
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DEMAIO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diavinte e dois 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.08, do Livro nº. 14 de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara.Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a 

proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos. 1.Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 15 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.Terminado o Expediente passa-se asINDICAÇÕES:AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR1. Indicação nº 

318/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente e com a EDP Bandeirante, para verificar a falta de 

iluminação na Rua Mario Perin, Vertentes, estrada que dá acesso à estrada Miguel 

Chelucci.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO2. 

Indicação nº 319/2017, 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 queimadas na Rua Dois, próximo ao n.º 67, Bairro Nova 

Biritiba, e em toda sua extensão.3. Indicação nº 320/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

verificar a possibilidade de realizar reparos com a máquina motoniveladora e realizar a 

colocação de material apropriado para a Rua Alamedas das Primaveras, Bairro Sogo. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES4. 
Indicação nº 321/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo determine ao setor competente da municipalidade as providências que se 

fizerem necessárias à manutenção, cascalhando e passando máquina motoniveladora, na 

Rua Argentina e Avenida Brasil, em toda sua extensão, localizadas no Bairro Castellano 

deste município. 5. Indicação nº 322/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade as 

providências que se fizerem necessárias, para a implantação de abrigo no ponto de 



parada de ônibus de embarque e desembarque de passageiros, no bairro Vista Alegre, na 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura, sentido Salesópolis, altura do km 74. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS6. Indicação nº 

323/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

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

efetuar a manutenção no abrigo do ponto de ônibus na Rodovia Professor Alfredo 

Rolim de Moura, km 69, em frente à UBS do bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA7. Indicação nº 324/2017, 

reiterando a Indicação Nº. 090/2017, 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 Rua Canta Galo, Rio Acima, nesta cidade, em 

toda a sua extensão.8. Indicação nº 325/2017, reiterando a Indicação Nº. 092 e 

208/2017, 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 Granja Fundão, nesta cidade, em toda a sua 

extensão.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO9. 

Indicação nº 326/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

o mesmo interceda junto à empresa Correios, para que seja estendido o atendimento de 

entrega de correspondência nos endereços localizados na Estrada Velha de Biritiba, 

neste município, em toda a sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS 

CARLOS DOS PASSOS10. Indicação nº 327/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, no 

sentido de notificar com urgência à Associação “Vida Esperança”, localizada na 

confluência da Rua Castro Alves com a Rua Augusto dos Anjos, no bairro Jardim 

Jungers, para que a mesma promova a limpeza da calçada e a poda da cerca viva 

plantada na área interna paralela ao alambrado. 11. Indicação nº 328/2017, solicita ao 

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

Departamento competente, para que o mesmo promova a roçada na área pertence ao 

paço municipal situado na Rua Augusto dos Anjos, bairro Jardim Jungers, ao lado da 

EMEI Pedro Henrique Melo Rodrigues. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO; LUIS CARLOS DOS PASSOS; PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS; REINALDO PEREIRA JUNIOR; JUNIEL DA 

COSTA CAMILO E EDUARDO MELO12. Indicação nº 329/2017, solicita ao 

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

competente, para que o mesmo efetue instalação de cobertura da quadra de esportes, 

bairro Jardim Nova Biritiba, ao lado da EMEF Maria Tereza de Melo. Não havendo 

mais Indicaçõespassa-se aos Projetos em deliberação. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA1.Projeto de Lei nº 024/2017, que 

dispõe sobre a não obrigatoriedade da passagem de usuários obesos pela catraca dos 

ônibus dos transportes coletivos Municipal, e dá outras providências. Deliberado. Não 

havendo mais Projetos a ser deliberado passa-se a Ordem do Dia.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido e requer que seja 

incluso na Ordem do Dia o Requerimento nº 178/2017. O senhor Presidente acatando 

o Requerimento coloca-o em discussão e votação.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES1.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 178/2017, requer ao Senhor Prefeito Municipal, as providências 



necessárias para a manutenção e instalação da iluminação pública em todo trecho da 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura (SP-88) que corta o município de Biritiba Mirim. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR2.– Em única discussão e votação Requerimento nº 

162/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

conceda o espaço na Avenida Maria José de Siqueira Melo, ao lado da escola Adhemar 

Bolina, para que se faça um estacionamento neste local de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim. APROVADO POR UNANIMIDADE.O senhor 

presidente e o vereador Lourival parabeniza o vereador pelo requerimento.O vereador 

Reinaldo Pereira Junior solicita que todos os vereadores assinem o referido 

requerimento. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS3.– Em única discussão e votação Requerimento nº 163/2017, requer ao 

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

competente, para a realização de estudos técnicos, objetivando a implantação da 

iluminação pública na rotatória da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, no 

entroncamento com a Estrada do Rio Acima e a estrada do Bairro do 

Sogo.APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA4.– Em única discussão e votação Requerimento 

nº 164/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao setor competente, para que sejam tomadas as devidas providências de 

manutenção na Rua Ana Benites Gois, Bairro Vale Verde.APROVADO POR 

UNANIMIDADE.5– Em única discussão e votação Requerimento nº 165/2017, 

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

ao departamento competente, para que seja revitalizado o Parque 

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

Requerimento nº 166/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

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

estrutura da cobertura da arquibancada do Campo Municipal, localizado no Centro 

Esportivo de Biritiba Mirim. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES ROBERIO DE ALMEIDA SILVA E LOURIVAL 

BISPO DE MATOS7.– Em única discussão e votação Requerimento nº 167/2017, 

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

Secretaria competente a instalação de iluminação pública na Estrada de Santa Catarina, 

no trecho compreendido entre seu início, no final da Avenida Jair Leme, até o início da 

bifurcação com a Estrada do Nirvana. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA E LOURIVAL BISPO DE MATOS8.– Em única discussão 

e votação Requerimento nº 168/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda juntamente com a empresa EDP Bandeirante, para 

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

altura do km 76+700m, em frente a entrada do Pomar do Carmo, solicitando também a 

troca da lâmpada da entrada do Pomar do Carmo.APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS9.– Em única discussão e votação Requerimento nº 169/2017, requer ao 

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

departamento de Obras, para providenciar o tapamento do buraco na calçada da Rua Dr. 



Antonio Etelvino de Andrade, ao lado da grade de proteção da tubulação do córrego 

Itaim, localizado próximo ao término do muro da Chácara Ollem. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido. “Este vereador 

queria pedir novamente aos nobres pares que já assinaram este requerimento por duas 

vezes e novamente vamos assinar junto. É uma coisa simples.Será que o Prefeito não 

pode atender? Ou está esperando acontecer acidente gravíssimo.”O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido, e diz: Senhor 

