
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 12DEJUNHO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diadoze de junho 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.11, 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 05 de junho 

de 2017.APROVADO POR UNANIMIDADE.2. Leitura do Ofício Nº 177/2017 – SMA – 

Da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os Atos Administrativos; *Portarias n.º 267 a 

276/2017; *Decreto n.º 3.243; *Lei nº 1.778/2017; e *Lei Complementar n.º 186e 

187/2017. Terminado o Expediente passa-se as INDICAÇÕES:AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES01. Indicação nº 356/2017, solicita ao 

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

departamento competente, para que tome as providências que se fizerem necessárias 

visando o serviço de tapa buraco na Rua Nove, Bairro Nova Biritiba, com asfalto, em toda 

sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES02. 

Indicação nº 357/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente, para que seja feita a troca das lâmpadas 

queimadas da Estrada do Rio Acima, Bairro Rio Acima. 03. Indicação nº 358/2017, solicita 

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

competente, para que seja feita a troca das lâmpadas queimadas da Estrada Doutor Arthur 

Alberto Nardy, Bairro do Sogo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO04. Indicação nº 359/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

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

cabíveis no sentido de efetuar conclusão e reparos no calçamento da Avenida Maria José de 

Siqueira Melo, nos trechos entre o Posto Médico de Especialidades do Jardim Takebe, e a 

Escola Estadual Prof. Adhemar Bolina, e entre o Cemitério Municipal FirminoAntonio Dias 

e a Creche Municipal Otávio Fernandes Garcia. 05. Indicação nº 360/2017, solicita ao 

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

competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar operação tapa buracos e 

serviços de roçada e retirada de entulhos na Rua Manuel da Nóbrega, situada no Parque 

Marciano. 06. Indicação nº 361/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar serviços de motonivelamento na Rua Rio Paraíba, no Bairro Vertentes, 

em toda sua extensão. 07. Indicação nº 362/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 



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

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento, roçada e limpeza 

na Rua Rio Turvo, à altura do número 388, no Bairro Vertentes. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO08. Indicação nº 363/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

realizar Estudo Técnico, destinados a concessão de incentivo fiscal as Empresas 

estabelecidas no Município que firmarem contrato para o “Primeiro Emprego”.09. 

Indicação nº 364/2017, 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 demarcação das guias, bem como das faixas centrais e roçada das laterais, ao longo da 

Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA E LOURIVAL BISPO DE 

MATOS10. Indicação nº 365/2017, 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 Vale do Garrafão e na Estrada Carapicó, 

Terceira, nesta cidade, em toda a sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA11. Indicação nº 366/2017, solicita ao Senhor 

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

construção de abrigo de ponto de ônibus na Rua Alberto de Oliveira, na altura do número 

1B, Jardim Rosicler, nesta cidade. 12. Indicação nº 367/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

manutenção e expansão da iluminação pública em toda a extensão do bairro Tico City, nesta 

cidade. 13. Indicação nº 368/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo determine à Secretaria competente a manutenção e expansão da 

iluminação pública em toda a extensão do bairro Nova Biritiba, nesta cidade. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS14. Indicação nº 

369/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para que seja efetuada a roçada e a limpeza de toda a 

extensão da Viela A, no bairro Jardim dos Eucaliptos.15. Indicação nº 370/2017, solicita ao 

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

competente para que seja efetuada a roçada e a limpeza de toda a extensão da Rua Princesa 

Leopoldina, Bairro Vila Operária. 16. Indicação nº 371/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

tome as providências necessárias para que seja implantado um abrigo para os estudantes 

aguardarem o ônibus na Avenida São Judas Tadeu, em frente à Rua Antonia Rosa Bolanho. 

Não havendo mais Indicações passa-se aos Projetos em deliberação.PROJETOS EM 

DELIBERAÇÃO:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSE 

GONÇALVES01. – Projeto de Lei Nº 025/2017; que autoriza o município a distribuir 

medicamentos básicos nos Prontos Atendimentos aos finais de semana, feriados e pontos 

facultativos, e dá outras providências. DELIBERADO.02. – Projeto de Lei Nº 026/2017; 

dispõe sobre a vacinação domiciliar à pessoa idosa, deficiente físico e deficiente mental, 

durante as campanhas realizadas no município de Biritiba Mirim, sempre que houver a 

impossibilidade de deslocamento. DELIBERADO.03. – Projeto de Lei Nº 027/2017; cria 

o “Programa Artistas da Terra”, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de 

oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na 

abertura de eventos musicais que contém com financiamento público municipal. 

DELIBERADO.04. – Projeto de Lei Nº 028/2017; institui o Programa de 

Empreendedorismo Cultural, para a promoção da cultura local através de Feiras de Cultura 



que tenham forte aliança com o empreendedorismo artístico cultural e dá outras 

providências.DELIBERADO.Não havendo mais Projetos em deliberação, o Senhor 

Presidente informa que os projetos deliberados serão encaminhados para análise das 

Comissões eparecerjurídico. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o 

que fora concedido. “Senhor Presidente gostaria de parabenizar o nobre vereador Fernando 

José Gonçalves pelo Projeto de Lei nº 025/2017, que seria de grande avalia se o Prefeito 

pudesse dar andamento nesse projeto e também seria de melhorias para os pacientes que 

necessitam de um medicamento no final de semana. Gostaria também de parabenizar o 

nobre vereador pelo projeto de Lei nº 026/2017, que também é de grande avalia se passasse 

este projeto, tem pessoas deficientes físico e mental que tem dificuldades de locomover até 

essas unidades. Gostaria de fazer parte desses dois projetos, se o senhor me permitisse.”O 

vereador Fernando autoriza.Passa-se Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS01.– Em única discussão e 

votação Requerimento nº 205/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao departamento de Obras, e providencie a 

complementação de asfalto na Estrada Joaquim Maia, com a demarcação de início com 

referência a propriedade do senhor João Torre, até o encontro com a Avenida dos 

Caquizeiros.APROVADO POR UNANIMIDADE.02.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 206/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao Órgão responsável EDP Bandeirante, para providenciar a troca de 

lâmpadas da Rua das Acácias e Rua das Margaridas, em frente a residência n.º 40c e n.º 25, 

Bairro Pomar do Carmo, Cinturão Verde. APROVADO POR UNANIMIDADE.03.– Em 

única discussão e votação Requerimento N° 207/2017 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito 

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

e Transportes, os estudos necessários para a implantação de conversão na rotatória da Rua 

Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de 

Miranda Melo, pela faixa esquerda de conversão do motorista. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 04.– Em única discussão e votação Requerimento nº 208/2017, requer 

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

Departamento de Obras, a construção de três redutores de velocidade do tipo “lombada” na 

Avenida Joaquim Maia, Bairro Pomar do Carmo. Sendo que as construções dessas 

lombadas sejam nos respectivos locais:1 – Em frente à residência do senhor Costela;2 – Em 

frente à Chácara Nossa Senhora Aparecida, n.º 80;3 – Próximo à residência da família 

Maia. APROVADO POR UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA05.– Em única discussão e votação Requerimento nº 

209/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao departamento competente, para que sejam implantados equipamentos da Academia 

ao Ar Livre adaptados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Para discussão, 

gostaria de parabenizar o nobre vereador Robério pela apresentação do requerimento e 

nesse mesmo sentido vereador, eu já estava preparando um projeto de lei para que as futuras 

academias ao ar livre que possam a vir a ser instaladas no município, que elas já venham 

contempladas com os equipamentos para atender as pessoas com necessidades especiais. 

