim dos Eucaliptos, então teremos tapa-



buracos em algumas vias, teremos recapeamento em outras, então no decorrer desse ano 

muitas coisas serão feitas nesta linha. Nós estamos ai junto do Executivo cobrando sim, 

porque nossa função é essa, fiscalizar aquilo que está sendo feito e cobrar, e as 

melhorias estarão acontecendo muito em breve. Aproveitamos também neste dia, a 

primeira sessão posterior ao aniversário da nossa grande Biritiba Mirim, cento e 

quarenta e quatro anos de fundação e cinquenta e três de emancipação política, 

parabenizando a nossa cidade parabenizo todo o cidadão Biritibano, todas as pessoas 

que nasceram nesta urbe. As pessoas que escolheram Biritiba para criar seus filhos, 

muitas vezes até pessoas que moram em outros municípios, como tem professores que 

trabalhamcomigo nas escolas há dez, vinte anos, residem em Mogi das Cruzes e 

escolheram por opção trabalhar em Biritiba Mirim, então a todos esses meu muito 

obrigado e meus parabéns. Agradeço também a todas as autoridades que se fizeram 

presentes nas comemorações do aniversário da cidade que tivemos ai três noites na 

praça onde as famílias estavam reunidas. Tivemos várias apresentações com banda 

locais com pessoas de nossa cidade ali expondo o seu talento, dentro e outras bandas da 

nossa região de Mogi das Cruzes, então agradeço e parabenizo todo o povo que 

participou das comemorações, principalmente do desfile cívico, onde a gente teve, como 

foi colocado, vários alunos das nossas escolas, nossas crianças, nossos munícipes que 

foram voluntários, tivemos muito funcionários, professores e alunosque abrilhantaram 

realmente a nossa festa. Também não poderia deixar de falar neste mês de maio, mês 

dedicados às mães, Feliz dia das Mães, à minha mãe, a mãe do senhor Presidente 

representando todas as mães biritibanas. Feliz Dia das Mães e que Deus abençoe vocês 

que são guerreiras e fazem nossa vida cada dia melhor. Deus abençoe vocês, Deus 

abençoe Biritiba e muito obrigado a todos.”8. VEREADOR WALTER MACHADO 

DE ALMEIDA. “Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra.”  Não 

havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidentediz: “Gostaria de deixar gora como 

Presidente e tecer alguns comentários,em relação ainda ao dia das mães, deixei para 

falar por último,como o Professor Sergio agradecer ainda por ter homenageado a sua 

mãe, bem como a minha, e dizer mãe pra senhora que está aqui seu filho, quero 

agradecer por a senhora ter criado nós seus seis filhos de maneira humilde, porém todos 

os filhos de coração manso, trabalhadores, por isso que estamos aqui hoje querendo o 

melhor para essa cidade que a senhora tanto se dedicou também. Falar pra senhora que é 

uma honra ser filho da senhora e desejar para que a senhora,que nunca tenha dessabor 

com minha postura esse é meu único motivo de estar presente, se for o caso,me pautado 

na vida pública e no particular. A senhora mãe tem um filho que nunca teve no Foro um 

processo administrativo em vinte anos de vida como profissional liberal, então mãe é o 

pouco que estou tentando fazer pela conduta imensa que a senhora teve. Em nome da 

senhora Dona Gema quero parabenizar todas as mães, avós, as tias que fazem parte 

também, hoje muitas avós cuidam de crianças como mães. Não poderia deixar de 

indagar que senão o Dia das Mães é o dia mais importante no calendário anual, então 

gostaria de fazer as todas as mães que estão aqui, as mães que trabalham na Câmara, 

funcionárias, as mães presentes aqui, a esposas de vocês Vereadores que são mães, leve 

no coração nosso motivo de voto, as mães esposas dos funcionários da Imprensa, as 

mães que são Assessoras aqui da Câmara também, enfim, dizer que mãe é negócio de 

outro planeta, não é pra qualquer mulher não é pra qualquer um.Só quem é casado e 

convive realmente com uma esposa que é mãe e um cara quando é pai elenão tem só o 



valor de pai tem também o valor de mãe ele dá valoros que foram pais na vida, então 

gostaria de parabenizar aqui. Dando sequencia gostaria de falar aqui que esses dias,fora 

a parte administral que temos trabalhado, pedindo as coisas oficiais, nossa postura, mas 

falar também de coisas boas que tem acontecido como a reunião da APAE que aqui 

teve. Foi uma reunião excelente que o Vereador Eduardo acompanhou, nós estivemos 

aqui na reunião, na quarta-feira passada, uma reunião que trouxe aqui organizadores, 