Presidente, Nobres Vereadores, o vereador Lourival, ele,por duas vezes e agora a 

terceira vez, primeiro apresentou o requerimento e reiterou. O requerimento foi logo no 

início da nossa gestão,reiterou este documento conforme requerimento nº 091e hoje 

reitera novamente. Eu acho que das duas uma, ou o Executivo não está dando bola, ou 

não lê os requerimentos, ou não sabe o que está acontecendo ou está esperando 

acontecer um acidente mais grave para depois tomar providências. Não é questão do 

vereador Lourival só assinar esse requerimento, apesar do vereador Lourival não estar 

na base do Prefeito, até porque esse requerimento foi assinado por todos os vereadores, 

inclusive os da base do Prefeito. Então, hoje nobre Lourival vossa excelência está 

apresentando novamente este requerimento. Eu acho de extremo absurdo, porque ali se 

realizou eventos, todos os finais de semana tem atividades no ginásio municipal de 

esportes. Não é possível que a secretaria municipal de esportes, a secretaria de obras, o 

departamento de manutenção de conservação de via pública da prefeitura não tenha 

visto este buraco, se não quer ler o requerimento do vereador que é aprovado nesta Casa 

e que apresentou,que pelo menos tome providências, então está esperando o que? Está 

esperando cair mais uma pessoa como o senhor Luís, como uma criança, está esperando 

um idoso fraturar uma perna, um braço. O que a Prefeitura está esperando? Para tampar 

o buraco. Quando a gente coloca aqui vamos solicitar tapa buraco, esta dificuldade, tudo 

bem, não tem maquinário, há não temos recursos, mais ali não é a questão, não é a 

questão. O nobre vereador utilizou um dos meios de comunicação, não me recorda qual 

agora aqui, que fez a cobertura dessa reivindicação do nobre vereador. Então vereador é 

assim,só tenho a lamentar que infelizmente vossa excelência tenha que mais uma vez 

requerer nesta Casa chamando a atenção do Executivo para que tome providências de 

um buraco. A gente fala é um buraco só, mas é um buraco que está correndo risco, 

colocando em risco os transeuntes que moram no Castellano, que moram no Casqueiro, 

moram no Vertente e utilizam aquela calçada, porque é na calçada este buraco, e, coloca 

a vida dessas pessoas em risco. Então que esse requerimento sirva mais de alerta para a 

Prefeitura, porque a hora que acontecer algo mais grave ai as providências serão 

diferentes.”O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido. “Só 

uma parte administrativa, eu acho que vossa excelência devia juntamente com a senhora 

diretoria, que,quando fosse solicitado dar o apoiamento aosrequerimentos,levasse esse 

requerimento sópara a pessoa, só ao vereador que solicitou que colocasseo 

adendo.Senão pode criar um constrangimento, eu acho que isso não é bom, tá certo.”O 

senhor Presidente informa que não entendeu e pede que o vereador repita a linha 

de raciocínio.Vereador Jorge “Quando alguém,o vereador solicita para que fosse 

assinar junto o requerimento com o autor, que passasseo requerimento só para essa 

pessoa, não passar em geral, pode criar um constrangimento nas pessoas que não 

querem assinar. Então se peço um apartepara discussão e votação eu gostaria de assinar 

este requerimento,seria mais pautável levar pra esta pessoa que solicitou, então somente 



para aquela assinar.”O senhor Presidente diz: “Concordo Jorge, a única coisa que 

aconteceu, acho que foi o vereador Reinaldo que requereu e ele pediu que todos 

assinassem e aipassa pra todo mundo que quiser assinar.”Vereador Jorge. “Se houver 

solicitação do requerente, eu acho ótimo, caso não, somente daquele que solicitou”. O 

senhor Presidente informa que será procedido desta maneira e agradece a sugestão. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS10.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 170/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao órgão competente, efetuando estudos para a 

implantação de pista de ciclovia na Avenida Nove de Julho até a Avenida Jair Leme, 

com passagem pela Rua Venceslau Brás. APROVADO POR UNANIMIDADE.11.– 

Em única discussão e votação Requerimento nº 171/2017, requer ao Senhor Prefeito 

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

efetuando estudos para a implantação de pista de ciclovia em toda extensão da Avenida 

Heitor da Cunha Braga, Cruz das Almas. APROVADO POR UNANIMIDADE.12.– 

Em única discussão e votação Requerimento nº 172/2017, requer ao Senhor Prefeito 

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

efetuando estudos para a revitalização das calçadas já existentes e nos demais pontos, a 

construção de calçadas em toda a extensão da Avenida Heitor da Cunha Braga, Cruz das 

Almas. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES13.– Em única discussão e 

votação Requerimento nº 173/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade, as 

providências que se fizerem necessárias, visando a implantação de um redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua GildoSevalli, altura do nº 353, neste município. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.14.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 174/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade, as providências que se 

fizerem necessárias, para manutenção e recuperação da iluminação pública da Rua João 

Paulo Segundo, e demais ruas do bairro Jardim dos Eucaliptos, neste município. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

LOURIVAL BISPO DE MATOS E LEONARDO VENÂNCIO MOLINA15.– Em 

única discussão e votação Requerimento nº 175/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras, para 

que seja feita a manutenção com máquina motoniveladora e cascalhamento na Rua Sete, 

conhecida como Rua da Ferradura, e em sua curva, onde existe um atoleiro, que seja 

feito um aterro, no bairro Green Park, Casqueiro. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.16.– Em única discussão e votação Requerimento nº 176/2017, 

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

ao Departamento de Obras, para que seja feita a manutenção da pintura das lombadas 

existentes na Avenida dos Caquizeiros, Pomar do Carmo. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO; LUIS CARLOS DOS PASSOS; PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS; REINALDO PEREIRA JUNIOR; JUNIEL DA COSTA CAMILO E 

EDUARDO MELO17.– Em única discussão e votação Requerimento nº 177/2017, 

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



ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, visando a criação da Academia ao Ar 

Livre, na Rua João Rodrigues de Morais, situada no bairro Jardim Nova Biritiba. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DA MESA DIRETIVA18.– Em 

única discussão e votação Projeto de Resolução nº 005/2017, que dispõe sobre a 

constituição de bens móveis pertencentes à Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá 

outras providências.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 EDUARDO DE MELO: “Gostaria de passar o 

meu tempo ao Líder da bancada, senhor Luís”. O senhor Presidente pede para que 

compute o tempo do vereador Eduardo Melo ao vereador Luís.2. VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES: “Senhor Presidente, senhores vereadores e 

senhores e senhoras presentes, amigos da imprensa uma boa tarde. Senhor Presidente 

são três pontos especificamente que gostaria de colocar hoje. Neste final de semana 

estive conversando com o proprietário do comércio que, inclusive foi uma das 

homenageadas na sessão de sexta-feira a senhora Maria Helena, estava conversando 

com o marido dela e existia um projeto do executivo em execução que era para realizaro 

emplacamento de um determinado lado da Avenida Maria José de Siqueira Melo para 

que proibisse o estacionamento de veículos de um lado e num determinado momento da 

via de outro lado. Só que por curiosidade fomos verificar este emplacamento e o 

emplacamento de “Proibido Estacionar” ao invés da prefeitura executar o serviço por 

completo na via, que seria desde a delegacia até o prédio da Prefeitura, ela 

simplesmente sinalizou “Proibido Estacionar” de fronte ao comercio da qual eu citei. 

Então sinceramente o próprio proprietário quanto eu discutimos o porquê a prefeitura 

sinalizou somente aquele trecho, sendo que a ideia do projeto era um projeto de 

sinalizar a via toda. Eu acho que se faltou placa, então espere as placas restanteschegar e 

faça o serviço de uma vez só. Porque parece que acaba causando, não querendo afirmar 

isso, mas parece causando de que a prefeitura num ato de punibilidade àquele 

estabelecimento, sócolocou“Proibido Estacionar” em frente ao estabelecimento. 