Então gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e depois em conjunto 

com Vossa Excelência se pudermosentrar com esse projeto de lei na obrigatoriedade dos 

equipamentos já necessários pra pessoas com deficiência, gostaria que Vossa Excelência 

assinasse junto comigo.” O Vereador Jorge Mishima solicita a palavra, o que fora 

concedido.“É de grande valia parabenizarmos o Nobre vereador Robério nessa colocação 



do vereador Fernando detém procedência, só gostaria de ressaltar aos vereadores aqui de 

que no Jardim Alvorada A, já existealém do convencional os aparelhos para os deficientes.” 

Colocado o requerimento em votação foiAPROVADO POR UNANIMIDADE. 06.– Em 

única discussão e votação Requerimento nº 210/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

que sejam implantadas lombadas em toda a extensão da Rua Nove de Julho, Bairro Jardim 

Yoneda. APROVADO POR UNANIMIDADE.07.– Em única discussão e votação 

Requerimento nº 211/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente, para que a lixeira que os moradores do 

Bairro Nirvana utilizam para a coleta seja recolocada em outro local. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.08.– Em única discussão e votação Requerimento nº 212/2017, requer 

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

departamento competente, para que seja revitalizado o campinho de futebol localizado no 

Bairro Nova Biritiba, pois o local encontra-se em más condições de manutenção e uso. O 

vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria de 

parabenizar o nobre vereador Robério que tem trabalhado muito pelo esporte no nosso 

município, realmente aquele campo foi construído e utilizado por longo tempo. Todos os 

sábados e domingos havia competiçãozinha entre os jogosda amizadee hoje realmente está 

completamente abandonado, não hoje que estou falando, presentemente hoje,é claro que 

vem desde o ano passado, final do ano passado.” O vereador Eduardo de Melo solicita a 

ordem, o que fora concedido. “Vendo aqui esse requerimento, esse vereador já tinha 

protocolado um pedido lá e inclusive já foi feito a manutenção, a roçada e a retirada do lixo, 

só para ficar em conhecimento.” O vereador Robério solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Nobre vereador o que foi pedido ai na realidade,seria vestiáriostambém, lá não 

tem vestiários, os atletas vai disputar uma partida, fazer uso do espaço, então como vai 

muitas famílias, vai às mães, vai às mulheres, namoradas, então não tem onde os atletas se 

trocarem, então fica bastante complicada esta situação, por isso o motivo do 

requerimento,não só da limpeza, queeu passei lá sexta-feira à tarde, não só a limpeza, mas 

também as benfeitorias que deveriam de estar fazendo no espaço.” Vereador Eduardo.“Só 

para concluir Presidente, este vereador foi pessoalmente lá para acompanhar a limpeza, o 

trabalho, vamos dar mérito também porque o nosso Prefeito está fazendo dentro do 

possível, então lá foi feito a roçada, foi feito a limpeza, realmente falta, está faltando o 

vestiário e nós já cobramos o Prefeito sobre isso. Vamos ser justo porque olhei aqui más 

condições e manutenção e nós já cobramos isso também.”O Senhor Presidente 

informa.“Só para deixar assim claro, como tem um item em tela a mais, mas é até por isso 

que eu peço que,às vezes o nobre vereador Reinaldo tem pedidona questão da gente 

diminuir o prazo para colocar o trabalho em tela,é justamente porque além dos 

requerimentos a serem postos até quinta-feira ao meio dia há necessidade de se olhar o que 

foi pedido entendeu vereador e é por isso Eduardo que a gente pede essa compreensão. No 

caso da matéria aqui como tem um item a mais do vestiário a gente concorda, mas é 

justamente para isso porque não é só receber e colocar na pautatem que fazer uma triagem 

para que não seja colocado um pedido repetitivo,para que a gente não discuta a mesma 

matéria aqui, então eu peço a compreensão, bem como já adiantando que os materiais dessa 

semana se todos puderem entregar até quarta-feira ao meio dia, porque tem feriado na 

quinta-feira e sexta-feira, vou pedir para vossa senhoria solicitar aos vossos assessores que 

trabalhem para depoispoderem gozarem do feriado ai.” O vereador Jorge Mishima 

solicita a ordem, o que fora concedido.“Até falando na parte administrativa, eu conversei 

com a nossa diretora, eu acho aplausível para que nós recebamos a pauta pelo menos na 



segunda-feira de manhã. Eu sei que o trabalho é enorme, mas é importante nós saibamos o 

que vai ser discutido na sessão do dia, muito obrigado.”Senhor Presidente. “Por isso 

vereador quando não é matéria de urgência, projeto de urgência a gente vai tentar colocar 

dentro do prazo legal senão fica prejudicada porque ela tem que fazer a pesquisa dentro dos 

trinta dias, que cada vereador fez o pedido, para não ficar pedido repetitivo aqui e coisas 

também de entrar nos méritos das questões.”Colocado o requerimento em votação foi 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 09.– Em única discussão e votação Requerimento 

nº 213/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente, para que seja realizado campeonato de futsal 

para todas as categorias na quadra localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba 

Mirim José Oliva Melo “Zezé Oliva”. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO10.– Em única discussão e 

votação Requerimento nº 214/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis 

no sentido de proibir parada de veículos na Avenida Maria José de Siqueira Melo, iniciando 

nas proximidades do Posto Médico CS3 (Jardim Takebe), bifurcação com a Avenida Heitor 

da Cunha Braga, estendendo-se até a Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim, no sentido 

Parque Marciano. O vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido. 