colaboradores. A presidente da APAE que também tem um filho e está gerida, Dona 

Eva esposa do Marcio, enfim foi uma das reuniões, do qual alguns vereadores não 

puderam participar porque tinha outros afazeres, mas eu tive a oportunidade e a honra 

de estar, dos quais foi uma das melhores reuniões um momento em que muito me 

emocionei aqui. Pessoal mágico, momento singular em que a gente consegue ver que o 

intuito de estar lutando na Câmara pela APAE, não só pela APAE, mas por outras 

organizações,os CIPES, Terceira Idade - RIVEVER, ASSAF, Instituição Beneficente 

Nossa Senhora da Piedade, outras instituições que a gente acredita que são esteios numa 

cidade de tem um Estado forte. Gostaria então de declarar que vamos estar trabalhando 

insistentemente para conseguir recursos, amparos, através de emendas com nossos 

Deputados, já estamos em contato, assim que a parte documental estiver pronto vamos 

enviar. Agradecer aos funcionários da APAE,aos voluntários, aos pais e aos alunos, 

enfim a todos os colaboradores. Comentar da reunião que vai ter no dia onze às quatorze 

horas, das Comissões, para analisar os projetos e dar andamento,e, também não 

esquecer mais uma vez aqui de convidar a todospara a Sessão Solene.Outra questão 

também,fomos convidados na terça-feira passada pelo Comandante da PM, ele nos 

mandou o convite na sexta-feira, quatro e cinquenta, então eu fui avisado na terça-feira, 

eujá estava em Mogi,não deu para comunicar a todos, pedi para a Vanderli, fui lá, aonde 

o Coronel que conduz a PM de forma extraordinária, viu Jorge, que apreço que estou 

tendo pelo trabalho dele, juntamente tiveram lá com o Tenente Dirceu, Capitão Amaral 

e demais, onde foi homenageado o policial do mês. Temos aqui o Fabio, o Pio irmão 

dele foi um dos homenageadosjuntamente com o Cabo Moreno, o Wander, então é 

motivo de orgulho, onde nós fomos convidados e lá fomos muito bem recebidos. Eu 

pedi para quando houver outra solenidade, mensal, que ele pudesse convidar com 

antecedência, então estive lá representando onde fui muito bem recebido. Gostaria de 

deixar avisado aqui ao Pio, que foi homenageado lá também, que é muito merecida, que 

a classe aqui da PM trabalha muito bem, e, dizer ao Fabio que nós lutamos e para nós é 

uma honra tê-lo em nossa cidade trabalhando e enfrentando, você que é um policial de 

uma maneira extraordinária tem um tiro de policial excelente. Gostaria de ver 

trabalhando isso aqui, a situação da policia aqui só não é pior, porque teve há uns anos 

atrás ao comando do Tenente Dirceu que pôs a turma juntamente com os policiais 

operacionais Fabio, Pedro, Vanderlei e demais policiais, nãofarei injustiça de não 

comunicar a todos da companhia que deixaram a cidade aqui a cidade a ponta dos 

cascos, a gente não podeesquecer um trabalho que foi feito lá atrás. Hoje com o 

aumento do pro-labore e agora também pela luta,parece que vai aumentar mais um 

pouco também, que muitos policiais de fora querem estar aqui, então o que eu pedi e 

implorei Fabio que além de você voltar que não traga pessoas que não conheçamque 

hoje estão comprometidostem todo o conhecimento geográfico de nossa população. 

Hoje temos a sensação de segurança em Biritiba e quando acontece alguma coisa 

também mesmo sendo policiamento ostensivo vocês tem elucidado muito coisa 



juntamente com a policia civil, então quero agradecer Fabio e leve meus abraços a seu 

irmão. Faço aqui o convite a todos da imprensa, a todos os munícipes e aos 

homenageados com a Moção de Aplausos que vai ter a sessão solene da Câmara 

Municipal em relação ao aniversário da cidade, será no dia dezenove as dezenove horas, 

na sexta-feira, sem ser esta, na próxima e vocês estão convidados. Vamos ter lá dez 

cidadãos homenageados, também teremos eventos, apresentação da Orquestra, as 

autoridades locais, enfim dizer que em maio estamos tendo a oportunidade de ter sessão 

mais a menos em condições de comemoração ao aniversário da cidade, então 

convidamos a todos aqui para estar no evento e comemorarconosco na Casa Legislativa. 

Convidar após a sessão para o homenageado tirar uma foto e desejar a todos uma ótima 

semana e as mães um feliz Dia das Mães. Muito obrigado.”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, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 
Presidente da Câmara 

 

 

 

JORGE MISHIMA                ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

1º Secretário   2ª Secretário 


