
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 15DEMAIO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diaquinze 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 FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVESe o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário e 

2º 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.07, do Livro nº. 14 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara.O Senhor Presidenteinforma que o Vereador Jorge Mishima 

encontra-se a caminho da presente sessão. 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 08 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.O Vereador Jorge Mishima adentra ao 

plenário e pede para constar sua presença na sessão. Terminado o Expediente passa-se 

asINDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS1. Indicação nº 306/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente e com a EDP 

Bandeirante, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar a instalação de 

luminárias na Estrada do Servidão, Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação nº 307/2017, 

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

ao órgão competente e com a EDP Bandeirante, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar reparos nas luminárias já existentes na Viela 2 e na Via de Acesso J, 
antiga Viela 1, Jardim dos Eucaliptos.3. Indicação nº 308/2017, solicita ao Senhor 

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

competente e com a EDP Bandeirante, solicitando providências cabíveis para que sejam 

implantadas as luminárias públicas na Rua Marinalva da Silva Santos, Jardim dos 

Eucaliptos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO4. Indicação 

nº 309/2017, 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 

construir um abrigo de ponto de ônibus localizada na Estrada dos Sargentos, em frente à 

chácara de propriedade do senhor Bilac, Bairro Rio Acima. 5. Indicação nº 310/2017, 

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



ao setor competente, para providenciar cumprimento da Lei n. 1.346, de 25 de setembro 

de 2006, que “dispõe sobre o Parlamento Jovem”. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO6. Indicação nº 311/2017, solicita ao 

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

competente, visando serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Rio 

Tamanduateí, Rua Seis, Rua João Quintino, Rua Edite Conceição de Jesus, Rua João 

Batista Leite e Rua Dr. Mário Perin Filho, todas situadas no Bairro Vertentes.  

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO7. Indicação 

nº 312/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente, para realizar estudo e providências nos sentido de 

troca de lâmpadas queimadas na Rua 31 de Dezembro, próximo ao n. 128, Bairro 

Jardim Yoneda, e em toda a sua extensão. 8. Indicação nº 313/2017, solicita ao Senhor 

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

responsável, em verificar a possibilidade de realizar reparos com máquina 

motoniveladora e realizar a colocação de material apropriado para a Rua Um, Bairro 

Casqueiro. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS9. 

Indicação nº 314/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para a 

realização de serviços de roçada na área externa e interna no Parque do Bairro Nirvana. 

10. Indicação nº 315/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

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

executar serviço de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Sertãozinho e na 

Estrada da Fazenda Paraíso, Bairro Sertãozinho. 11. Indicação nº 316/2017, solicita ao 

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

Departamento competente, no sentido de notificar o proprietário do imóvel localizado 

na Rua Toyama para que o mesmo promova a limpeza da calçada em toda a extensão da 

propriedade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA12. Indicação nº 317/2017, reiterando a Indicação n.º 094 e 231/2017, solicita 

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

competente a realização de serviço de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Luís 

Vaz de Camões, Guerra Junqueira e Anita Garibaldi, Bairro Cruz das Almas, em toda 

sua extensão.Não havendo mais Indicações e nem Projetos a serem deliberados passa-se 

Ordem do Dia.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Senhor Presidente deu entrada nesta Casa, na semana retrasada, ou melhor, 

na semana passada semana retrasada, objeto de deliberaçãona última sessão, o Projeto 

de Lei do Executivo de nº 20, que trata sobre o Fundo Municipal do Idoso e na reunião 

das Comissões de quarta-feira, este Vereador havia solicitado um prazo e o 

compromisso com os demais Membros das Comissões para discutir junto com os 

responsáveispelo Conselho Municipal do Idoso o projeto. Não havendo óbices por parte 

do Conselho gostaria de solicitar de Vossa Excelência a inclusão do Projeto de Lei nº 

020, na Ordem do Dia, bem como também o Projeto de Lei Complementar nº 023, que 

trata sobre as questões da Procuradoria Jurídica, questões financeiras da Procuradoria 

Jurídica. Muito obrigado.”O Vereador Walter Machado de Almeida solicita a 

ordem, o que fora concedido.Solicita a inclusão na Ordem do Dia o Requerimento nº 

161/2017. O senhor Presidente acatando o Requerimento coloca-o em discussão e 

votação. 1.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 



MIRANDA MELO:1.– Em única discussão e votação o Requerimento Nº 

161/2017,Requer ao Poder Executivo as seguintes informações: 1. Requer cópia de 

todos os procedimentos administrativos à realização das festividades do aniversário do 

Município, respectivas a 2017, inclusive o Processo 0083/2017; 2. Cópias dos relatórios 

de análises da prestação de contas emitido pela Comissão de Festas e; 3. Poderá os 

documentos ser copiados via digital. APROVADO POR UNANIMIDADE.O senhor 

Presidente informa que esta sessão terá o prazo de dez minutos para analisedosdois 

projetos de Lei.O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura do 

Projeto de Lei nº 020/2017 e Projeto de Lei Complementar nº 023/2017, para 

deliberação. Após a leitura o senhor Presidente suspende a sessão por oito minutos para 

que as comissões possam analisar e emitir pareceres aos Projetos: Projeto de Lei nº 

020/2017 e Projeto de Lei Complementar nº 023/2017. 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”dá-se 

prosseguimento aos trabalhos.O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

faça a leitura dos pareceres da Procuradoria Jurídica e das Comissões. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO2.Em única discussão e votaçãoo Projeto de Lei 

Complementar Nº 023/2017; Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº 16, de 

24 de janeiro de 2006. AnexoParecer favorável das Comissõesde Justiça e Redação; 

Tributação, Finanças e Orçamentos e de Ordem Econômica.O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido e diz: Para discussão.Senhor 

Presidente, o presente Projeto de Lei que trata sobre a revogação da Lei anterior sobre a 

questão dos Procuradores que o senhor Prefeito encaminhou, fala sobre o seguinte:Pra 

sermos mais específicos, até 2003 os procuradores do município tinham o direito de 

realizar a partilha de um percentual de tudo o que o município arrecadasse enquanto 

dívida ativa. Então vou dar um exemplo pratico, o município ganhou lá uma ação de 

hum milhão de reais, desses hum milhão de reais, um percentual, esseshum milhão de 

reais iriam para os cofresdo município, porém, um percentual desses hum milhão de 

reais iriam para a procuradoria jurídica, que anteriormente era redistribuído esses 

valores entre os procuradores. No formato que o atual Prefeito encaminhou seria para 

equipar a procuradoria jurídica.Portanto, senhor presidente, eu particularmente sou 

contra este projeto por entender que se os procuradores já estão no município, já 

recebem pelos seus honorários para serem procuradores, não existe o porquê!Ele além 

de receber dos seus honorários ainda receber parte do que compete ao próprio 

município,que é um direito do próprio município,a dívida ativa para os cofres 

municipais no investimento na área da saúde, obras, educação, segurança, enfim, 

iluminação pública, e, simplesmente encaminhar o percentual, seja o mínimo que for 

para os procuradores. Lembrando que os procuradores,eles são funcionários efetivos, 

além do procurador geral que é comissionado, todos teriam direito caso houvesse a 

redistribuição financeira. Como é o caso, a comissão do trabalho para os procuradores 

através do fundo, eu acho que é da competência da própria Prefeitura dar condições para 

que esses procuradores trabalhem, seja assinando um Griffon, seja dando suporte para 

que o procurador possa fazer adefesa do município em outras estâncias, ou seja, no Foro 

em Mogi, no Tribunal de Justiça ou em Brasília. Então a Prefeitura tem que dar suporte 