“Gostaria de parabenizar o nobre vereadorProfessor Sergio pelo requerimento nº 214. Eu 

gostaria que a Vossa Excelência,ao invés do CS,fosse da cativa pra lá, vou dizer por 

quenobre vereador, aquele trecho não há calçamento e quando tem, as árvores invadiram o 

calçamentodeteriorando, consequentemente não tem como trafegar, principalmente 

aspessoas idosas e pessoas deficientes é que utilizam aquela via, então eu acho importante 

que viessedesdea Cativa, porque aquele trecho lá dos dois lados, um é íngreme e outro as 

árvores, então gostaria até que Vossa Excelência fizesse o adendo deste meu pedido, mas 

parabéns pela iniciativa. Muito obrigado” O vereador Sergio de Paula Franco solicita a 

ordem, o que fora concedido. “Nesse trecho já há limitação,já está a faixa amarela, 

continua a faixa amarelaali,para que tenha a faixa amarela no restante da Avenida, desde ali 

até a Delegacia, onde seum lado da via não tivermos o estacionamento, a gente vai 

minimizar o problema.O trânsito para, tem que esperar o carro que vem de outro lado, 

crianças saindo da escola, o pessoalmuitas vezes da Assibraf ali fica a movimentação, é 

complicado.” O Senhor Presidente diz: “Gostaria de manifestar Professor Sergio, 

parabenizar, mas sugerindo que a gente tentou,na gestão passada sugeri que fizesse ali 

daviaHeitor da Cunha Braga a mão de ida e a Maria José de Siqueira Melo a mão de volta, 

porque você proibir, as vezes o pessoal que vai no posto deixar um doente, ali de estacionar, 

além do que, por exemplo, você chega lá em frente do comércio da Maria Helena, “um e 

noventa e nove”, você proibir eu não sei. Parabenizo pela ação, mas tentar acharum jeito de 

criar, porque você criando uma mão só, vamos supor se faz a Heitor da Cunha Braga ir e a 

Maria José de Miranda Melo voltar, você já não vai ter mais o fluxo duplo, você vai 

conseguir estacionar permitindo o pessoal que queira parar no Posto de Saúde para não 

prejudicar o comerciante que hoje já não pode em frente à Maria Helena estacionar, lá tem 

uma parte, então gostaria de fazer este pedido para o senhor levar em consideração 

parabenizando pela ação, mas também querendo até ver para não prejudicar muito. A Heitor 

da Cunha Braga vai, também não teria problemas de pedestres e todo mundoolharia num 

único sentido e não teria problema de atropelamento e na volta a Maria José de Siqueira 

Melo, a gente regularia e não teria esse problema duplo, é uma sugestão apenas,mas 

parabenizando também.”Vereador Sergio. “A gente pensou realmente nesta possibilidade, 

o problema é que o ônibus passando na Avenida Heitor da Cunha Braga você vai fazer com 



que pessoas que venham à escola ou no P.A. tenha que descer lá em baixo e tenha que 

subir,de repente uma pessoa de idade, a gente pode criar um transtorno.O ponto de ônibus, 

ali próximo ao P.A. fica bem estratégico, então a gente tirar a subida da Maria José de 

Siqueira Melo pode ter problema neste sentido.” Senhor Presidente. “E se invertesse então, 

o pessoal que desce no hospital, na escola, regularia bastante o fluxo ali. O ideal seria a 

gente organizar e fazer o fluxo num único sentido, é uma sugestão apenas.”O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido.“Primeiro gostaria de 

parabenizar o vereador Sergio pela apresentação do requerimento. Quando nós estivemos a 

frente num determinado período no Departamento de Trânsito, aquele trecho que o vereador 

Sergio colocou entre a Rua Toyama e o inicio da Heitor da Cunha Braga, ali na realidade 

estacionava-se dos dois lados e enquanto departamento de trânsito nós fechamos aquele 

lado com faixa amarela de ponta a ponta, porque ali estacionava carros dos dois lados e 

vinha uma ambulância e um ônibus e não passava nem um nem outro. Realmente o 

vereador Sergio tem o argumento muito forte sobre a questão de ser prejudicial no sentido 

de quem desce tanto pra quem vem do Jardim dos Eucaliptos para utilizar o Pronto 

Atendimento ou para utilizar o CSIII, os que viriam por cima e se fosse por baixo, pegando 

no Yoneda, Santo Antonio, Vista Alegre pegando naquele trecho descendo na Heitor da 

Cunha Braga seria prejudicial. Não sei de repente uma alternativa que se estudou na época a 

viabilidade apenas, não chegamos a concluir este estudo porque logo em seguidative que 

me afastar, mas havia a possibilidade de apenas autorizar o trafego de ônibus e ambulância 

num determinado trecho da via, entendeu, ai teria que se ter um estudo técnico da Secretaria 

de Transportes dando essa autorização especial para que o paciente, principalmente.Temos 

alunos, a maioria dos alunos que utilizam ônibus já sobe pela Heitor e para na porta da 

unidade escolar. Os alunos que utilizam o transporte escolar já utilizam o transporte que é 

fretado pela Prefeitura, então a própria Secretaria de Obras neste estudo vereador, tenho 

certeza que Vossa Excelência vai estar dialogando deste projeto, deste requerimento com a 

secretaria que desse esta sugestão de repente da possibilidade da autorização de trafego 

específico para ambulâncias e ônibus, obrigado.” O vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita a ordem, o que fora concedido. “Gostaria apenas de reiterar as palavras do nobre 

vereador Fernando e parabenizar também o vereador Sergio de Paula pelo requerimento 

214, muito obrigado, está de parabéns.” O vereador Lourival Bispo de Matos solicita a 

ordem, o que fora concedido.“Este vereador também tem mandado no passado, tem 

solicitado feito requerimento pra esta inclusão realmente para esta mudança de mãos até 

porque hoje no Adhemar Bolinaé muito complicado, temos ali o restaurante, hoje temos 

também em frente à Prefeitura os carros oficiais que param ali em frente à Prefeitura e outro 

lado que é o lado do telefone que as pessoas param daquele lado. Hoje ainda que façam mão 

única seria muito bom se conseguisse fazer mão única.Na época em que fiz o requerimento 

foi para tirar os carros de verduras que vinham de madrugada, na época tinha pacientes 

internados e era aquele transtorno na vida para aqueles que estavam internados, esses 

caminhões que vinham passavam ali e era complicado, hoje ainda passa os caminhões, 

então está sendo de grande valia Vossa Excelência está fazendo este requerimento, mas 

também temos que pensar bastante, porque em frente à Prefeitura temos esses carros, vai 

fazer o que?Aonde esses carros vão parar, querendo ou não, vamos ter esse obstáculo. Lá na 

frente vamos ter a funerária também, então tudo isto temos que pensar e olhar o que 

podemos fazer é um lado só, é, de que lado. Se faz uma faixa amarela de um lado vai ser 

aonde vai parar as ambulâncias, vai parar da funerária também, então temos que 

pensarnesse fluxo o que vai acontecer, mas está de parabéns pelo requerimento e vamos 

pedir a Deus que realmente se conclua, vai ser muito importante a todos que utilizam aquela 



via. Muito obrigado.” APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR11.– Em única discussão e votação a 