Inclusive a homenageada foi do nobre vereador Paulinho. Outro ponto que gostaria de 

colocarsenhor presidente. No dia vinte e dois, mais especificamente vinte e dois de 

setembro de dois mil e dezesseis, encerrou-se um contrato com a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo– sabesp, que foi firmado há vinte anos 

atrás, pois no Artigo 2.1 da Cláusula 2ª – Do Prazo. A concessão ora outorgada vigorará 

por vinte anos a contar da data da execução do serviço. Então há vinte anos atrás a 

prefeitura assinou esse convênio com a sabesp para exploração de serviços de água e 

esgoto no município. Aí no ponto 2.1.1 do referido contrato fala que a concessão estará 

automaticamente renovada, por igual período,se qualquer uma das partes não se 

manifestar contrário até seis meses antes de findar o prazo da vigência. Ocorre que 

através de levantamento a prefeitura municipal, através do prefeito na época, houve a 

manifestação de não renovação e inclusive anterior aos seis meses do contrato. Havendo 

esta manifestação, portanto não houve uma renovação automática do contrato, tá certo. 

Porque a lei, o contrato diz o seguinte: uma das partes tem que se manifestar. A 

concessão estará automaticamente renovável se qualquer das partes não se manifestar 

contrário, porém a prefeitura se manifestou antes dos seis meses, se manifestou 

contrário à renovação deste contrato. O que me deixa até certo ponto curioso.Eu não sei 

qual o procedimento que vamos estar adotando. A prefeitura hoje está ciente de que não 



existe um convênio com a sabesp, é uma Autarquia do Estado, e mesmo assim a mesma 

continua realizando a exploração de água e esgoto do nosso município sem a devida 

concessão.”O vereador Leonardo Venâncio Molina passa o tempo dele da tribuna 

para o vereador Fernando José Gonçalves. O senhor presidente pede que compute 

mais cinco minutos ao tempo do vereador. Vereador Fernando.“Então eu acho que 

a questão da sabespnão será a ponderação deste vereador, mas acho que a Casa no 

conjunto de todos os vereadores nós temos que analisarmos um pouco mais a fundo esta 

questão do contrato com a sabesp. Eu não vou nem entrar no mérito da renegociaçãoda 

sabesp, esse é um fato do passado e já foi discutido por esta Casa, até foi motivo 

deliminar, então não vamos entrar neste mérito,ai cabe ação judicial, mas a questão 

docontrato de não estar vigente, eu acho que a Casa vai ter que se manifestar a qualquer 

momento da mesma forma que o Executivo terá que se manifestar. Então este é o ponto 

da sabesp. Outro ponto que gostaria de colocar senhor presidente, quando foi aprovada 

aquela lei referente à criação da “Taça Cidade” do município, dizia-se muito que este 

vereador ou alguns vereadores estava criando empecilho para não aprovar a lei, enfim, 

foi aquela novela toda,que, realmente nós éramos contra a cobrança da taxa de inscrição 

e o Executivo se sensibilizou e retirou a taxa de inscrição. Numa conversa com o Líder 

do Prefeito juntamente com o Secretáriode Esportes, o vereador Luís se lembra muito 

bem disso,no meu gabinete. É, numa conversa que nós tivemos o secretário procurou 

meu assessor solicitando uma conversa só para que ele pudesse justificar a pressa da 

aprovação do projeto da criação da “Taça da Cidade”.  Pois bem, nessa conversa eu 

questionei o porque de tanta pressa pra se aprovar um projeto de lei pra criação de um 

campeonato. Não que o campeonato não seja importante, mas para a criação de um 

campeonato “Taça Cidade”, e naquele momento ele frisou que a prefeitura, mais 

especificamente que o prefeito estava conseguindo um patrocínio em termos de catorze 

mil reais para o evento. Até ainda com as próprias palavras do vereador Luís, nossa 

mais catorze mil reais para um campeonato? E o secretário ainda justificou, tem taxa de 

arbitragem, tem premiação, tem tudo. Eu ainda citei, reforça mais uma vez o motivo de 

nós não cobrarmos a taxa. Pois bem,aprovamos a criaçãoda “Taça Cidade” já que o 

Prefeito retirou a cobrança da taxa. A questão do fundo municipal de esportes, o 

vereador Reinaldo, apesar de eu particularmente achar que isso é competência do 

Executivo, mas o próprio Executivo não está mostrando muito interesse, então o próprio 

vereador Reinaldo protocolou nesta Casa a criação do fundo municipal de esportes que 

não havia muito interesse por parte do Executivo de criar. Pois bem, o campeonato está 

tramitando, não sei se já se encerrou ou não, o vereador Robério está mais ligado ao 

esporte, mas eu fui ver as despesas e uma das despesas referente ao campeonato de 

futebol “Taça Cidade”, tendo em vista que o secretário ter comentado lá que havia a 

possibilidade de haver catorze mil de patrocínio. Considerando que o patrocínio não 

veioque derepente não deu certo por não ter o fundo municipal de esportes. Eu fui ver 

na despesa, a empresa Estilo Esporte Comércio Artigos Esportivos, o empenho da data 

de 16/03/2017, portanto, dezesseis de março, no histórico dessa empresa está o seguinte: 

despesas com a aquisição de dezoito trofeus, trezentas medalhas destinadas para a 

premiação da “Taça Cidade”, conforme processo 1778 da prefeitura, no valor de Sete 

Mil Quinhentos e Sessenta Reais. O que me causou estranheza foi dezoito trofeus, 

sendo que nós temos primeiro, segundo e terceiro lugar. Quantos times nós temos na 

“Taça Cidade”, hoje, vereador Robério, não sei se o senhor sabe me 



informar?”Vereador Robério: “Nobre vereador não tenho ciência exatamente quantas 

equipes estão participando desse campeonato “Taça Cidade”, eu sei que neste final de 

semana, ontem, entrou nas quartas de finais.” Vereador Fernando: “Vamos considerar 

que tenha dezoito, se a premiação é para primeiro, segundo ou terceiro, por que dezoito 

trofeus? Se considerarmos ai, dezoito times, cada time na média de quinze, trezentas 

medalhas? Se quer se utilizar dessa despesa para contribuir de repente com festivais 

esportivo que tenha no determinado bairro, que utilize, que se justifique. Eu tive uma 

conversa franca com o vereador Sergio sobre isso, acho que foi com o vereador 

Paulinho,que se justifique no processo, porque da forma que está aqui está dando 

margem para nós questionarmos, dezoitotrofeus para um campeonato“Taça Cidade” 

dois mil e dezessete que foi criado por lei.Então nós estaremos requerendo justificativa 

por parte do secretário de esportes,onde está sendo utilizados esses materiais, porque 

tenho certeza absoluta que não está sendo utilizado exclusivamente na “Taça Cidade”. 

Creio eu que o secretário de esporte, uma pessoa de índole excelente, creio eu, que na 

justificativa ele se omitiu de que seria para a “Taça Cidade” e outras atividades. Como 

nós temos um resumo do histórico apenas, trezentas medalhas e dezoito trofeuspara 

“Taça Cidade”,nos dá margem para questionar. Muito obrigado senhor presidente”. 3. 