à procuradoria.Não obstante a isso, porque que os procuradores teriam direito há esse 

benefício?E todos os demais trabalhadores funcionários públicos não terão direito a 



qualquerbenefício?Já não está se pagando,“malemá”,ashoras extras de forma correta, 

todo o mês é uma briga lascada para o funcionário provar que fez horas-extras. Chegou 

ao cúmulo de o funcionário ir ao Ministério Público requerer o próprio pagamento dele, 

porque o Departamento de Recursos Humanos disse que não encaminharam a relação 

dos plantõesde determinado vigia.Ele falou, não sou eu,senão colocava umas trezentas e 

cinquenta horas, quem tem que encaminhar é meu Chefe.E o Chefe não encaminhou e 

ele ficou sem o salário. Sendo funcionário que tem umacriança excepcional em casa, 

que tem uma mãe com idade avançada, que necessita de tratamentos médicos e ficou 

sem o seu salário. Então porque vamos dar essa regalia e essa prorrogativa 

simplesmente aos procuradores jurídicos. Então em cima da discussão o meu voto será 

contrário ao referente projeto de lei. Não havendo mais vereadores a discutir o projeto, o 

senhor Presidente coloca o projeto em votação. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita que seja constado o voto, dele, contrário ao projeto. O Vereador 

Fernando José Gonçalves requer que o voto seja nominal. O senhor Presidente acata e 

coloca o projeto em votação nominal. Os que forem favoráveis que permaneçam 

sentados e o que forem contrários que se levantem para apuração de quórum nominal. O 

senhor Presidente declara o projeto reprovado, dizendo todos os vereadores 

nominalmenteinscritos reprovaram o referido projeto. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. Gostaria de agradecer aos nobres 

vereadores que entenderam a mensagem, apesar de que como disse, não há óbice 

jurídico, não há óbice financeiro e não há óbices parecer contrário,tá certo. Porém, 

entendemos apesar de ser juridicamente correto, financeiramente correto, redação 

correto,nós entendemos e acredito que todos entenderam que seria uma afronta a todos 

esse projeto ser aprovado. REJEITADO POR UNANIMIDADE O PARECER E O 

PROJETO. 3.Em única discussão e votaçãoo Projeto de Lei Nº 020/2017; Institui o 

Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Município de Biritiba Mirim, conforme especifica. 

Anexo Parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e 

Orçamentos; Ordem Social e Saúde e de Ordem Econômica.O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora concedido e diz: “Gostaria de 

parabenizar a Dona Bia pelo excelente trabalho e dizer também que a senhora faz um 

excelente trabalhoao social e ao munícipe e dizer que parabenizo toda a sua equipe. 

Muito obrigado senhor presidente.”O vereadorFernando José Gonçalves solicita a 

ordem, o que fora concedido.“Senhor presidente, este projeto de lei como eu havia 

discutido e entrou em tramitação. Foi discutido nas comissões epedi encarecidamente 

aos nobres vereadores na reunião de quarta-feira para que houvesse um tempo hábil 

para que se fosse discutido junto ao Conselho Municipal do Idoso a normal tramitação 

do projeto e avaliação do projeto. Feito isso todos os vereadores das comissões, bem 

como,todos os Pares compreenderam a nossa sugestão e tivemos o aval do Conselho 

Municipal do Idoso para apreciação deste projeto. Gostaria de parabenizar o Conselho 

Municipal do Idoso, porque esse é umaluta que já vem de anos, não é simplesmente 

deste mandato. Já é uma luta de anos que o Conselho Municipal do Idoso vem querendo 

criar o Fundo Municipal do Idoso.E eu acho que o senhor Prefeito, da mesma forma que 

temos a posição contraria ao projeto que foi rejeitado anteriormente, nós também temos 

que parabenizá-lo por ter encaminhado a esta Casa a criação do Fundo, então mostra 

mais uma vez a imparcialidade desta Casa de Leis referente aos projetos encaminhados 

pelo Executivo. Gostaria de parabenizar o Conselho do Idoso e agradecer a todos os 



vereadores que atenderam a esta reivindicação”. O Vereador Lourival Bispo de Matos 

solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de parabenizar a Dona Bia,agente 

sabe que é uma luta.Para construir aquela casa do idoso foi difícil, né Dona Bia,a gente 

reunido ali para os primeiros blocos serem colocados, a gente participando e a nossa 

ajuda, então só tenho a parabenizar a senhora Dona Bia, porque aos idosos a senhora 

não deve nada a não ser realmente abraçar de coração a todos eles. Muito obrigado pelo 

seu trabalho e que Deus o abençoe” O Vereador Robério de Almeida Silva solicita a 

ordem, o que fora concedido.“Dona Bia gostaria de estar parabenizando a senhora e 

parabenizar também o Conselho Municipal do idoso que é muito importante ao nosso 

município o trabalho que vocês vêm executando a frente do município. Parabéns a 

todos”. O senhor Presidente antes de colocar o projeto em votação diz: Gostaria de tecer 

um breve comentário, parabenizar a Dona Bia pelo Centro REVIVER e todo o 

Conselho Municipal do Idoso e dizer que está ficando bonito.Dizer que estou chegando 

lá, daqui a pouco sou eu que estou lá, então parabéns.”Não havendo mais vereadores a 

discutir o projeto o senhor presidente coloca-o em votação. Em única discussão e 

votaçãoo Projeto de Lei Nº 020/2017. APROVADO POR UNANIMIDADE O 

PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO DE LEI.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA4. Em única discussão e votação 
Requerimento nº 152/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja realizada a 

troca de uma lâmpada na Rua Reinaldo Benedito de Melo. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.5.Em única discussão e votação Requerimento nº 153/2017, requer 

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

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

Mogi Salesópolis km 72 sul. APROVADO POR UNANIMIDADE.6.Em única 

discussão e votação Requerimento nº 154/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

para que sejam tomadas as devidas providências em toda a extensão da Avenida Jair 