Moção de Apelo nº 026/2017, ao Exmo.senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado de 

São Paulo, e ao Exmo.senhor Dr. Luiz Carlos Gondim, Deputado do Estado de São Paulo, 

para que intercedam junto ao Secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo 

Floriano Pesaro, para que disponibilize no município de Biritiba Mirim um aumento no 

repasse para a APAE.O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que 

fora concedido. “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Reinaldo pela excelente Moção 

de Apelo 026/2017, e dizer pra ele também que qualquer Deputado, principalmente o Dr. 

Gondim que conseguisse aumentar esse repasse com o Governador do Estadoseria de 

grande avalia para aquela casa da APAE que as crianças necessitam muito. Muito obrigado, 

está de parabéns vereador.”O senhor Presidente diz: “Gostaria de parabenizar vereador e 

dizer que o repasse, hoje, tem que ser aumentado via Governo, porque por emenda ainda a 

APAE não consegue, a gente conseguiu uma emenda para a APAE e estamos aguardando 

alguns documentos que falta. Parabenizar você pela Moção de Apelo e se você autorizar 

assinar junto com Vossa Excelência.” O vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que 

fora concedido. “Eu também gostaria de parabenizar o nobre vereador pela iniciativa. O 

Deputado Gondim é grande batalhador pela nossa região em termos de saúde. Parabéns 

nobre vereador, espero que os seus objetivos seja alcançado, não só os seus, mas o nosso. 

Muito obrigado.” O vereador Reinado solicita que todos os vereadores assinem junto a 

Moção. APROVADO POR UNANIMIDADE. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA12.– Em única discussão e votaçãoPedido de Informação nº 

001/2017, referente à verba para a construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Jardim 

Alvorada. O vereador Robério de Almeida Silva solicita a ordem, o que fora concedido. 

“Gostaria de parabenizar o nobre vereador pelo Pedido de Informação, que é muito 

importante para o nosso município que tenhamos essas informações do Executivo, mais 

uma vez parabéns.” O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Gostaria também de parabenizar o nobre vereador Jorge Mishima pelo Pedido 

de Informação nº 001, e pedir também para o vereador Luís Passos que é o Líder da 

Bancada intervisse junto ao Executivo a respeito dessas informações nº 01, que é uma 

emenda do Deputado Tiririca que veio na gestão passada, isso seria de muita avalia para o 

bairro Alvorada. Muito obrigado senhor Presidente, parabéns vereador Jorge Mishimae 

obrigado Luís Passos.” Gostaria de parabenizar o nobre vereador pela iniciativa e fazer 

reforço, Luís se você puder para nós não perdemos este recurso intervir junto ao Prefeito e 

dar celeridade, é uma emenda que a gente perde, vamos trabalhar junto para conquistar e 

não perder essa emenda ai.” O vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o 

que fora concedido. “Antes gostaria de parabenizar o vereador Jorge Mishimapela 

apresentação do requerimento de informação solicitando as informações referente aquestão 

da quadra poliesportiva. Não só essa emenda é de nosso conhecimento, da Casa, que nós 

temos diversas emendas, ainda se entrar no Portal no SICONV, SIAFI, vai ver lá diversas 

emendas que estão disponibilizadaspro município. Recentemente o Prefeito colocou o 

projeto publicidade,alias, sobre quinhentos mil, que havia conseguido que foi a emenda do 

Ramalho da Construção,do ano passado, Estevam Galvão também foi do ano passado, já 

contemplado no inicio do Governo dele para execução dessas obras.E dentro desta linha 

neste sentido vereador Jorge Mishima, Nobres Pares, eu estou terminando de fechar um 

Projeto de Lei, gostaria, vou tentar ver se consigo entrar até o final deste primeiro semestre, 

onde torna obrigatório todas as emendas serem publicadas e em que pé elas estão. Então 

porque o que acontece, vou citar um exemplo, o vereador, o Deputado tal, independente do 



nome, chegou ao município de Biritiba Mirim fez a visita dele, vai acontecer muito este ano 

em que é pré-eleitoral, estou mandando uma emenda para Biritiba no valor de quinhentos 

mil, essa emenda vai sair em dois mil e vinte e cinco. Ah. estou mandando para Biritiba 

uma emenda no valor de trezentos mil, essa emenda vai ser daqui a três anos. Ah. Estou 

mandando uma emenda de cento e cinquenta mil para tal coisa, quer dizer, vem alimenta-se 

a imprensa, os meios de comunicação de que está concedendo a emenda pro município, 

porém a emenda demora.Então realmente nós temos que dar valor, como o vereador 

Leonardo colocou, essa emenda é uma emenda do Deputado Tiririca que nunca foi 

publicado que é uma emenda do Deputado Tiririca.Ás vezes fala:O Tiririca não fez 

nada,não fez nada e está apresentando uma emenda no valor de duzentos e setenta mil, e se 

deixar se passar em branco vem outro pai da criança e fala: não foi o Tiririca foi eu, então a 

ideia de apresentar este projeto é que realmente as emendas do Deputado que for 

apresentada e for apreciada e contemplada, em que pé que está, que o município faça a 

publicidade do trabalho daquele Deputado que fez a emenda e em que pé está a emenda. Se 

a emenda realmente chegou no município, se não chegou, porque infelizmente nós temos 

que preparar isso no ano pré-eleitoral como é o ano que vem, que vem muitos Deputados 

que nunca comparecerem no município, está certo, e falar que está mandando isso dai.Tem 

Deputado que chegou no município em dois mil e cinco e falou que estava mandando 

emenda e até não chegou até hoje, em dois mil e seis e até hoje não chegou a emenda.Então 

essa Câmara a partir do momento, é claro cada um vai ter seu compromisso com o seu 