VEREADOR JORGE MISHIMA: “Senhor Presidenteagradeço e dispenso o uso da 

palavra. 4. VEREADOR JUNIEL COSTA CAMILO: “Senhor Presidente passo o 

meu tempo ao vereador Luís Passos”. O senhor Presidente pede para que se compute 

mais cinco minutos ao tempo do vereador Luís Passos. 5. VEREADORLOURIVAL 

BISPO DE MATOS: “Senhor Presidente, Senhores Membros da Mesa, senhores Pares, 

senhores visitantes, a imprensa local e vizinha boa tarde a todos. Neste momento, nesta 

tarde faço uso da tribuna, não quero nem dizer indignado, não vou falar mais esta 

palavra, porque fala ao mesmo tempo, desde quando o vereador solicita um 

requerimento pra benefício da nossa cidade acho que ele é requerente pela população. A 

população requere e a gente tem a obrigação de colocar no papel e solicitar ao 

Executivo. Está aqui em mãos o requerimento 037 e 091, reiterando hoje novamente 

169. Gente, não é possível, não posso me conformar e nem me calar também. Nunca 

vou me calar, porque nunca vou concordar na minha vida que um Prefeito não possa 

tapar um buraco que não chega a um metro, pode ir lá que não tem quarenta centímetros 

de largura e ele disse que precisa de orçamento para fazer essa obra.Isso não é uma 

obra.Apenas de baixo da ponte houve a obstrução e precisa existir um reparo, isto sim, 

mas o que estamos almejando no momento rápido é as condições que está em cima da 

calçada. Já caíram, um senhor, o senhor Antônio eumacriança, eu acho que o Prefeito 

está esperando que caia uma pessoa que chegue a afetar sua coluna  e venha a criar um 

caso muito delicado. Ai pergunto a mim, quem é o responsável? É o vereador Lourival 

que solicitou? A população? Ou é o Executivo? Tá aqui nem respeitando, gente, os seis 

vereadores da base, que fizeram a questão de assinar comigoos dois requerimentos,nem 

respeitando eles que são da base, que eles sabem, passam lá e veemas condições de 

como é que é, não respeita nem a condições desses vereadores, não quer respeitar a 

posição do vereador Lourival, mas que respeite as condições desses vereadores,que é da 

sua bancada, eu também queria que o senhor Prefeito tivesse respeito, mas se não quer 

ter comigo não tem problema, mas que respeite a posição da bancada dele que está ao 

lado dele. Nós também estamos ao lado do nosso povo e daquilo que tem que ser feito, 

não estamos aqui de brincadeira, se ele pensa que estamos aqui de brincadeira ele está 



enganado, não estamos de brincadeiranão e não tem ameaças e não tem nada que vai 

fazer nós fugir da reta não. Ele pode saber disso, quer amizade com a gente quer, não 

quer não tem problema, mas vai ter que ouvir porque aqui é a voz do povo, não é a voz 

só do vereador Lourival,estou aqui representando o povo de Biritiba que merece 

respeito. Queria somente que pensasse, não é pensar uma vez só, mas dez vezes, porque 

na reunião de sexta-feira o que ele falou, só porque a casa estava lotada. Ele disse o 

que? Tem que acabar com a picuinha desse vereador. Aqui não tem picuinha de 

vereador não, se isso aí é picuinha de estar cobrando os benefícios, eu não sei o que é 

picuinha, nós estamos aqui no nosso direito na nossa obrigação de olhar para a 

população, porque estamos aqui para isso, não estou aqui de brincadeira, fui eleito pelo 

povo realmente para cobrar aquilo que o povo nos cobra. É o nosso direito, é o nosso 

dever, nunca vou me calar e pode ter certeza,enquanto não resolver este problema, vou 

estar aqui nesta tribuna sempre falando,porque penso no meu ponto de vista,que 

desmerecer e achar que esta Casa Leis parece que ela não existe para ele. O senhor que 

já foi vereador dentro desta Casa, fez parte desta Mesa e hoje faz de conta  que esta 

Câmara não existe. Ele veio aqui quando tomou posse e veio mais uma vez que sentou 

dois minutos, pediu licença e foi embora e nunca mais voltou aqui nesta Casa. Não é 

assim não Prefeito, não é assim que se conduz, sem harmonia com os vereadores, nós 

não estamos aqui contra ele não, não somos do mal como falam que somos do mal, 

somos do bem, mas para aqueles que querem ser do bem. Muito obrigado.”6. 

VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS:Boa tarde a todos. Boa tarde a Mesa, 

senhor Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Nobres Pares, Público presente e 

imprensa. Em primeiro lugar quero agradecer e parabenizar os homenageados do dia 

dezenove na sessão solene, em nome do senhor João Valdir parabenizar a todos que 

foram lá homenageados. Senhor Lourival só para reforçar seu pedido, eu entendo sim o 

seu desabafo, eu por vezes discuti com o Prefeito sobre isto e acabei até sendo mal 

educado com o secretário, que eu falei, se você não tiver competência, coloco o meu 

pessoal e vamos tampar aquele buraco. Os vereadores são testemunha disso, que 

também estou estressado com aquilo ali. Não é só o buraco, o alambrado é pior ainda, 

que se alguém tocar nele vai cair. Vou tentar usar todo o meu tempo, depois converso 

com vocês, eu sei que é meio constrangedor. Em relação ao comentário ter sido com 

minha pessoa na sessão passada, no que cita que faltei com ética e moral.O que eu tenho 

a dizer é o seguinte: não vou nem fazer comentários até porque não invadi território de 

ninguém, não fui eleito simplesmente para assistir um bairro só não e sim todos os 

bairros de Biritiba Mirim. Existem moradores inclusive no Nirvana e bairros vizinhos 

que conheço há mais de vinte e oito anos, não sou comerciante tão novo na cidade. No 

bairro existem alguns pacientes queinfelizmente está atravessando um problema sério de 

saúde com câncer,o qual acompanho com transporte e algumas necessidades 

básicas.Seja de transporte que é o caso mais crítico,mas tambématendo naquela região 

algum pedido com caminhão de terra, com cascalho,manutenção de iluminação pública, 

manutenção de estradas e seja qual bairro for, acho ai que todos têm compromisso com 

a sua sociedade. Só um desabafo, não vou nem me defender, acho que não preciso. Com 

relação ao Projeto de Lei que foi protocolado nesta Casa junto com a Mensagem de nº. 

012, datado de 02 de maio, agora, sob o protocolo 169 desta Casa, nos causou muita 

estranheza de conduta no sentido até meio desconfortável,prefiro não citar o nome com 

a pessoa do senhor Prefeito pelo equivoco causado, sendo que nos leva a crer que foi 



feito talvez de má fé, infelizmente senhor Presidente.Atéo senhor vereador usou otom 

ríspido que fez o seguinte comentário:Vocês querem ainda apostar que um escriturário 

vai responder por tal erro. De fato senhor vereador muito estranho, o vereador até já 

sabia que o servidor ia responder e está aqui. A servidora de nome Bianca Hayumi 

Mandiga Tsutsumi, realmente apresentou uma declaração. Na declaração ela diz o 

seguinte: Para os devidos fins que, no dia 12 de maio de 2017, o secretário 

municipal,doutor Arnaldo, senhor Arnaldo Antunes solicitou que eu fizesse uma 

declaração, um Projeto de Lei dos Conselheiros Tutelares para ser enviado a Casa, à 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, como nunca havia feito, pesquisei o modelo 

existente no computador.Esclareço que na administração passada quem redigia as 

Mensagens,os respectivos atos, os Projetos de Leis era a Secretária de Administração ou 

o Procurador Geral na época, então redigi ali a respectiva Mensagem e entreguei para o 

secretário providenciar o protocolo junto à Câmara, que foi feito pelo João 

EstevoFadoni Neto, (não o conheço). Assim que percebi meu lapso comuniquei o 

secretário, por volta das quinze e trinta estive na Câmara e falei com a servidora 