Leme, com a limpeza e retirada de entulhos. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.7.Em única discussão e votação Requerimento nº 155/2017, requer 

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

departamento competente, para que sejam realizadas melhorias e limpeza nos bairros 

Vista Linda e Santo Antônio I e II.APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO8.Em única discussão e votação 
Requerimento nº 156/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para tomar providências no sentido 

de ministrar um curso de formação de brigada de combate a incêndio aos servidores 

municipais. APROVADO POR UNANIMIDADE.9.Em única discussão e votação 

Requerimento nº 157/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para tomar providências no sentido 

de equipar com kits básicos de Primeiros Socorros e ministrar treinamentos aos 

funcionários públicos de cada setor. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS10.Em única discussão e 

votação Requerimento nº 158/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente para que o 

mesmo tome providências com relação às raízes de uma árvore que está localizada na 



Avenida Heitor da Cunha Braga, sentido Bairro Jardim Jungers, e outros, na altura dos 

números 135 a 245. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA11.Em única discussão e votação 
Requerimento nº 159/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento competente para que sejam tomadas as 

devidas providências quanto amanutenção do Bairro Santa Catarina.APROVADO 

POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO12. Em única discussão e votação Requerimento 

nº 160/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto à empresa EDP Bandeirante, para que seja realizada uma extensão na 

rede de iluminação pública na Rua Antonia Rosa de Melo Bolanho, até a Granja 

Fundão. APROVADO POR UNANIMIDADE.O senhor presidente convida os demais 

vereadores para assinar junto à indicação.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO; FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES; ROBERIO DE ALMEIDA SILVA; LOURIVAL BISPO DE 

MATOS; JORGE MISHIMA; LEONARDO VENÂNCIO MOLINA E WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA. 13.Em única discussão e votação a Moção de Apoio nº 

021/2017, ao senhor Professor Doutor Sandro Roberto Valentini, magnífico Reitor da 

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA14. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos e 

Parabenização nº 022/2017, ao Cabo Márcio Ricardo Peris de Almeida e Soldado 

Adriano José Alves de Moraes.APROVADO POR UNANIMIDADE.15.Em única 

discussão e votação a Moção de Apelo nº 023/2017, à empresa EDP São Paulo, ao 

senhor Marcos Scarpa, Gestor Operacional do Poder Público.APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO16.Em única discussão e votação o Projeto de Lei N. 018/2017, que altera o 

artigo 9º da Lei n.º 1.590, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a poluição 

sonora, e dá outras providências.Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e 

Redação; Ordem Social e Saúde e de Educação e Cultura.APROVADO POR 

UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA17. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei N. 021/2017, que institui o Programa Pé na Faixa, 

no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.Anexo Parecer favorável das 

Comissõesde Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Social e 

Saúde; Ordem Econômica; Obras, Serviços e Bens Municipais. Anexo Parecer 

favorável das Comissõesde Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; 

Educação e Cultura e de Ordem Econômica.APROVADO POR UNANIMIDADE O 

PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.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. 1. VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES: “Gostaria de passar o meu tempo ao vereador Robério, mas utilizar 

trinta segundos para agradecer a todos os colegase amigos que neste momento difícil 

que tive ai nesses últimos vinte dias numa cirurgia que realizei, o apoio, as palavras e as 

orações.Então gostaria de agradecer a todos que acompanharam este processo e estamos 

de volta ao Legislativo hoje. Peço desculpas que as vezes preciso sair porque  meu 



organismo não se acostumou as necessidades fisiológicas que temos, então as vezes 

tenho que sair do plenário justamente por isso. Muito obrigado”. O senhor Presidente 

diz que é uma honra tê-lo de volta. O senhor Presidente pede para que compute mais 

quatro minutos e 30 segundos ao tempo do vereador Robério de Almeida Silva. 2. 

VEREADORJORGE MISHIMA: “Senhor Presidente desta Casa Nobre Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo,Senhores Membros da Mesa Diretiva, Senhores 

Vereadores, Senhoras e Senhores presentes os nossos agradecimentos, em especial ao 

pessoal da imprensa muito obrigado pela presença. Quero para iniciar a minha fala 

senhor presidente, primeiro para agradecer o Prefeito Jarbas pela iniciativa de criar o 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, é uma ideia muito pontual que precisaria 

ser criado mesmo. Quem ganha com isso? São os idosos de nossa cidade. Parabéns. 

Agradecer a Dona Bia,essa pessoa incansável em prol da nossa idade, nossa que digo 

presidente, é da minha, é a do vereador Lourival, que estamos na quarta ou quinta idade. 

Tenho lapso de esquecimento. Eu quero também senhor presidente dizer que o nosso 

Prefeito Jarbas, na última edição do jornal Acontece, do nosso querido jornalista Rafael. 

Todas as vezes que ele encontra um problema ele culpa a administração anterior, 

infelizmente ele se esconde através da sua, não digo incapacidade, para começar a 

levantar, porque não falamos das melhorias, das benfeitorias que o Prefeito Inhofezao 

longo dos seus oito anos de eleito, por sinal vencendo três candidatos em potencial 

naquela época. Já são quatro meses, não falar cinco meses porque não está completo.É 

hora da Câmara Municipal tomar uma posição mais concreta, mais objetiva, cobrando 

nosso Executivo para que realize as obras, tá certo. Causa-meestranheza, senhor 

presidente, ele encaminhar um aumento pela Lei Complementar nº 023/2017 para esta 

Casa. Todas às vezes ele alega que não tem recursos financeiros e de repente manda um 

projeto para beneficiar alguns dos seus secretários. Quero parabenizar aqui senhor 

presidente, senhores vereadores pela feliz explanação do nosso primeiro secretário 

Fernando Gondim,agradecer também e parabenizar.Quando nós falamos que existe uma 

oposição e uma situaçãotalvez nós cometemos equivoco também, porque a base do 

governo entendendo que seria legal, mas imoral votaram contra o projeto, parabéns, 

esse é o caminho dos vereadores representando nosso povo. E por fim senhor presidente 

eu quero agradecer e pedir desculpas aos vereadores e a todos que estiveram presentes 

na última sessão, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, fui dar um agradecimento, 

um requerimento em agradecimento a uma pessoa que eu acho que fez jus a esse 

requerimento, na verdade não consegui falar nadané senhor presidente. Foi um chororô 

da minha parte eu reconheço que preciso melhorar, mas acho que foi por uma boa 

causa. Obrigado a todos.”3. VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO: “Senhor 

Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra.”4. VEREADOR LEONARDO 

VENANCIO MOLINA: “Senhor Presidenteagradeço, dispenso o uso da palavra e 

passo o  meu tempo para o vereador Robério de Almeida Silva. O senhor presidente 

pede para que se computem mais cinco minutos ao tempo do vereador Robério de 

Almeida Silva. 5. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Senhor 

Presidente agradeço, dispenso o uso da palavrae vou passar o meu tempo para 

excelentíssimovereador Robério de Almeida Silva, para ele fazer as conclusões, porque 

sei que ele tem uma longa história para prestar a essas pessoas que estão aqui do Bairro 

Nirvana, Pomar do Carmo, que vieram aqui para ouvirem o que acontece e o que está 

acontecendo no Bairro Nirvana.” 6. VEREADOR LUÍS CARLOS DOS 



PASSOS:“Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra.” 7. VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA: O senhor Presidente informa que o vereador tem 

cinco minutos do tempo regimental mais cinco minutos cedido pelo Vereador Leonardo, 

cinco minutos cedido pelo vereador Lourival e quatro minutos e trinta segundos cedido 

pelo vereador Fernando, totalizando dezenove minutos e trinta segundo o tempo de uso 

da tribuna. Com a palavra o vereador ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA:“Excelentíssimo Senhor Presidente, Primeiro Secretário Fernando,aos Nobres 

Vereadores muito boa tarde, pessoal dos Bairros aqui presentetambém, obrigado pela 

presença, vejo que isso é uma resposta do compromisso e uma resposta da preocupação 

que cada um tem nos bairros aonde mora. Gostaria de agradecer toda a imprensa, bem 

como todos os funcionários desta Casa. Fiz um requerimento, hoje, nobres vereadores, 

senhor presidente, acabei de ler um requerimento referente a Vista Linda, Vila Santo 

Antônio I e II porque vejo que são bairros bastante carente e bairros também que 

precisam da atenção do Poder Executivo. Embora muitos tenham ciência que tem bairro 

ali que não está, cem por cento, regulamentado, mas nem por isso tem que ficar sem o 

olhar do Executivo. Ali moram pessoas, e, pessoas que realmente precisam, bem como 

Jardim Yoneda também. O que me causou bastante estranheza, na semana passada, veja 

bem, nós tínhamos uma reunião marcada pra sábado, antes de ontem, com os moradores 

do bairro Nirvana. Os moradores do bairro me chamou e eu falei,vou atender vou na 

reunião sim, o pessoal realmente precisa de atenção, mas infelizmente essa reunião de 

sábado foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Porquê o senhor Prefeito, as nove 

horas, as vinte e uma horas, começou a ligar para alguns moradores do Nirvana onde a 

reunião era para outro dia, as oito e meia da manhã, onde o Nobre Vereador Luís Passos 

acompanhou o Prefeito. Inclusive, eu fico indignado sim, primeiro tem que ter um 

tempo hábil para marcar a reunião.Porque essa reunião tão rápida? E outra coisa,porque 

não fazer o uso de vinte e quatro horas antes para estar marcando a reunião, para que 

todo o bairro possa estar presente nessa reunião. Eu vi sim, eu morador do bairro há 

muitos anos eu não fui convidado, então tá ai a minha indignação. Como se não bastasse 

ainda, logo no dia seguinte tá lá na rede social, vou ler aqui o que estava na rede social 

do Nobre Vereador Luís Passos, o qual respeito e sempre vou respeitar “Hoje de manhã 

estive reunido com o Prefeito Jarbas, a convite dos moradores, no bairro do Nirvana, 

que solicitaram para mim melhorias de manutenção urgentes nas ruasdo bairro e nas 

estradas que dão acesso ao mesmo. Segundo o Prefeito, o bairro do Nirvana é o próximo 

da lista a receber o serviço de manutenção”. Veja bem pessoal, aqui nesta Casa eu tenho 

registrado diversos requerimentos, então em nenhum minuto abandonei o bairro, só que 

o poder de execução não é o Legislativo, já tem um nome, quem executa é o Executivo, 

então o senhor Prefeito ele tem que dar atenção ao bairro do Nirvana sim, assim como 

tem que dar atenção aos outros bairros. Os bairros mais afastados porque não tem 

atenção?A gente tem o Vale-Verde,Castellano, Santa Catarina, Rio Acima, Casqueiro, 

Nirvana e assim outros bairros mais afastados que precisam sim. Agoraisso ai também é 

obrigação do Executivo, manter as nossas vias em condições de uso, “poxa vida” você 

sai de casa e não sabe se vai chegar ao destino. Então gostaria que todos aqui 

soubessem, que não só eu, mas a maioria dos vereadores acredito, que todos os 

vereadores querem fazer um bom trabalho, só que eu quero respeito. Eu quero respeito 

porque respeito cada um de vocês. Nobre vereador Paulinho da Júlio vou fazer um 

comentário.Que percebi nobre vereador que o senhor sabe o que é ética. Porque um 



munícipe justamente do bairro Nirvana, há dois meses eu não estava, mas minha 

assessoraestava só que a encaminharam para o seu gabinete,e o senhor falou o seguinte: 

Que precisaria conversar comigo e que o senhor sabia que tinha um requerimento meu 

em relação ao bairro do Nirvana, então gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, 

porque na nossa vida a gente tem que ter ética, a gente tem que ter moral. Infelizmente 

nobre vereador Luís Passos eu acho estranho o senhor ter atropelado todos os meus 

requerimentos, acredito que o senhor tenha outras intenções, mas gostaria de respeito, 

no mínimo. Gostariaque o senhor me respeitasse, porque do mesmo jeito que o senhor 

foi eleito, eu fui eleito também.Fui eleito por aquele povo ali, não só do bairro Nirvana 

mais por diversos bairros,assim como o senhor foi eleito também. Outra coisa, ao fazer 

uma reunião é complicado, qualquer um daqui do Poder Legislativo tem que ter o que 

hombridade e falar a verdade, não éfaltar com a verdade por um povo que é carente, que 

todos sabem que o Nirvana precisa de melhorias.Falar que vai colocar água e esgoto, 

sendo que todos nós sabemos que a gente depende de uma lei. Porque fazer isso com 

essas pessoas? Sabendo que no momento não se consegue fazer isso, entendeu? Outra 

coisa, nós temos um problema muito sério em relação ao asfalto. Temos a fase I e temos 

a fase II. Para quem não sabe pessoal, a fase I, a única coisa que está faltando é acertar 

uma planta para que se ganhe, mais ou menos, de trezentos e cinquenta a quatrocentos 

metros de extensão, onde a via vai ficar um pouco mais estreita, mas o recurso está 

garantido. Em relação à fase II, se não me falhaà memória, inclusive foi feito uma 

notificação uma publicação no jornal local,onde diz que: Devido às informações que 

nós temos para fazer a fase II, temosque licitar até meados de julho de 2017, e depois 

fazer a contratação de quem ganhou a licitação. Pois então tá claro, como é que o 

Prefeito vai lá dentro do bairro e fala que no final do ano vai fazer este asfalto, 

entendeu. Então tem coisas que não adianta.Aquia gente não está fazendo campanha 

política não, aqui a gente está lidando com seres humanos que precisa saber da verdade. 