Deputado, com sua base, mas cabe-nos mantermos a função nossa de mantermos a 

população informada de quais Deputados realmente encaminharam as emendas para o nosso 

município. Nesse sentido gostaria de parabenizar o vereador Jorge Mishima pelo 

requerimento de informação e também já adiantando que estaremos apresentando o projeto 

neste sentido. Muito obrigado senhor Presidente.”APROVADO POR 

UNANIMIDADE.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 MELO. Agradeço e dispenso o uso da palavra.1. 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES: “Solicito fazer o uso da palavra no 

assento.” O senhor Presidente autoriza.“Só utilizar dois ou três minutos e depois algum 

vereador que quiser pode utilizar, o vereador Robério pode utilizar. Só destacando sobre os 

projetos que apresentamos hoje, foram quatro projetos, todos de importância diferenciada, 

mas a atenção é justamente na saúde pública, onde destaca os medicamentos,para a 

Prefeitura disponibilizar nos finais de semana, feriado, pontos facultativos os 

medicamentes. O que ocorre? Hoje os pacientes vai no Pronto Atendimento, tipo, dez horas 

da noite e constatou lá uma determinada doença uma broncopneumonia, por exemplo, ele já 

é medicado de imediato, porém, o que acontece, muitos dos pacientes não tem condições 

financeiras de arcar com o custo do medicamento e aguarda-se até a segunda-feira para 

buscar medicamento na rede básica. O que acontece? O tratamento torna-se interrompido, 

porque, o ali prescrito a enfermagem faz a primeira medicação, mas vou dar um exemplo, 

se é um tratamento de seis em seis horas com antibiótico, o que acontece?O paciente só vai 

tomar depois de dozes horas, dezoito horas, vinte e seis horas, vinte e oito horas, porque às 

vezes está aguardando a unidade básica de saúde, no caso a farmácia atender. Essa 

autorização legislativa é para que a Prefeitura possa deslocar os medicamentos da relação da 

cesta básica dos medicamentos que é fornecida pelo Governo de forma gratuita, que ela 

disponibilize isso nos finais de semana para os pacientes que são atendidos e necessitam de 

um acompanhamento. Às vezes, fala, a pessoa tem recurso, mas mesmo com 

recursosasvezes ela está sendo atendido às dez horas e ela só vai na farmácia as oito horas 



da manhã, então quer dizer interrompe o tratamento já na fase inicial, então a ideia desse 

projeto da farmácia, do atendimento da farmácia no Pronto Atendimento é para que a gente 

possa fazer com que o tratamento seja já continuo desde seu primeiro ato, então gostaria se 

aprovado por esta Casa de Leis, o senhor Prefeito desse uma atenção e tentasse 

regulamentar o mais rápido possível.”O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a 

aparte, o que fora concedido. “Senhor vereador para que Vossa Excelência possa concluir 

o seu discurso, esse vereador concede esses cinco minutos para que Vossa Excelência possa 

fazer suas conclusões.”Vereador Fernando. “Outroponto, que foi Vossa Excelência que 

colocou aqui, foi sobre a questão do subsídio, do aumento do funcionalismo.Chegou, eu 

estava na Casa, foi protocolado às dezesseis horas, quase que, trinta minutos, quarenta 

minutos, a Prefeitura tem ciência que o horário de expediente e do protocolo é até quinta-

feiraou sexta ao meio dia, mas nada impede porque o aumento agora vai ser dado no 

próximo pagamento que a referencia mais, o fechamento da folha será somente após o dia 

vinte, entre o dia vinte e o dia trinta. Então este projeto não está prejudicado, o que nós 

detectamos, tanto eu como o Presidente junto com a direção da Casa é de que houve um 

erro de digitação e até então nós estávamos discutindo a possibilidade de inclusive já 

colocar hoje em deliberação e aprovar hoje esse requerimento, mas podemos correr o risco 

do projeto ficar prejudicado. Como nós temos tempo hábil para fazer essa votação com 

calma não prejudicando o funcionário em momento algum, então tornou necessária a não 

apresentação do projeto hoje, que isso fique bastante claro para que amanhã venham a dizer 

aos funcionários que apresentaram o projeto na Casa e os vereadores da oposição 

seguraram, então estou fazendo esta explanação para deixar bastante claro isso. Nós 

estamos dentro do regimento, no prazo regimental permitido, poderíamos até hoje 

colocarmos este projeto se ele tivesse da forma correta, como nós detectamos achamos por 

bem discutirmos e depois o Presidente terá com o Líder da base do Prefeito essa discussão 

junto com o Secretário de Finanças para poder fazer a alteração necessária para não ficar 

prejudicado.É isso senhor Presidente, boa tarde a todos.”2. VEREADOR JORGE 

MISHIMA: O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Gostaria de passar meu tempo para o vereador Jorge Mishima.”O senhor 

Presidente pede que seja somada cinco minutos ao horário do vereador Jorge 

Mishima. Vereador Jorge Mishima. “Excelentíssimo senhor Presidente. Primeiramente 

senhor Presidente,gostaria de solicitar que constasse em ata meu voto de pesar pelo 

falecimento da Dona Luiza do Nascimento Melo, mãe do nosso querido doutor Marcos, eu 

a conheci desde que aqui cheguei, em mil novecentos e sessenta e quatro, foram cinquenta e 

três anos, uma pessoa extremamente honesta, coerente acima de tudo. Gostaria que Vossa 

Excelência e diretora registrasse em ata o voto de pesar pelo falecimento de Dona Luiza. 

Gostaria também de falar a respeito do pedido de informação que eu fiz. O Deputado 

Federal Tiririca, que por sinal é uma simpatia de Deputado, nós já estivemos por várias 

vezes em seu gabinete em Brasília,ele destinou uma verba de duzentos e setenta mil reais 

para a construção do Centro Poliesportivo ao lado do CEMPRO no bairro Alvorada A, e 

fazendo o projeto saiu em duzentos e setenta e quatro mil reais. Estávamos aguardando 

algumas deliberações por parte da sabesp porque lá passava-se um córrego e precisávamos 

uma outorga da sabesp juntamente com a Cetesb. Eu sou cobrado quase que diariamente, eu 

resido naquele bairro, mais precisamente na Rua Airton Senna da Silva e quando chegou 

esta verba, senhor Presidente, nós propagamos isso dai, que veio,é uma emenda do 

Deputado Tiririca para a implantação deste Poliesportivo. A minha preocupação maior ou 

ouve se falar e chegou aos meus ouvidos que essa verba iria ser destinadopara outro bairro, 

não que eu descrimine algum bairro, pelo contrário, mas como vereador deste bairro nada 



mais justo que cobrar que seja feito isto,mesmo porque existe um projeto em andamento, foi 

por isso o meu pedido de informação. O tempo se passaram são cinco meses, seis meses, 

não quero falar se o ex-Prefeito foi bom ou ruim esqueçamos esta parte, mas está na hora de 

colocarmos a mão em obra, está certo, lamentar o que aconteceu não é a solução, tá certo, 

eu tenho ouvido reclamações e esta é talvez a primeira vez que faço uma crítica diretamente 

ao Prefeito Municipal. Os nossos produtores rurais, principalmente, eu anotei aqui, Mario 