Madalena para retirar o Projeto de Lei, ela havia encaminhado, porém,a Vanderli não 

estava, solicitei que fosse avisada a mesma para entrar em contato com a 

administração,sendo assim se retornou não obtive êxito, retornei a ligação mais tarde,a 

mesma não estava mais na Casa. Na manhã de segunda-feira, dia 15,entrei em contato 

com a senhora Vanderli por telefone, expliquei a situação, e a mesma falou que os atos 

haviam sido encaminhados para a presidência, logo depois daria o retorno. Retornei 

mais tarde, mas ela estava na sessão ordinária. Ela se coloca a disposição para quaisquer 

esclarecimentos na oportunidade para renovar elevada estima.Gente, a gente sabe que 

erro todo mundo cometi, então gostaria aqui de ser mais e de se estender mais este fato 

que foi muito chato.O senhor Prefeito jamais cometeria essa falha na maldade, o senhor 

presidente tem o conhecimento dele, o vereador Fernando também conhece bem a 

pessoa dele. Só para lembrar senhor presidente que erros acontecem e às vezes a gente 

não comete por maldade. O senhor deve lembrar que através de uma Portaria,de vinte e 

seis,aqui da Casa de Leis, de nº. 26/17, que foi revogado pela Portaria 29/17, que 

designava uma Comissão Especial para acompanhamento dos trabalhos sobre o 

fechamento do clube, certo, do Parque Vale Encantado, e os membros, nós membros da 

comissão só ficamos sabendo da tal portaria através de um ofício encaminhado pelo 

então presidente, em 22 de março de 2017. Lembrando que a Portaria foi feita, baixada, 

em 08 de março, e nós só ficamos sabendo no dia 22, então senhor presidente a 

comissão nomeada pelo senhor. O que nos causou estranheza que essa Portaria também 

não foi publicada, não foi para o Quadro de Editais que deveria ter ido, nós não 

tomamos conhecimento. É chato, quero dizer que os erros acontecem das duas partes, 

não estou me justificando neste caso, mas nós como vereadores deuma comissão que o 

senhor mesmo instaurou, a gente foi meio que deixado de lado ali, eu acho que foi um 

erro também, um erro só de não ser publicado lá no Quadro, porque a gente não ficou 

sabendo. A gente ficou sabendo pelo ofício do presidente para que nós tomássemos 

providencias. Só quero fazer um “comentariozinho” rápido. O senhor presidente 

solicita a aparte. O vereador Luísnão concede dizendo que não quer perder a linha 

de raciocínio. Eu só vou, não só contar os atos do Executivo, mas também os atos do 

Legislativo, eu confesso que vou tomar mais um pouco de cuidado no que vou ouvir no 

que vou falar, principalmente com relação a documentos, porque eu gostaria que não 



caminhasse desta forma, o nosso proposito aqui é para com a sociedade, a gente está 

legislando. Lourival só quero reforçar,briguei pelo seu processo, pelo seu 

caso,coloqueia disposição meus funcionários para fazer. Gente já foi comentadonesta 

Casa de Leis também (não sei como está meu tempo ai) que esses vereadores já são 

visto com olhos vendados. Eu só queria fazer um comentário que eu não sou conivente, 

achoque nenhum vereador da base ou não da base é conivente com os atos do Prefeito, 

não vou botar minha mão no fogo porque não nasci ontem. Quero dizer que não 

estamos de olhos vendadosaté porque fomos eleitos para legislar e fiscalizar o 

Executivo. O que o Fernando tomou conhecimento agora é público está lá no Portal da 

Transparência e qualquer um pode apurar, realmente é fato, e, tem que fazer 

comentárioque nem todos se colocam a buscar conhecimento no Portal da 

Transparênciaa tomar conhecimento dos acontecimentos dos fatos. Quando fomos 

citados de olhos vendados nos causou estranheza até porque não fomos e estamos aqui 

para satisfazer o ego de ninguém e sim dos anseios da sociedade que nós o procuram, e, 

sempre que necessário vamos sim buscar, assistir e opinar quando o Prefeito nos 

solicitaracredito que até vocês independente de posição ou não.Nem sempre solicitamos 

acordo do Prefeito para cumprir com os nossos compromissos para com a sociedade até 

porque sabemos caminhar com as nossas próprias pernas como vocês mesmo andam, 

porquenão dá só para depender do Executivo e um pouquinho a gente acaba 

desdobrando da nossa forma mesmo. Acho que fomos eleitos sozinhos e caminhamos e 

nem todo o Prefeito consegue ajudarum quadro grande de vereador. O que mais me 

entristece aqui gente, tem dia de segunda-feira que é estressante vir aqui na Casa, 

porque não venho aqui para falar seja de Zé, Pedro ou João, denegririmagem de 

ninguém, mas gostaria que nas sessões desta Casa,a gente não ficasse induzindo um a 

outro ao ódio, a discórdia, inclusive às vezes até os munícipes a condenar de tão ríspido 

Vereador, Prefeito,as vezes da base ou não, que muitas vezes não tem direito a defesa. 

Senhor presidente foi muitas vezes nos passado o princípio da isonomia também 

conhecido como igualdade que representada o fim da democracia, que de acordocom a 

Constituição Federal somos todos iguais perante a Lei. Uma coisa chata Edézio tenho 

um carinho por você,mas vou ter que falar para os Nobres Pares. Algumas vezes a nossa 

imagem é até tirado o direito, muitas vezes é usado no site da Câmara a pior imagem 

que é tirada aqui, eu gostaria até que a minha fosse tirada de uma vez fora que não 

publicasse mais no site da Câmara, ou eu mesmo tiro e dou para você e você instala. 

Desculpe é só um desabafo Edézio, tenho um carinho por você independente de você 

estar aqui ou não.Eu não estou aqui para satisfazer a necessidade de “x” ou de“y”,eu 

acho que de todos, o proposito é um só.Prefeito, com relação à Lei, acabei de protocolar 

na Casa, agora, o Prefeito pediu a retirada para que seja apreciada de novo lá com 

relação ao conselho, os Conselheiros Tutelares para que a gente consiga tomar uma 

medida mais correta. Mas gente é um desabafo mesmo, eu não queria ficar esses quatro 

anos, esses três anos e meio que resta pra gente ainda, não ficar nesse clima tenso, a 

discussão é de projeto, é de valores, é de uso, mal uso de dinheiro ou não de dinheiro, 

seja do Executivo, seja do Legislativo, eu acho que a gente está aqui pra isso.Eu não 

quero chegar amanhã e não poder olhar para a cara do Robério e não poder falar uma 

boa tarde pra ele. Desculpe Robério, para não estender mais este assunto, fui convidado 

sim para ir lá ao seu bairro com o Prefeito, você sabe que eu circulo por ali. 