Eu não sei o porquê foi falado, o Prefeito e o Nobre Vereador foi falar isto para a 

população do Nirvana, onde eu vou defender, não só o pessoal do Nirvana, mas em 

todos os bairros, principalmente os bairros mais afastados, também isso não quer dizer 

que a região central não precisa de melhoria, precisa também, só que temos que cobrar 

do Executivo. Mas por que faltar com a verdade com essas pessoas? Por que fazer isso? 

Para as pessoas ficarem contente e de repente não chegar. Outra coisa,é bom sim é 

claro, as máquinas, o trabalho no bairro Nirvana assim como em outros bairros também 

tem que ser feito, todos os bairros tem que ser contemplado com melhorias. Entendo até 

que tem quatro meses, vai fazer cinco meses, mas só que é tempo suficiente pra pelo 

menos fazer alguma coisa pelo município, onde não está se fazendo nada. Como meu 

companheiro bem diz, pra gastar em outras coisas tem dinheiro, mas para fazer a 

manutenção das ruas não tem dinheiro. Outra coisa meu povo, povo do Nirvana, porque 

moro lá, até estou chateado por não ter sido convidado para esta reunião porque gostaria 

de estar junto com vocês. Eu gostaria de estar na reunião junto com vocês, porque 

quando o Prefeito fala que vai colocar uma van a dois reais.Espero que ele faça 

isso.Mas que eu saiba até agora não chegou nada.Pra fazer esse tipo de serviço tem que 

ser licitado uma empresa. Cadê o processo de licitação? A não ser que veio para a base 

dele e a gente aqui não foi informado. Há dois reais!É muito bom há dois reais, vai 

beneficiar muita gente.Mas cadê o processo de licitação?Como é que a gente vai 

fazer?Vamoscolocar uma empresa lá, uma empresa não cadastrada, uma empresa 



fantasma, o que é que acontece, uma empresa clandestina. É isso que o povo do Nirvana 

merece? Não gente.Vocês merecem muito mais. Outra coisa, quando perguntaram lá 

para ele em relação, porque tem tanto funcionários de Ferraz de Vasconcelos dentro de 

Biritiba Mirim. Ele falou:Que a gente aqui não tem pessoas capacitadas para assumir 

tais cargos. Então vocês vejam bem, o nosso município tem pessoas capacitadas e agora 

quanto a ele trazer pessoal que ele falou para a pessoa, isso ai tem registrado e gravado, 

que tem quinze pessoas de Ferraz de Vasconcelos aqui. Gente, eu tenho documento na 

mão, nós temos, inclusive a base dele também tem, porque isso ai é documento público, 

que émuito mais do que quinze viu gente, é muito mais que quinze.”O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. “Vereador antes 

de colocar algumas questões, gostaria de parabenizar por sua atitude defazer a defesa, 

principalmente dos moradores do bairro Nirvana. Bairro do qual Vossa Excelência 

reside e também foi a sua base eleitoral, mas sua base eleitoral não quer dizer que Vossa 

Excelênciairá trabalhar somente pelo bairro, está trabalhando e comprovando isso, 

trabalhando para a cidade. Quanto à questão do trecho I, já tivemos diversas discussão 

aqui que este trecho o dinheiro do PAC da primeira parcela está na conta da Prefeitura. 

Já foi licitado o ano passado, a licitação foi suspensa porque a empresa solicitou o 

cancelamento do contrato no final do ano, em dezembro. Era somente a Prefeitura 

readequar a tabela, a planilha de execução da obra e fazer uma nova licitação. Até hoje, 

se passou cinco meses e, não se fizeram nada porque não saiuà licitação ainda. Quanto à 

questão da segunda parcela, também há adequação do projeto, nós temos realmente até 

junho, final de julho para que a prefeitura apresentetoda a documentação, senão corre o 

risco de perder este recurso. Quanto a questão da Van, Vossa Excelência colocou muito 

bem, não existe transporte sem o processo licitatório. Nós tivemos a cobrança aqui, há 

duas semanas atrás, com o senhor Prefeito para que abrisse o processo licitatório para o 

transporte público municipal,porque não regularia somente o bairro do Nirvana, mas 

regularia a situação de todos os bairros, Carmo, Santa Catarina, Sogo, Rio Acima, Vale-

Verde, enfim. Agora em questão dos funcionários que Vossa Excelência acabou de 

colocar, me desculpe, como posso dizer, até soa mal isso ao ouvido, nossos ouvidos. 

Sair da voz de um prefeito, dizer que teve que contratar pessoas de fora porque aqui não 

temos pessoas capacitadas. Se nós não tivermos no meio de trinta mil pessoas, trinta e 

três mil habitantes, uma pessoa capacitada para assumir o departamento de finanças, 

uma pessoa capacitada para assumir o departamento de obras, uma pessoa sequer 

capacitada para assumir a educação, apesar da educação ser pessoa do município, uma 

pessoa capacitada para assumir a secretaria de governo, uma pessoa capacitada para 

assumir a chefia de gabinete, então acho que o prefeito realmente está vivendo em outra 

cidade. Por que no universo de mais de trinta mil habitantes ele não conseguiu achar 

uma pessoa capacitada e ainda numa reunião Associação de Sociedade Amigos de 

Bairro declarar isso. Como Vossa Excelência colocou que tem como garantia que ele 

colocou isso. Isso é um fato muito grave, isso é uma ofensa à população de Biritiba, é 

um tapa na cara dos profissionais desta cidade, me desculpe senhores vereadores.” 