Takumi, cobrou, HiromiMakiyama grande produtor rural e o bairro do Rio Acima, que eu 

não quero entrar em detalhes, mas o Presidente da nossa Casa sabe muito bem está 

convocando uma reunião como os vereadores, digamos da oposição ou situação, não sei, 

não quero entrar no mérito, mas estou cobrando com muita insistência, porque diz que está 

intransitável a cidade, principalmente no perímetro rural. Sabemosda dificuldade encontrada 

pelo atual Prefeito, mas é hora e o momento de começar a mostrar serviço também, não 

vamos só ficar lamentando o que passou, concordo até que houve falhas, houve dificuldades 

como todos os outros municípios passam, mas é a hora do nosso Prefeito fazer jus a votação 

tremenda que ele teve. Eu gostaria também e não poderia omitir o respeito ao Projeto de Lei 

056/2015, que versa sobre a revisão do Estatuto do Magistério, o ano passado eu fui o 

Relator das Comissões, ano passado. Essas comissões são feita anualmente, então hoje eu 

não sou Relator nenhum, pelo contrário eu sou um vereador, único vereador desta Casa que 

não faz parte de nenhuma Comissão. E tivemos várias reuniões,estãopresentesalgumas 

pessoas, para que fossemadendados alguns pedidos do magistério para serem incorporados 

neste projeto e fizemos ereiteramos várias reuniões.A Carol, a Rose e a Lila que era na 

época a Secretária da Educação e chegou a um consenso, senhor Presidente, que realmente 

havia a procedência no pedido, algumas inconstitucionalidade e na maioria das vezes não 

competia aos vereadores porque iria onerar os cofres públicos e isso não é, não podemos 

fazer emenda substituto e não alterar qualquer tipo de projeto, porque esse é do Executivo. 

Só pra e todo o pessoal tenha conhecimento, eu encaminhei um ofício datado de dois mil e 

dezesseis. Permita que eu leia senhor Presidente. O senhor Presidente autoriza. 

Cumprimentando-a cordialmente venho pelo presente solicitar da digníssima Secretária da 

Educação do município de Biritiba Mirim, Elaine Cristina P. Siqueira, o posicionamento 

com respeito ao projeto de lei 056/2016, que tratada revisão, atualização, estudo e tal. E ela 

mandou a resposta dizendo que não havia, precisaria ainda sentar pra ver o impacto 

financeiro a respeito e a legalidade das reivindicações. A três semana  a quase um  mês atrás 

solicitei verbalmente ao senhor Presidente  desta Casa, digníssimo vereador Marcelo, a 

respeito deste projeto solicitei para que colocasse em pauta  e na última sessão ela estava 

pautada para ser discutida e eu solicitei que fizesse parte da Ordem do Dia e foi votado. 

Sabiamente talvez os vereadores da base, e eu concordo, rejeitaram este pedido porque não 

tinham conhecimento da matéria, é verdade não tinham conhecimento, parabéns. Eu tive 

essa intuição de colocar em votação porque já é discutido sabiamente e foi aprovado. Esse 

projeto foi ao Executivo, foi enviado Autografo ao projeto, tá certo. Eu acho que na minha 

posição que o Prefeito não possa vetar, porque é de autoria do próprio Prefeito e não foi 

feito quase nenhuma emenda, mas o nosso advogado Dr. Marcos, ele disse que sim, poderia 

sim, embora seja de iniciativa dele, mas o Prefeito era outro.Tomara Deus que seja isso, 

tomara Deus que vocês consiga seus objetivos com esse Prefeito Jarbas, ele questionou, fez 

parte e é importante que ele aprecie e respeite. Caso venha com essas colocações atendendo 

as reivindicações do magistério, a Câmara Municipal vai votar de pleno acordo, se tem a 

verba suficiente, justo. Mas eu como vereador jamais faria propagaruma ideia falsa, na 

última administração do Prefeito Inho ele achava que era impossível fazer essa colocação, 

mas se o Prefeito Jarbas que é um educador e sabe que é uma necessidade, como nós 



sabemos,estude e que mande aqui e nós vamos embora se vier fora do prazo nós 

questionamos e vamos solicitar para que coloque na pauta do Dia. Eu graças a Deus nunca 

precisei fazer média com ninguém e não vai ser desta vez, independente de quem seja não é 

porque não vou disputar nenhuma eleição, não é isto, nós temos que ser coerente, não é 

porque o Professor Jarbas entrou que vamos alterar, vamos aumentar para ele entrar numa 

dificuldade financeira, porque todos nós sabemos que é isso, querer todos nós queremos, 

seria até aplausível, digamos nós da oposição jogarmos tudo o que for necessário e que 

fosse aumentado o que não é de nossa competência ainda, mas que fosse amém. Se vocês 

precisarem, eu não gostaria de falar com nenhum Secretário da Educação, hoje muito menos 

com senhor Prefeito, senhor Presidente, mas se for preciso Professor Sergio irei reivindicar 

juntamente com vocês. O vereador Walter Machado de Almeida solicita a ordem, o que 

fora concedido. “Eu cedo meu tempo ao vereador Jorge Mishima.” O senhor Presidente 

pede que seja somada cinco minutos ao horário do vereador Jorge Mishima. Vereador 

Jorge Mishima. “Então fica neste pé, um vereador o japonês, aquele japonês, pra começar 

eu tenho nome, japonês preconceito pra que?Eu sou muito mais brasileiro do que aqueles 

que falaram isso, com certeza. Então eu não vim aqui e jamais faria média com ninguém, 

esqueça se precisar disso ai, a minha posição sempre foi assim e sempre será, espero 

concluir meu mandato com dignidade, aqueles que se consideraram prejudicados, vamos 

fazer coro junto ao Prefeito e eu irei junto também. Vamos fazer coro se atende-las ou 

atende-los ótimo, parabéns, vamos aprovar por unanimidade, tá certo. Não queria mais me 

alongar senhor Presidente, muito obrigado pela paciência em ouvir, não digo que seja um 

desabafo, mas gostaria de falar, jamais me omitiria sobre este fato. Ressalvando mais uma 

vez senhor Presidente, senhores vereadores que não sou Relator deste projeto mais, a 

comissão é constituída para um ano e não é só isso, é outro gestão, e eu não faço parte 

nenhuma, os vereadores que votaram a favor são consciente, o Robério sabe, o nobre 

vereador Marcelo fazia parte, o Fernando conhece tudo de administração. O vereador 