Recentemente, nos dias cinco e seis, fui festeiro na Comunidade de Santa Catarina e se 



me convidar para ser festeiro na Comunidade Cristo Rei vou estar presente ali, não 

tenho e não vou me esconder de bairro ecomunidade nenhum,eu não preciso.Eu acho 

que nenhum de nós aqui que foi de porta em porta pedir voto, vai andar de cabeça 

baixada, muito menos o Prefeito.”O vereador Fernando José Gonçalves solicita a 

aparte, o que fora concedido. “Vereador Luís, Vossa Excelência sabe o quanto eu 

respeito o seu posicionamento tanto em plenário em defesa do Executivo. Quando eu 

citei e quando Vossa Excelência colocou, de que mais uma vez ia cair nas costas do 

funcionário, porque na realidade essa é uma prática do Executivo. Quando eu citei 

propositalmente que ia cair nas costas de um funcionário eu quis alertar todo o plenário, 

tanto que fiz questão de perguntar ao presidente que estava como vereador na tribuna se 

o Prefeito havia assinado, se o Prefeito e o Secretário havia assinados, porque uma coisa 

é um lapso do funcionário outra coisa é o Secretário homologar o lapso do funcionário e 

o Prefeito homologar através da sua assinatura também o lapso do funcionário. 

Então,quando eu falo cair em cima do funcionário é que realmente é mais fácil o 

funcionário foi errado, tudo bem. Eu quero acreditar que não houve má fé por parte do 

funcionário e sim a inexperiência, mas infelizmente nós não podemos aceitar que o 

Secretário da Administração que se diz capacitado que já veio de outras administrações 

de outros municípios prevê que a lei não foi aprovada e assinar e induzir também o 

senhor Prefeito ao erro, então me desculpe.” Vereador Luís:“Perdão vereador, só acho 

que devia ter uma conversa antes, estivemos ali, foi suspensa a sessão por dez minutos 

colocou aquele outro projeto goela abaixo também, que foi da sucumbência, que 

também não concordo e somos criticados por isso, mas vou manter minha palavra em 

relação a tal sucumbência. Eu sinto que o parecer foi favorável a sucumbência, mas 

infelizmente algum servidor lá da procuradoria não teve a coragem de pedir votos para 

nós e pediram para vocês da oposição achando que o voto já estava goela abaixo. Não 

tem goela abaixo aqui também. Com relação ao projeto errado ou não, eu acho que nós 

deveríamos ter tomado conhecimento e não ter falado aqui na tribuna, eu acho que 

desconfortou. Desculpa senhor Presidente, Marcelo tenho a liberdade de conversar com 

você em qualquer lugar sobre isso. Agradeço o uso da palavra”. O vereador Lourival 

agradece ao vereador Luís por não ter concedido o uso da palavra.O senhor 

presidente vereador Marcelosolicita ao vice-presidente que assuma a presidência para 

que ele possa fazer uso da tribuna. Assumindo a presidência o vice-presidente Lourival 

Bispo de Matos pede ao primeiro secretário que faça a chamada do vereador Marcelo 

para uso da tribuna. 7. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO: Boa tarde a todos. Boa tarde NobrePresidente Lourival, Primeiro secretário 

Fernando, segundo Robério, Nobres Pares, Pessoal da imprensa, público ai, o qual 

quero saudar em nome da minha mãe que está presente e  saudar tambémao nobre ex-

vereador Gilson Freitas que se encontra no plenário.Enfim gostaria de dizer que erro, 

como foi citado pelo Luís e não querendomaisadmitir isso ai, queele citou da resolução. 

Primeiro que a diferença Luís e até é chato eu falar isso aqui, que todas as vezes que 

sinto que eu possa ter errado vocês são prova disso, primeira coisa que faço é pedir 

desculpas, entendeu, esse tipo de atitude é a primeira,não tenho vergonha se eu errar de 

pedir desculpas. Erro é você mandar um convite para um ser do sexo masculino como 

de feminino e ao ser cobrado pegar o telefone e pedir desculpas, como eu fiz Sérgio, 

isso é erro. Agora no caso da Resolução que você citou ali Luís, primeiro a omissão de 

qualquer artigo da presidência na Resolução e a determinaçãodas comissões fica a 



critério do presidente. Pra você ter uma noção, da tentativa do gesto humilde que eu 

tive, não quis nem tocar a frente, entendeu, eu resolvi conceder a vocês colocarem 

membros que fizeramrelatório para não gerar dúvidas, para não gerar nenhum tipo 

disso. Então a gente quer ser legal demais, quer tentar ser humilde, eu estou sendo não 

mais humilde porque estou falando da minha humildade e a pessoa ser agora coloca e 

quer comparar este fato meuJorge pra não deixar dúvida na Casa Walter, sabe Lourival 

de eu não deixar dúvida na Casa, criar uma comissão com membrosdaprópria base do 

Prefeito para investigar as coisas, querer falar que isso ai foi um erro meu, entendeu. Eu 

publiquei a Portaria e não há erro, vou começar a ser mais incisivo, eu poderia ter 

tocadodo jeito que foi, os artigos omisso do Regimento Interno permite a mim 

determinar e eu justamente  revi meu ato a tempo e concedi que vocês fizessem parte, 

relatório da comissão foi resolvido, o clube está reaberto, bola pra frente, não queira 

comparar, dois erros não fazem um acerto. A diferença está ai Luís, sinceridade cara,a 

pessoa nunca admitir que erra, a gente sabia que a corda ia estourar para o mais fraco, 

então o que quero dizer aqui é o seguinte: Está aqui, foi mandado a mensagem, a 

portaria, o Prefeito Jarbas foi vereador, entendeu, ele assinou, se ele não assinasse tudo 

bem. E outra, palavras evasivas falar que procurou por telefone, vou colocar aqui, para 

colocar em dúvidas o trabalho da nossa diretora de secretaria Vanderli. Tá aqui gente o 

que eles querem jogar para a imprensa, eles colocam para tirar o projeto tudo bem e ai a 

Bianca faz uma declaração que ela é a Chefe do Setor dos Atos da Administração. Ela 

declara que no dia 12 de maio,o secretário mandou o projeto já aprovado, com a 

ascensão e a Portaria citando a Lei. Que ela procurou a Vanderli e a Vanderli não estava 

e já citou de novo uma coisa que não tem mais tamanho,o jeito que a gestão passada 

geria as coisas. Eu não entendo, eu não entendo, sinceridade,essa mania de se comparar 

a gestão passada agora, pois se a gestão passada, não entendo, se ora serve ou ora não 

serve.Porque se ele cola e copia, Sergio,uma coisa, falando professor com todo o 

respeito e educação,que sempre critica e ai cita a gestão passada para falar como ela 

fazia pra se justificar, mas tudo bem, a gestão agora é de responsabilidade dele e a 

Bianca se ela fez isso dai, procurou e protocolou. Ela nãoprotocolou.O protocolo você 

sabe quando chegou Luís?Você mesmo citou, hoje, foi você que protocolou então 

hojena integra. Só que não houve nenhum ato, não fez nenhum requerimento para retirar 

nem nada, entendeu. Outra coisa fui questionado, nesse vácuo de tempo não foi pedido 

nem um ato oficialmente, aqui ninguém estásalvaguardando,ele mandou pra casa e a 

gente respeita, eu só li no final porque a tamanha aberração jurídica,não fui oportunista, 

só li o que me aconteceu, entendeu.”O vereador Fernando José Gonçalves solicita a 

aparte, o que fora concedido.“Só para salientar primeiro esse suposto,essa suposta 

Mensagem ou a Mensagem com o Projeto de Lei, primeiro que nem entraria na pauta de 

segunda-feira porque foi protocolado na sexta-feira ou quinta-feira após o expediente. 