Retornado a palavra ao vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA “É por isso que 

estou indignado, realmente nós temos pessoas capacitadas sim para atender tal cargo, 

para estar trabalhando dentro do nosso município. Prefeito este que acredito que em sua 

campanha realmente ele falou que iria querer mais trabalho, geração de emprego. Não 

importa se é quinze vagas, se é vinte ou oitenta vagas que ele tem, eu penso,na minha 



opinião,que ele tinha que cumprir a palavra dele. Não é eu que vou ao gabinete dele 

falar pra ele.Porque primeiro, porque fazer uma reunião escondido? Porque pode ser 

qualquer um do Nirvana que a convite, que me convidar para uma reunião de um dia 

para outro eu vou estender pelos menos uns dois dias pela frente para eu falar e ouvir o 

bairro inteiro. Sabe por que pessoal?Eu não tenho rabo preso com ninguém. Fui eleito 

de porta em porta pedindo voto, não joguei meu dinheiro no lixo não. Não comprei 

voto. Então não tenho rabo preso e vou continuar trabalhando dessa forma. Sei que a 

maioria dos vereadores aqui tem certa indignação, mas o que sai daqui está saindo do 

coração. Gostaria até de pedir desculpasa algumas pessoas, quando me ligaram e 

disseram “poxa vida” Robério você é representante do povo e dentro do seu bairro você 

não foi nesta reunião. Não vou mentir pra vocês não, eu quase chorei de raiva porque 

isso não se faz.”O senhor Presidente solicita a aparte, o que fora concedido e diz: 

Gostaria de deixar como Presidente, aos moradores do Nirvana, bem claro,que na 

semana passada, quando o Robério ficou sabendo da reunião, ele me ligou mais 

transtornado da maneira. Eu sou testemunha que temos pedido melhorias para o bairro 

Nirvana tem pedido efetiva aplicação dos recursos que se encontra lá, inclusive Robério 

você sabe,o Deputado Marcio Alvino foi o cara que forneceu a verba pra lá e a gente 

não sabe por que não foi aplicado e, se vão deixar perder para depois falar que esse 

Deputado não mandou o dinheiro ou alguma coisa, pois se aproxima oano que vem o 

processo eleitoral, então o que acontece, tenho que testemunhar a todos os moradores do 

Nirvana que o Robério estava transtornado com a situação, pedindo para mim 

providências, que não achava certo, porque já tinha agendado uma reunião com vocês e 

não participou. Sabendo também, e eu como Presidente tive algumas pessoas que 

queriam como vocês estarem na Câmara hoje. A gente não sabe esse ato de que maneira 

foi feita, mas eu não possome furtar emdizer que o Robério,ele, está assim indignado.E 

a força para que as coisas aconteçam no bairro Nirvana, sou o primeiro aqui a falar que 

ele tem lutado juntamente com os vereadores que compõem aqui e da luta para que 

esses recursos sejam aplicados. Não só porque ele mora no bairro, mas porque há 

necessidade. A gente sabeque o asfalto ali vai melhorar muitopara nós que mora na 

cidade e vive do comércio. Robério quero parabenizar você pela postura que você está 

tendo e fazendo como representante e dizer que tenho orgulho de você como 

vereador.”O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte, o que fora 

concedido. “Eu também estive sábado no bairro Nirvana, segui pelo Pomar do Carmo 

cruzando a ponte que vai para o Itaguaçu, cheguei lá e parece que está a uns três ou 

quatro dias interditado. Eu pergunto a mim mesmo, porque foi fazer a tubulaçãosomente 

do Gunji, primeiro que é o inicio onde acaba o asfalto e não começou pela estrada de 

Santa Catarina, que dá acesso a Santa Catarina, Nirvana e Itaguaçu sem problema 

algum.Então temos muita reclamação, até gente do Cruz das Almas que viaja pra lá e 

que tem parentes lá, me ligaram,Lourival não é possível há três dias não consigo passar. 

Penso assim, o Encarregado porque ele não pensou que iniciando pela estrada de Santa 

Catarina seria melhor, seria melhorconveniência porque daria acesso a Santa Catarina, 

acesso ao Nirvana, acesso ao Itaguaçu.Agora iniciando por lá está preso quem estava lá. 

Então vi esta situação e fiquei analisando, meu Deus, será que o Encarregado não pode 

ter noção do que é fechar uma estrada daquela por três dias. Cheguei lá tinha uma 

retroescavadeira, tinha uma carregadeira e tinha uma patrol encostado ao lado, então 

estavam lá sábado somente as máquinas contratadas e mais dois caminhões, então a 



gente fica querendo a solução.”O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a 

aparte, o que fora concedido.Obs. Não foi possível transcrever o que o 

vereadorLeonardo disse por problemas técnicos no som. Retornando a palavra o 

Vereador Robério diz: Outra coisa que gostaria de falar a vocês, é importante que a 

máquina faça todo o trabalho que tem que fazer no bairro do Nirvana, assim como ele 

mesmo colocou e está nas redes sociais. Então é uma obrigação dele, ninguém está 

pedindo favor a ele, que fique todos os bairros em condições de uso. Eu gostaria de 

estar falando até mais, não é só passar a máquina porque ali precisa de material, pois, se 

chover, do jeito que ficou e do jeito que está hoje, embora o serviço não está terminado 

ainda, então é só uma sugestão que tenha que colocar material e fazer um trabalho com 

o rolo compactador, para que dê melhor segurança e se acaso chover dar melhor 

segurança aqueles que transitam por aquelas estradas. Mais uma vez obrigado a todos 

vocês pela presença, eu vejo que todos estão preocupados, não só com o bairro, mas 

também com o nosso município. Muito obrigado a todos.”8. VEREADOR SERGIO 

PAULA FRANCO: “Senhor Presidente agradeço e dispenso o uso da palavra.” O 

senhor Presidente solicita ao Vereador Lourival Bispo de Matos – vice-presidente que 

assuma interinamente a presidência. Assumindo a presidência o Vereador Lourival 

concede a palavra ao vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. 9. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: “Boa tarde a todos. Gostaria de 

cumprimentar oPresidente Lourival, Primeiro Secretário Fernando, Segundo Secretário 

Robério, parabenizar eagradecer pelos trabalhos da Casa, a todos os Nobres Pares, 

pessoalda imprensa e ao público aqui presenteno geral, em nome do senhor Góes 

cumprimentar e estender a todos meu apoio. Gostaria de comunicar que relativo ainda 

parabenizar e reforçar o coro viu Robério, que a gente está aqui pedindo informações e 

que sejanos enviados tudo o que está sendo feito para o bairro do Nirvana. A gente é 

solidário a vocês aqui, agente não luta para conquistar uma verba e deixar com que ela 

seja perdida, a gente quer que seja aplicada, não importa o Prefeito que conquistou, nem 

o vereador que conquistou da gestão passada, o deputado que aqui passou, precisa vir os 

benefíciose é por isso que estamos aqui cobrando isso ai. Quero mais uma vez retificar o 

trabalho do Robério, do Lourival nessas questões, bem como, de outros vereadores aqui 

presentes. O que me traz na tribuna neste momento é que o pessoal do Conselho Tutelar 

me comunicou dizendo, do qual eu já fiz requerimento na gestão passado,alegando que 

a gentemereceria, eles que ali trabalham um aumento no salário do funcionalismo. O 

Prefeito enviou para nós uma Mensagem e uma Portaria que nos chegou na quinta-feira 

à tarde.Na sexta-feira chegou as Portarias, os Atos do qual estranhamente veio aqui a 

Mensagem, que vou ler agora. Mensagem nº 012 de 08 de maio de 2017. 

Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara Municipal tenho a elevada honra de 

encaminhar por intermédio de Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei que estende a 

revisão dos valores salariais dos Conselheiros Municipais, tendo em vista que os 

recursos necessários e a instalação adequado ao funcionamentodo ConselhoTutelar 

devem constar no orçamento municipal conforme Artigo 134 do ECA, gozar de 

absoluta prioridade na sua execução, Artigo 4º, alínea “c” e “d”. O pedido comporta 

deferimento desde que foi realizado o estudo do impacto financeiro pela Diretora de 

Finanças e a legalidade do presente projeto pelo Procurador Jurídico da Prefeitura. 

Diante disso senhor Presidente, Nobres Vereadores entendo que o projeto de lei está 

simples e objetivo, não havendo qualquer embaraço para sua aprovação. Saliento ainda 



que a execução da referida Lei não contraria os preceitos legais da Responsabilidade 

Fiscais e da Lei Orgânica do Município.Assim peço ao Nobre Presidente apreciação do 

Projeto de Lei, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, aproveito o 

ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Jarbas 

Ezequiel de Aguiar – Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo senhor Marcelo Batista de 

Miranda Melo – Presidente da Câmara do Município de Biritiba Mirim. Até o escopo do 

projeto de leiperfeito consideraríamoso aumento.Até minha amiga aqui presente Eliete 

que representa o Conselho Tutelar me falou e encaminhamos ao jurídico,porém o que 

me espantou foi a questão que o Prefeito,não querer atender os Vereadores considerados 

nós aqui os sete que estamos na base da oposição a gente até entende, não quer atender a 

gente, os pedidos,osvereadores, tudo bem, mas o projeto tem que aqui passar para 

aprovação. O que mais me espanta é que ele mandou o Projeto de Lei e a Lei aprovada 

já. Vou ler aqui para vocês. Leinº...................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. “A 

título de curiosidade.A Mensagem eu vi que foi assinada pelo Prefeito e o Projeto de 

Lei também está assinada pelo Prefeito e o Secretário?” O senhor Presidente 

responde:Está assinado, sim senhor, veio assinado. O vereador Fernando diz:“É a 

linguiça comendo o cachorro.”O senhor Presidente diz:“A banana comendo o 

macaco.”Vereador Fernando. “Se não foi aprovado, me desculpe os Conselheiros 

Tutelares que estão aqui representados,ao Roque, a Eliete, todos os que estão aqui. Isso 

aqui, falho, é um absurdo.Se os Conselheiros receberem, perceberem em seus salários 

esse aumento poderão ter problemajudiciais lá na frente, porque não foi aprovado pelo 

Legislativo. Eu não sei Senhor Presidente Nobre Vereador Marcelo, na tribuna,qual a 

medida cabível que nós vamos tomar para que possamos da melhor maneira possível 

não prejudicar os Conselheiros Tutelares que merecem realmente seu aumento, mas isso 

é uma aberração administrativa. Eu que participei a tanto tempo da administração eu 

nunca vi um negócio desse, um Prefeito promulgar uma Lei que sequer foi discutida, 

sequerfoi aprovada por esta Casa. É um absurdo. “É a linguiça comendo cachorro”, 

mesmo.” Retornando a palavra o Vereador Marcelo diz:“Só para encerrar ainda 

aqui, como Vereador.Aos Conselheiros Tutelares falar que sou um dos vereadores 

juntamente com alguns demais aqui, que mais combate em favordos funcionários 

públicos, Eliete, essa demanda.Estou vindo justificar para você e dizer que o sistema 

que se encontra aqui é presidencialismo e a lei tem que ser enviada a Câmara e aprovada 

pela Câmara. Não estamos aqui na Monarquia. Prefeito não querer atender os 

vereadores aqui é uma questão. Então se encontra prejudicado o Projeto em pauta, haja 

vista que ele já deu não só o projeto como a lei aprovada.”O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita a aparte, o que fora concedido. “Aqui eu gostaria. Vai ficar 

registrado em ata, Vanderli?Fica registrado em ata?Como senão bastasse a falta de 

respeito com a minha pessoa pelo fato de não ter convidado como eu morador do bairro, 

agora, até é bom ficar registrado mesmo, a falta de responsabilidade com essa Casa de 

Leis. Como é que vou mandar um Projeto de Lei e eu mesmo vou aprovar. Infelizmente 

gente, agora acaba de se concretizar a tremenda falta de responsabilidade. Obrigado 

Vereador.” O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a aparte, o que fora 

concedido.  “Quando fico nervoso e bato na mesa, não é por questão que sou contra o 



Prefeito, mas eu acho que na minha opinião ele tem faltado com a falta de respeito ao 

nosso grupo e também ao grupo da base aliada dele. Isso é uma falta de respeito 

vereador. Muito obrigado” O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o 

que fora concedido. “Isso comprova o que nós estamos colocando há diversas 

reuniões, de que o Prefeito sequer discute com a própria base dele o projeto para 

encaminhar para a Câmara, isso é os seis vereadores da base. Eu sinto mebastante a 

vontade para dizer, o Prefeito sequer discute, infelizmente chega uma situação como 

essa, então é complicado.”  O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte, o 

que fora concedido.“A respeito do Pomar do Carmo. Eu quero aqueles que moram no 

Pomar do Carmo entenda a situação que nós estamos passando hoje lá. O Prefeito 

esteve na minha casa logo no início e falou que as obras iam terminar.Hoje vemos quase 

todas as calçadas colocadas concreto, bem feitinhas e as ruas cheias de lama. Acho 

descaso porque, a empresa,quase toda semana o encarregado Augusto tá me ligando e 

pergunta,liberaram? Liberar o que? Liberar o paralelepípedo que está na quadra e 

também no pátio da prefeitura, material que foi retirado do centro da cidade, na época 

do Prefeito Inho, e comprar nada mais nada menos que sessenta metros de areia. Será 

que hoje, meu Deus, para concluir uma obra com trezentos e cinquenta ou quatrocentos 

metros que já está com as guias e sarjeta colocadas eé só colocar areia e a empresa 

chegar e assentar os paralelepípedos. Será meu Deus que Hoje a Prefeitura não tem este 

dinheiro pra conseguirou talvez até por doação do próprio dono do porto de areia para 

se conseguir completar essa obra. Pelo amor de Deus, vai fazer cinco meses e agente 

está esperando. Já tinha pensando comigo eu não ia falar mais nisso, ia aguardar até 

quando a hora em que a população se revoltasse e viesse na porta da prefeitura.” 