Lourival foi vereador com a gente, o Waltinho, o Professor Sergio, com certeza sabe, 

embora não faça parte, o vereador Raposão é o que mais sabe das fofocas dos bastidores, 

me desculpe vereador mais é verdade. É por isso Professor Sergio, vereador Luís nós 

estamos aqui para somar, eu nunca cheguei aqui e disse oposição ou situação, pode 

consultar, nunca, nunca, nunca, nunca, mas se esperar de mim elogios sem merecimento 

com certeza não os terá.Muito obrigado.” 3. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES:“Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 4. VEREADOR LUÍS CARLOS DOS 

PASSOS: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 5. VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO:“Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 6. PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 7. VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”8. 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo Senhor Presidente boa 

tarde. Boa tarde Mesa Diretiva vereador Fernando. Nobres vereadores boa tarde. Boa tarde 

a plateia, senhores e senhoras que estão presentes aqui. Boa tarde a imprensa aqui presente e 

boa tarde aos funcionários desta Casa. Primeiramente eu gostaria de parabenizar as palavras 

do nobre vereador Jorge Mishimae gostaria também de deixar bastante frisado que jamais 

essa Casa vai prejudicar o andamento, o funcionamento.É esse projeto que veio para nós 

que o nobre vereador Jorge Mishima estava falando, os educadores do nosso município tem 

sim direitos e quero que vocês contem comigo também, contem com nós para que sejam 

melhor para vocês. É claro, vocês tem que se unir, vocês tem que fazer as emendas que 

forem mais convenientes para vocês e forem trazer algum resultado, isso que eu queria falar 

em cima das palavras do Jorge Mishima. Parabéns mesmo pelas palavras Jorge Mishima, 



foi com muita atenção, está de parabéns mesmo. Gostaria de deixar aqui registrado também 

com a base do Prefeito, que foi feito um pedido de cacalhamentoe motonivelamento na 

estrada no bairro do Nirvana. A estrada principal, gostaria de falar, uma parte ficou boa sim, 

a gente tem que parabenizar os méritos, mas também temos que falar, quando foi falado em 

cascalhamento tem um problema muito sério no morro do Fiori, infelizmenteestá 

intransitável, por isso mesmo a importância do material que vem dentro do serviço e acaba 

prejudicando mais ainda, a gente nunca sabe quando vem chuva ou não vem, entendeu, 

então acaba prejudicando os municípios daquele bairro. Gostaria também que fosse 

conversado direitinho, vocês que estão sempre na Prefeitura, os vereadores da base aliada 

que conversassem com o Prefeito para que ele dêum pouco de mais atenção nestes bairros 

mais afastados. São bairros que moram muita gente e os munícipes acabam sofrendo 

bastante, a gente tem alguns exemplos, do Rio Acima, Castellano, o bairro de Santa 

Catarina,a gente tem exemplo também da Vila Santo AntônioI e Vila Santo Antônio II, 

embora esses bairros não são tão afastados, mas precisa também atenção do Executivo, 

como tem também o bairro da Vista Linda onde moram pessoas lá que precisam de mais 

atenção, ou melhor, precisa da mesma atenção que dá ao bairro da região central, essa 

mesma atenção também na Vista Linda, Santo Antônio I e II. Em relação aos bairros mais 

afastados são justamente quando chove e as pessoas ficam sem condições de estarem saindo 

de casa. Então não sei se é verdade, mas fiquei sabendo que a lamina da máquina da Patrol 

ela quebrou deu problema, eu fiz uma cotação em, mil e oitocentos reais, uma lamina dessa. 

Então acho, eu sei que a Prefeitura vem passando por algumas dificuldades, não é fácil, mas 

é como foi dito aqui já são cinco ou seis meses que a gente praticamente está vendo que o 

município não está tendo um andamento como deveria ter. Então senhor Presidente era só 

isso que gostaria de falar e, se, possível,a base do Prefeito, a base do Governo, se pudesse 

estar reportando a ele algumas coisas que faltamrealmente, principalmente o morro do Fiori 

infelizmente está intransitável lá. Muito obrigado a todos.”9. VEREADOR SERGIO DE 

PAULA FRANCO:“Senhor Presidente, Mesa composta, Nobres Pares, a todas os 

munícipes presentes,os  professores, boa tarde a todos. Na indicação de minha autoria 359, 

onde eu citei as calçadas ali entre o CSIII e Adhemar Bolina, calçada feita pelo proprietário 

há vários anos.Houve uma intervenção da sabesphá vários anos, onde foi quebrada aquela 

calçada e posteriormente foi corrigida, eu não sei a qualidade com que foi corrigida, eu sei 

que há vários anos está intransitável ali, alunos, idoso que vem até ao CSIII, tem que sair 

pela via correndo riscos, tropeçando à noite caindo nos buracos, então pedi a intervenção da 

Prefeitura.Seja paraque a Prefeitura faça a manutenção, ou seja,a cobrança do proprietário, 

mas algo tem que ser feito naquele local. Na mesma avenida na sequencia do Cemitério até 

chegar a Creche Otavio Fernandes Garcia, a calçada foi feito junto com o cemitério só que o 

acabamento foi até a metade, falta sessenta ou setenta metros que não foi colocado piso, foi 

deixado somente no concreto e todo mundo sabe, é uma via que os alunos passam e 

acabaram de colocar o concreto ali e foram pisando e ficaram as marcas ali. Já não é um ou 

dois, vários casos de munícipes que caem ali, se machucam por conta da falta daquele piso 

que não foi terminado o serviço, ficou as caixas de piso dentro do cemitério por vários dias, 

várias semanas e de repente desapareceu de lá e não foi concluído o serviço, então é 

necessário que a gente conclua isso o quanto antes para evitar novas quedas ali e a gente 

presencia muitas vezes na ida e na volta da escola alunos que saem pela via pública, saem 

da calçada para não cair na calçada, saem correndo risco ali, então dai a indicação. Nosso 

requerimento que fala do estacionamento, como foi comentado, é necessário que realmente 

um lado da via seja proibido o estacionamento devido ao grande problema que temos com o 

trânsito. Podemos solucionar usando as travessas como estacionamento,a avenida que vai 



para o Vale Verde dáacesso para estacionar quem vai ao P.A., não fica distante para quem 

vai ao velório, problema é estacionar dos dois lados como foi colocado. Uma ideia seria 

uma mão sobe e outra desce, resolveria o problema a não ser esta pendencia de um pai ou 

uma mãe que venha de ônibus para ir à escola e tenha que subir todo o caminho até a escola 

ou ir até ao P.A. ou levar de repente, nem todos tem carro para estar levando ao P. A. e faz 

uso do ônibus e podemos ter problemas ai. Ainda nesse problema pela manhã a gente 

percebe que em frente à Creche, eu não sei qual o problema maior porque não identifico os 

veículos que estão ali, não sei se professores, funcionários, eu sei que eu vejo carro parado 

do lado direito, carro parado do lado esquerdo e às vezes não tendo vaga, carro para no 

meio da rua para descer crianças, ou seja, não é que ficou uma vaga para você passar com o 

carro, travou o transito, não tem como deixar criança na creche, não como passar carro ali e 