Só por este fato não merecia discussão, tá certo, só por este fato. Segundo ponto, o 

Presidente na condição de vereadorutilizando a tribuna, ele, justificou essa Mensagem, 

porque é assim,a Prefeitura está achando que é pastel. Acabo de receber como Primeiro 

Secretário o convite para audiência pública do quadrimestre da Secretaria Municipal de 

Saúde, depois de amanhã, dia vinte e quatro é amanhã e chegou agora.” Vereador 

Marcelo. “Só usei a tribuna para falar para você ter uma ideia, vereador você sabe, não 

queira colocar que eu fui oportunista que você colocou e deixou claro aqui que 

simplesmente na plateia aqui que quem estava ali sentado me lembro era a turma do 



Conselho tutelar cobrando essa aprovação desse salário. Eu vim aqui na tribuna na 

qualidade de vereador justamente para justificar porque não poderia entrar. Porque ele 

mandou a Mensagem, o Projeto, a Lei aprovada e a Portaria indicando a Lei, então o 

erro não foi meu. Outra coisa, tudo mundo fala que o atual Prefeito vê tudo, não deixa 

passar nada e assina então eu acho que ele tem que olhar melhor essa questão. Eu não 

tenho problema, eu quero deixar bem claro esta questão erro é uma coisa acredito que a 

postura de quando erro eu peço desculpas. No caso que você colocou em tela eu 

acredito que não errei, muito pelo contrário usei da humildade para nomear membros da 

base do Prefeito.”Vereador Luís. “A portaria nós não tomamos ciência.” O vereador 

Lourival – vice-presidente retorna a presidência ao vereador Marcelo. 8.VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo senhor presidente boa tarde.Boa 

tarde primeiro secretário. Boa tarde Nobres Vereadores. Boa tarde a plateia. Boa tarde a 

imprensa. Boa tarde aos funcionários desta Casa.” O vereador Walter Machado de 

Almeida passa o tempo de uso da palavra dele para o vereador Robério. O senhor 

Presidente pede que compute mais cinco minutos ao tempo do vereador 

Robério.Vereador Robério:Eu gostaria de deixar claro nesta Casa que eu não sou 

dono de nem um bairro. Todos os que foram eleitos nesse município tem sim o dever e 

a obrigação de estar visitando a cada bairro deste município, portanto, quando na sessão 

passada eu questionei Nobre Vereador Luís Passos apenas pelo fato de eu não ser 

convidado. Ora se a reunião é para um determinado bairro que se faça então um convite 

ao bairro para que todos os moradores possam estar participando, não precisa me 

convidar como vereador não,não existe essa necessidade como representante do 

município. O vereador não é representante do bairro é sim representante do município. 

Gostaria que ficasse bem claro que aminha indignação é justamente pelo fato de não ser 

convidado como morador e não como vereador. Como morador, nobre vereador Luís 

Passos, mesmo que não quisesse fazer uma ligação que me mandasse uma mensagem 

para que eu possa participar de tal reunião. Outra coisa, vou defender não só os 

moradores do bairro do Nirvana, mas como outros moradores de outros bairros também, 

não estou aqui para jogar pedra no Prefeito não, muito pelo contrário o que a gente 

puder estar auxiliando, estar ajudandopra trazer bons benefícios para o nosso município 

eu acredito que seja de grande valia. Mas de que forma eu como vereador vou fazer 

isso, se nem numa reunião do bairro onde moro eu sou convidado. A minha indignação 

nobre vereador foi apenas esta, e outra coisa foi dito que nós não temos Lei para que a 

sabesp atenda o bairro do Nirvana com água encanada e esgoto. Realmente não temos 

não existe esta Lei a não ser que eu não saiba, mas o nobre vereador como vereador 

deveria estar sabendo disso. Então eu não vim aqui para arrumar confusão com 

ninguém, muito pelo contrário o vereador que nesta tribuna esta falando não está do 

lado “a” ou do lado “b”, este vereador está do lado do povo, então vou defender o povo 

sim, sempre que necessário vou defender o povo. Outra coisa, nós temos vários bairros 

com problemas, temos o Castellano, com a Rua Um e Dois lá que está intransitável, 

mesmo antes desta chuva já estava com problemaesse bairro. Rio Acima, Santa 

Catarina,bairro do Nirvana, infelizmente o Prefeito mandou passar a máquina lá, choveu 

e não terminou o serviço, com essa chuva não tem como entrar a máquina. O bairro 

Vista Linda que eu pedi também para que fosse feito alguma coisa, Vista Linda, Jardim 

Santo Antonio I e II, Jardim Yoneda, então essevereador está aqui sim para defender o 

povo de todos os bairros. Gostaria de deixar bem claro também que não só o Prefeito, 



mas qualquer um vereador desta Casa, o vereador pode sim marcar reunião no bairro 

que lhe convir ou no bairro que a pessoa achar por necessário a convite ou não do 

morador, esse é o meu modo de pensar. Como disse para os senhores esse é o meu 

primeiro mandato, fui eleito para trabalhar pelo município e eu vou fazer o meu papel 

de vereador. Não tenho caminhão de terra, até hoje o Prefeito não me atendeu em nada. 

Agradeço a algumas cidades vizinhas, senhor presidente, pra me atender para que eu 

possa ajudar os munícipes da melhor maneira possível. Quando eu em campanha não 

prometi nada a ninguém e por isso que vou fazer o meu trabalho digno tá. E quando eu 

falei numa sessão atrás nobre vereador, olhos vendados é uma coisa, cega é outra coisa, 

existe uma pequena diferença, mas essa diferença existe sim. Quando falei que não 

tenho rabo preso com ninguém é porque realmente não tenho. Outra coisa que eu falei, 

tenho certeza que está registrado em ata, em relação que o Prefeito disse que tem quinze 

funcionários de outro município atuando no município de Biritiba Mirim, eu não 

questionei os funcionários muito menos os municípios da qual eles vem, o que eu falei 

naquele momento que o vereador e nem o Prefeito, isso com muita educação, não 

deveria faltar com a verdade para aquele bairro ou para qualquer outro bairro, porque é 

mais de quinze pessoas que veio de outro município para atuar dentro do nosso 

município. É por isso que digo pra vocês, não estou aqui para atacar Executivo ou 

Legislativo eu respeito nobre vereador sua defesa ao Executivo, respeito, pois nós 

moramos num país democrático, mas vale lembrar também que moramos no primeiro 

país do“impeachment”, não devemos esquecer isso, pois num município com mais de 

trinta mil habitantes vem acontecendo coisas que o senhor como representante legal da 

base aliada, o senhor também deveria tomar os devidos cuidados. Gostoconsidero a sua 

pessoa, como falei aqui nesta tribuna respeito e sempre vou respeitar não só o senhor 

como os outros vereadores. Só que neste momento vale o que? Unir os treze vereadores, 

os treze para que a gente tenha um andamento, um excelente andamento para com o 

nosso município, então minha gente era isso que eu queria falar e volto a dizer nobre 

vereado Luís Carlos dos Passos lhe considero e vou sempre lhe respeitar. O fato que 

aconteceu, essa reunião que vocês marcaram não com antecedência e sim com 

urgência,me causou muita estranheza sim, eu me senti muito mal não pelo fato de vocês 

terem ido ao bairro do Nirvana, mas sim pelo fato de eu morar dentro do bairro e não 

ser convidado. Agradeço a todos e que todos tenham uma boa tarde.”Vereador Luís: 