Vereador Marcelo: “O que a gente acha ou que pelo menos o que entendo como 

política, que é inadmissível você querer construir uma administração desconstruindo a 

imagem dos outros, se preocupando com tudo aquilo que fez. Essas coisas que vão 

beneficiar a cidade,se o Prefeito executasse ele estaria fazendo o que deve ser feito e 

seria lembrado por vocês munícipes. O que eu não queria é que fossem feitasessas 

coisas, de deixar,se está faltando apenas trezentos metros e pouco material para 

beneficiar o pessoal do Carmo nesta questão. Antes de eu perder a linha de raciocínio 

também.Agora essa questão da Lei que ele mandou promulgada pra cá, só vou deixar a 

resposta do que vai acontecerpara vocês, eles vão achar lá um secretário, um 

escriturário, Fernando, Nobre Vereador Jorge, que vai acabar pagando o pato por isso e 

falando que foi errado. Mesmo o Prefeito ter assinado e enviado pra cá, entendeu, vocês 

podem esperar alguém vai pagar o pato lá, algum funcionário.”O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. “É sempre assim,quando se 

tem o pato errado cai-se nas costas do funcionário, o coitado do escriturário. O 

escriturário quem mandou, só que dessa vez não tem desculpas deo funcionário, 

porqueestá à assinatura do senhor Prefeito e do Secretário. Será que eles não viram que 

a lei não foi passadopela Câmara e não foi votadopela Câmara.” Vereador 

Marcelo:Porque toda a lei que é aprovado pela Câmara, ela vai com o Autógrafo. A 

nossa secretária leva o Autógrafo da aprovação da nossa Lei para que ela possa ser 

promulgada pelo Prefeito, então nesse afaz as vezes o Prefeito já promulgou por ele 

mesmo. Se não estamos no reino, me desculpe, acredito que aqui ainda é o 

presidencialismo.”O Vereador Jorge Mishima solicita a aparte, o que fora 

concedido. “É na verdade, quando há um pronunciamento desta natureza, eu, com os 



meus vinte e dois anos de vida pública, nunca vi. Agora uma coisa tem que ser dita, os 

vereadores da base também não são culpados por isso, tá certo, talvez seja, quando ele 

diz, quandonós falamos que vamos culpar o secretário, mas é obrigação do Prefeito 

olhar atentamente no que for assinado.Se não vamos chegar naquela situação do Lula, 

“eu não vi nada”,tá certo.Eu acho que é, que falta infelizmente ai uma competência, 

braço forte,acho isso que está precisando. O que está acontecendo? É que está levando 

os vereadores da base, que são pessoas competentes para o lado ruim da matéria. Isso 

não é verdade, tenho convivido e conheço pessoalmente vários dos vereadores, o que 

não podemos é imaginar que a base do governo é errado. Com certeza eles não tiveram 

conhecimento da matéria,tanto é que meu amigo, independente da minha amizade tenho 

respeito muito grande, o Eduardo ficou indignado, pela expressão dele, como do 

Professor Sergio, Juniel, Luís, Paulinho, isso na verdade está criando um clima ruim 

nesta Casa. O que nós não devemos é misturar esta situação.Não estou defendendo o 

Jarbas, pelo contrário, eu acho que realmente ele está faltando com a verdade e não está 

colocando em prática tudo aquilo que ele propôs a fazer. Eu acho que por ser o mais 

antigo da Casa, peço desculpas aos Vereadores da base, que com certeza não sabia desse 

lapso tão grande que está acontecendo no nosso município. Muitoobrigado.”Vereador 

Marcelo:“Só para encerrar. Hoje só de juros e valores, deixei por último justamenteaos 

vereadores que aqui estão, que são considerados seis, a minha atitude de parabenizar 

hoje pela votação de vocês.Mostrou aqui que quando vocês não concordam, não vão 

endossar aquilo que está em desacordo com a lei, provando aqui hoje que não foi o 

grupo de sete ou seis, provando sim que foi o interesse do munícipe, então gostaria de 

parabeniza-los. Então não estou fazendo juízo de valores, muito pelo contrário, hoje 

aqui, foi mostrado, né Fernando, uma lição desta conduta e desta postura que cabe a 

todos da imprensa também levar, independente, o Projeto foi do Executivo, foi de uma 

coragem impar de eles se postarem em acordo com nossadesconsonância do projeto.”O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. “Eu não 

sei qual o procedimento de quando Vossa Excelência estiver na presidência, qual é o 

procedimento jurídico que esta Casa irá tomar. Só gostaria de solicitar em nome dos 

vereadores e depois aquelesque concordarem. Aos Conselheiros Municipais do 

Conselho Tutelar, que acompanhassem junto a esta Casa, junto a todos os vereadores o 

procedimento que vai ser tomado, porque acredito que posterior a esta situação, o 

Executivo não vai poder efetuar a execuçãodo pagamento.Sem a lei aprovada, se 

receber também e se efetuar sobrepondo a questão da Câmara pode-se ter problemas 

jurídicos. Eu acho que vamos ter que achar um meio termo, principalmente o jurídico, 

em cima do que o vereador Jorge colocou. Em momento algum os vereadores da base o 

que eu falei éque falta o Executivo discutir com a própria base.Porque se o Executivo 

não discute com a sua própria base o que está encaminhando a esta Casa fica difícil 

inclusive para opróprio Líderdo Prefeito fazer a defesa dele, no sentido de falar  não 

segue isso aqui, que não é discutido. Então comprova mais uma vez o que o Vereador 

Jorge falou,os vereadores tem boa intenção, tanto é que mostraram isso hoje, sobre a 

questão dos procuradores de votar unanime, masinfelizmente é um erro grotesco do 

Executivo.Nós quando falamos aqui, falamos nos treze vereadores, nãofalamos apenas 

em sete ou seis. Muito obrigado”. O vereador Lourival retorna a presidência ao 

vereador Marcelo. O senhor Presidente vereador Marcelodiz:Gostaria só de 

salientar e pedir ao Excelentíssimo nobrevereador Luís, paraque se pudesse não usar o 



celular, como o regimento diz, durante a sessão, eu agradeço. Então gostaria de 

agradecer a presença de todos e lembrar que sexta-feira tem a sessão solene as 

dezenoves horas. Convido a todos, moradores do bairro do Nirvana, Pomar do Carmo, a 

todos os cidadãosbiritibanos, imprensa pra estar presente conosco na sessão solene que 

vai ser no Centro de Convenções, a Casa é de vocês a festaé para vocês, é o momento de 

a gente celebrar ali os cinquenta e três anos de emancipação política e com este foco e a 

união da Casa Legislativa poder homenagear alguns moradores. No que tange aqui a 

esse projeto de lei, a gente vai pedir ao departamento jurídico que faça análise e os 

procedimentos inerentes a ele. Então aqui gostaria de desejar meu muito obrigado e boa 

noite 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, 15 

de maio de 2017. 
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