é o momento que os alunos estão descendo para ir a escola, então há de se tomar um 

cuidado muito grande com relação a esse pedido. Ainda sobre o projeto que fala dos 

professores,gostaria de dizer aqui nobre Jorge Mishimaque o senhor sabe o quanto a gente 

se respeita e a nossa amizade extrapola as paredes dessa Câmara.A primeira sessão que eu 

participei foi na década de oitenta, eu assistindo lá e o vereador era componente da Mesa, 

então eu também não concordo com alguém que possa desdenhar um vereador como já 

fomos tantos citados pela cidade como até pessoas que fazem parte do crime organizado.  

Quem é a pessoa que cita isso se não conhece quem é a pessoa para depois associar coisas, 

quer criticar o Governo faça do jeito que achar melhor, mas quer criticar a pessoa conheça a 

pessoa para poder falar, mas gostaríamos de colocar inteiramente a disposição dos 

professores para dialogar sobre tudo o que for pertinente a classe, estendo aqui, não só aos 

professores, mas a todos os servidores municipais todo aquele que sentirno seu 

direito,estamos aqui para o diálogo. Gostaria de dizer que todos os projetos que vem, como 

foi bem citado pelo vereador Jorge, vamos dialogar e fazer aquilo que for o melhor pra 

cidade de Biritiba, para os munícipes e famílias sobre tudo para os servidores municipais. 

Muito obrigado, Deus abençoe a todos.”Não havendo mais oradores a fazer o uso da 

Tribuna, o senhor Presidente diz:“Gostaria de agradecer a presença todos os nobres 

Pares, os trabalhos, da plateia em geral, comentar a presença da Debora Dias, da outra 

Debora, da Elizangela que representa os professores,o conselho, a classe e a todos.Dizer e 

parabenizar ao Jorge pela atitude,pela postura e pela coragem,a gente aqui quando tocado 

em questões que conduzem uma classe a nossa intuição, como ele teve a intuição e eu 

entendi quando ele pediu e nós discutimos lá dentro, embora não houvesse o conhecimento 

em tela dos novos vereadores, nós achamos que era o momento de avocar após seis meses, 

isso faço coro de tocar para que houvesse uma movimentação neste sentido de Professor. 

Aqui a gente não quer se arvorardo projeto a gente quer o que tutelar, houve sim uma boa 

discussão com representantes do conselho, no caso a Debora, a Elizangela, tivemos uma 

conversa forte e firme lá na imobiliária, onde nós deixamos bem claro, a todos os 

vereadores, a toda a classe, Debora, a postura da gente no mandato anterior independente do 

Prefeito ser, a gente ser da base dele, houve uma luta muito grande para se colocar a sexta-

parte,então brigamos quatro anos e conseguimos colocar uma coisa que impactua em oitenta 

mil por mês a folha, então é essa nossa luta, vocês podem contar com a gente, provocou e 

vocês estão aqui hoje, eu acho que é salutar, estamos aqui. Quero deixar bem claro que o 

nosso grupo que aprovou este projeto Debora tem o compromisso Elizangela caso o veto do 

Prefeito de ele elaborar se for o caso o novo projeto, mas com tempo marcado. Que 

hajacomo nós conversamos fora daqui, com hora marcado para com o consentimento de 

vocês e adequações que são possíveis sim aqui a gente tem o compromisso de aprovar para 

vocês entendeu. Quero deixar bem claro nossa postura, não é legislar, decidir por vocês não, 



a gente está na Casa de apoio, achamos que é o momento, deixamos combinado aqui que 

ele quiser vetar assim o fará, a gente coloca o prazo razoável de quatro meses. A gente põe, 

como presidente neste primeiro ano, a gente põe a Casa a disposição para vocês fazerem a 

reuniões e acompanhar junto com outros vereadores e o compromisso do nosso grupo aqui 

Debora é votar o que é da vontade dos professoras, porém com a responsabilidade que o 

Prefeito possa pagar, então quero deixar aqui essa convicção. Quero também agora de uma 

maneira triste participar, eu já ia participar e outros vereadores lembraram aqui, o 

falecimento que tivemos neste final de semana da nossa Edumari, funcionária de caráter, 

um vulto de família maravilhosa, bem como Dona Luiza, mãe do Marcos Melo, um 

assenhora que trabalhou muito aqui, mas a Edumari, esposa do Dimas, um cara educador, 

um artista da cidade e os filhos também muito bacana, a Fabíola, todos ali amigos de todos 

aqui, colaborou sempre com a gente em campanhas propagandas da cidade, trabalhando, 

então é uma perda, realmente Biritiba fica mais manco, são pessoas de caráter que 

faleceram. Dona Luiza também contribuírem, tanto Dona Luiza como Edumari que 

trabalhou na gestão que fazem parte do funcionalismo público municipal. Gostaria aqui de 

solicitar através da amizade da prorrogativa que o senhor tem Professor Sergio e seu 

assessor Rodrigo, que ele é, digamos assim, bem ligado ao Padre Ednei que possa passar a 

semana do meio ambiente que teve a campanha são os biomas para pedir para a igreja que 

ela tem uma estrutura boa que seja desenvolvido este ano algum fórum colocando a Câmara 

a disposição também e temos nosso assessor Edézio que teve também participação no 

S.O.S. Ecológico tem bastante fotografias, material farto, para que nós possa levar ao 

conhecimento do Padre Ednei e Padre André para que a gente possa fazer uma exposição 

fotográfica ou divulgar perante a igreja os trabalhos do meio ambiente, porque a gente 

precisa, não só da água, mas dos recursos naturais. Gostaria de parabenizar a todos pelos 

projetos, agradecer e dizer que quinta-feira a gente tem feriado e na sexta-feira e que os 

materiais possam chegar até quarta-feira para colocar em tela para discussão. Desejar a 

todos uma boa semana e até a próxima sessão. Fiquem com Deus.” 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, 12 de junho de 2017. 
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