“Quem convidou foi Rominho morador do seu bairro, não foi eu e o Prefeito quem 

convidou ninguém lá.” 9. VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO:“Agradeço 

e dispenso o uso da palavra”Não havendo mais oradores a fazerem uso da tribuna, o 

senhor presidente diz: “Gostaria só antes de terminar poder dar mais uma colocação 

aquie falar para o senhor, senhor Lourival,que seu requerimento 169, que vem 

reiterando alguns,que até os outros vereadores talvez não seja atendido porque ele está 

convício que a assinatura é do senhor, eu acho. Mas dizer,com certeza, que o 

requerimentoque os vereadores assinaram para Nova Biritiba, vai tá lá a academia, lá 

vai ser implantada a academia. Eu gostaria de dizer que mais uma vez a gente se 

encontra pedindo as informações, aguardando e buscando as soluções, estamosem 

andamento, aqui a gente não.... Quero agradecer a todos pelo trabalho, ao Líder pela sua 

defesa embora me pareça que você queira colocar um equívocodessa presidência nisso 

daí e outra mesmo que seja dois erros não fazem um acerto.A diferença é que tenho tido 

em todos os trabalhos da Câmara,vocês são provas disso, que quando eu acuso e erro 
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peço desculpas, sou homem para vir aqui pedir desculpas,coisa que não tem sido da 

mesma maneira. Então quero dizer o seguinte: que passado este tempo a gente está 

pedindo os atos, estamos fiscalizando, estamos fazendo o trabalho que tem que fazer. Eu 

só me dirigir à tribuna para fazer a leitura, quero deixar bem claro, porque a Eliete me 

procurou o dia inteiro, estava até com o doutor Marcos na rua e ela me parou para 

colocar o projeto no dia e votar, e, a forma que o projeto chegou já aprovado estava 

prejudicado a matéria. Pode pegar a ata Luís e ler, a ata está disponível, o que eu falei 

foi isso, que estava prejudicadaa matéria, por que o Prefeito mandou a Mensagem, a Lei 

e a Portaria anunciando a Lei. Então o quero dizer aqui pra vocês é isso. E aiquerer falar 

e mostrar conduta minha com a conduta que a pessoa está tendo, espera lá gente, eu 

tenho a humildade de pedir, de saber quando errei pedir desculpas e procurar não errar 

para procurar não ficar pedindo muitas desculpas também, mas a gente é ser humano 

passível de erro. Gostaria só de colocar em relação agora de maneira positiva, eu 

acredito que a sessão solene gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores, todos os 

treze, no caso até a mim. Gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Alessandro 

Donizeti Siqueira, Claudinei Rodrigues dos Santos, Clea Fuzeto Lisboa, Diogo José da 

Silva, Francisco Marques da Luz, Gerson de Oliveira, Jailton Pereira de Vasconcelos, 

Mauro de Melo,Nathalia Gonçalves Faria de Siqueira, Osmar Chuka, Rodrigo Duarte 

Passos, Roseli Aparecida Moreira da Silva Lemos, Thais Gisele Valente, Junior, Silvia 

Dallaqua Alves, Larissa, Ana Paula Reis de Siqueira Cardoso, Camila Aparecida de 

Morais Silva, Edézio Rodrigues de Moraes, Frida BichlerMastrange, José Carlos de 

Aguiar, Jucimara Aparecida da Cruz Ferraz, Luiza MarikoKanae Shibata, Madalena 

Rodrigues de Moraes, Marcos Aparecido de Melo, Marina de Fátima Paiva, Robson de 

Macedo, Rosangela Regina Lucio Silva, Vanderli da Penha Barbosa Renner e a todos os 

membros da imprensa que cobriram grandiosamente e tornaram grandiosamente este 

evento, a Erika Lemos e seu marido também, ela foi nossa mestra de cerimônia, ao 

pessoal da orquestra que deram uma graça especial ao nosso evento, enfim agradecer a 

todos que ajudaram, aos nobres vereadores pela escolha dos homenageados e dizer aos 

convidados que vieram até aqui, ao Coronel Kamiama que fez o uso da palavra de 

maneira excelente, ao vereador Farofa, ao secretário também Sadao Sakai, ao Prefeito 

de SalesópolisVanderlon, ao sub-prefeito do Remédios o Paulinho, ao Juiz Valter, que é 

da família do homenageado Osvaldo que o Lourival homenageou, enfim atodos que 

estiveram presente. A Sonia que ajudou a preparar nos bastidores, agradecer muito ao 

Karfan que nos cedeu o caminhão, bem como os funcionários dele que carregou pra nós 

em dia de chuva. Dizer que foi o momento, ali,de celebrar e homenagear,e que aquela 

homenagem que foi feita é uma maneira de lembrar em vida aquela pessoa que merece 

um grau de destaque acertadamente e que mais pessoas sejam homenageadas. Então eu 

gostaria em tempo de ler um convite da Festa Junina da Creche Municipal Irio Taino 

que será realizada no dia onze de junho de dois mil e dezessete a partir das quatorze 

horas, na própria unidade escolar, bem como o convite que chegou agora pra gente e o 

que a gente pede é justamente o respeito na liturgia do cargo e na celebração das coisas, 

por exemplo, chegou agora o convite, agora, da audiência pública do primeiro 

quadrimestre de dois mil e dezessete,a realizar-se no dia vinte e quatro de maio,às 

quatorze horas, no Centro de Convenções, rua GildoSevali, 257. A gente já estava 

prevendo uma reunião para o mesmo dia e horário das comissões dos bens patrimoniais, 

que são os inservíveis, em tela fica prejudicado o comparecimento dos membros e até 



da gente que vai estar aqui, mas gostaria de agradecer o convite do Clovis Nascimento 

Barros. Agradecer a todos que compareceram lá, a população, e a todos que tornaram 

aquela festa bonita e dizer a toda população que estaremos aqui sim fazendo nosso 

trabalho e pode contar, porque aqui ninguém vai se furtar de estar fazendo o nosso papel 

e parabenizar porque não aposturados vereadores que quando não concordam também, 

mesmo que sejam da base do Executivo,com aquilo que é trazido aqui. O que a gente 

não quer é que as coisas sejamjustamente Luísempurradas goela abaixo, entendeu, é 

como chegou, o projeto que é bom,a gente tem tido a celeridade para não perder, vocês 

são prova disso, até hoje é só vocês pegaremtudo o que foi em necessidade da 

população, nós não nos furtarmos, mas aqui se não respeita a Mesa Diretiva, Comissões, 

tem que respeitar os vereadores, o que a gente pode entender até os vereadores da base a 

gente pede que o senhor Prefeito quando for mandar um projeto aqui que informe a 

vocês que discutam com vocês para trazer pra aqui discutir. Agora o que não dá é para 

eu me furtar um papel daquele sendo cobrado pelo povo e me furtar de ler o que está 

acontecendo aqui, isso não vou fazer, não vou me furtar, a gente não pode confundir 

educação e não pode confundir humildade com ser medroso ou ser covarde. Minha mãe 

que está nessa tribuna me ensinou ser um cara educado, manso de coração, meu pai que 

já morreu também me ensinou ser um cara corajoso quando afrontado, não vou me 

furtar não. A todos vocês uma boa semana e boa tarde. 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, 22 de maio de 2017. 
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