
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia dezenove 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 Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador FERNANDO 

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

e 2ª Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa 

Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls.12, do Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, 

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

Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia doze de junho 

de dois mil e dezessete, onde o senhor Presidente solicita ao Vereador Fernando para 

que faça a leitura;o Vereador Lourival Bispo de Matos solicita que não faça a leitura da 

Ata, pois as mesmas encontram-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- O 

Presidente inquiriu aos Vereadores presentes:Em discussão e votação, aqueles que 

forem a favor que permaneçam sentados. APROVADO. INDICAÇÕES: AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 1. Indicação nº 372/2017, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda ao órgão 

competente para que seja feita trocas das lâmpadas queimadas da Rua Júlia Maria do 

Espírito Santo, Bairro Hiroy.PROJETO EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO 1. Projeto de Lei Complementar nº 029/2017, dispõe sobre a 

concessão de reajuste e aumento dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipal, e 

dá outras providências.DELIBERADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 2. Projeto de Lei nº 030/2017, Institui a “Feira de 

Troca de Livros” no âmbito do município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 3. Projeto de Lei nº031/2017 obriga o emplacamento dos veículos 

prestadores de serviços no município de Biritiba Mirim no próprio e das outras 

providências. DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

FERNANDO MOLINA 4. Projeto de Lei nº 032/2017, dispõe a obrigatoriedade da 

Prefeitura do município, a realizar laudo de inspeção e vistoria nas escolas municipais. 

DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNADO JOSÉ 

GONÇALVES 5. Projeto de Lei nº033/2017,dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 

Executivo de dar publicidade anualmente, à aplicação das emendas parlamentares 

recebidas pelo município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências.DELIBERADO.Vereador Marcelo diz:gostaria de registrar e agradecer 



aqui a presença do nosso Secretário de Finanças Roberto de Lima, parabenizar Vossa 

Excelência pelos serviços que vem desempenhando e também nosso Secretário Hélio 

Carvalho, Secretário de Ciências e Tecnologia, muito obrigado pela presença e parabéns 

pelo trabalho na pasta. Dando prosseguimento aos trabalhos; AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 6. Projeto de Lei nº 034/2017, 

impõe a obrigatoriedade do recapeamento das vias públicas pelas prestadas 

permissionárias e concessionárias de serviços públicos em até 72 horas depois de 

finalizados seus serviços no município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 

DELIBERADO. Passando para a ORDEM DO DIA; Vereador Fernando pede uso 

da palavra, concedido: Senhor Presidente encontra-se nesta Casa, foi objeto de 

deliberação agora, por esse Plenário, o Projeto de Lei Complementar nº 029/2017 que 

dispõe sobre a concessão de reajuste e aumento dos vencimentos dos Servidores 

Públicos Municipal e dá outras providências; para tanto, solicito a Vossa Excelência que 

seja discutido em Plenário para que se colocasse na Ordem do Dia. Presidente Marcelo 

coloca em votação o Requerimento do Vereador Fernando. Depois de aprovada o 

mesmo solicita a dispensa de 10 minutos para apreciação das Comissões. Após o 

retorno, feita a chamada para verificação de quórum legal, todos encontram-se 

presentes; foi retomado os trabalhos. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Em discussão e votação única Requerimento nº 

215/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento de Obras, para providenciar a complementação de 

asfalto na Rua Antonia Rosa de Bolanho, que dá acesso a Granja Fundão, no bairro 

Nova Biritiba. Vereador Marcelo diz: eu gostaria de parabenizar o nobre Vereador dizer 

que essa é uma demanda que a gente tem lutado ali; tem o pastor Custódio com a igreja, 

o Ademar com a Mecânica,os moradores, o Marcelo, Ricardo ali, essa extensão desse 

pedaço como a iluminação pública já é uma luta nossa também e gostaria de além de 

parabenizar, queria pedir para o Vereador se eu pudesse assinar junto com Vossa 

Excelência; “Será um prazer” diz Vereador Lourival Presidente, porque é um pedaço de 

rua que ficou sem este asfalto, hoje ficou sem descarregar,as águas que vem dessa rua 

descarrega toda no final dessa rua; hoje vira uma tapera falando a verdade. Torna a sair 

na antiga rua que fica ali na rua do Marcão um caos, então a gente pede, solicita ao 

senhor Prefeito que vamos caçar um jeito de, acredito que não seja uma verba muito alta 

para se fazer a complementação; então esperamos que o nosso Prefeito realmente 

consiga arrumar e contemplar o asfaltamento nesse pedaço de rua. Muito Obrigado. 

Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 2. Em discussão e votação única Requerimento nº 216/2017, 

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

ao Departamento de Obras, para providenciar a manutenção da Estrada Santa Catarina, 

com máquina moto niveladora para a suspensão do nível da rua em frente à fábrica de 

tubos Águia, no bairro do Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 3 Em discussão e votação única 

Requerimento nº217/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento de competente, para que viabilizem a 

divulgação por meio eletrônico/mídia/jornal a cópia do calendário esportivo referido ao 

ano de 2017. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 4. Em discussão e votação única Requerimento nº 218/2017, requer 



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

Departamento de competente, para que sejam tomadas as devidas providências na pista 

de caminhada/corrida, localizada no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim José 

Oliva Melo “Zezé Oliva”, em relação a iluminação pública. APROVADO. Vereador 

Fernando pede uso da palavra, concedido: Senhor Presidente, até em respeito pelo 

nosso amigo Secretário de Finanças que se está presente no aguardo da aprovação do 

Projeto de Lei Complementar, solicito nesse intervalo de Requerimentos que possamos 

fazer, já que foi deliberado, possamos fazer a votação do Projeto de Lei. O Presidente 

responde: Por gentileza, façamos a leitura dos Pareceres das Comissões. Projeto de Lei 

Complementar nº 029/2017, Assessoria Técnico Legislativa, Processo nº 265/2017 

Projeto de Lei Complementar nº 029/2017 dispõe sobre a concessão de reajuste dos 

vencimentos dos funcionários públicos municipais e dá outras providências. Senhor 

Presidente e demais Comissões e senhores Vereadores; Projeto de Lei de Autoria do 

Executivo objetiva a autorização legislativa para as concessões de reajuste e aumento 

dos servidores públicos municipais com extensão do reajuste aos secretários municipais 

efetuando-se a eles o aumento real consoante a disposição contida no Artigo 1º e seu § 

único do Projeto. A título de revisão geral indico o índice de 4,16% e de aumento real 

de 5,84% aplicado aos servidores ativos, inativos, pensionistas na forma do proposto no 

Artigo 2º do Projeto. Deduz o autor do Projeto que houve estudo de impacto financeiro 

pela Diretora de Finanças e da legalidade do Projeto pelo Procurador Jurídico do 

Executivo a proposta legislativa tem embasamento no disposto no inciso 10 do Artigo 

nº 37 da Constituição Federal do Artigo nº 162 da Lei Orgânica do Município e pelo 

Artigo nº 73 da Lei Complementar Municipal nº 07 de 10 de dezembro de 2004, com 

previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Quanto a revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos municipais o aumento real proposto, não 

verificamos qualquer óbices ou vícios de ordem legal constitucional macular o normal 

andamento da proposta legislativa. Entretanto a pretensão de extensão da revisão 

calculada pela variação pelo índice oficial do município do percentual de 4,16% aos 

Secretários Municipais encontra óbice de ordem constitucional por vício de iniciativa 

legislativa senão vejamos, a revisão geral anual está prevista no Artigo 37 inciso 10 da 

Constituição Federal que assim dispõe: Artigo 37 A Administração Pública direita e 

indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência a também ao seguinte. Inciso 10º- A remuneração dos Servidores 

Públicos e os subsídios que trata o Artigo do § 4º do Artigo nº 39 somente poderão ser 

fixados ou alterados por Lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso 

assegurado à revisão geral anual sempre mesma data e sem distinção de índices; extraí-

se, portanto dos citados dispositivos constitucional que a revisão geral anual é 

obrigatória e que se constitui em direitos subjetivo dos servidores públicos e dos agentes 

políticos cujo objetivo visa unicamente rever o valor aquisitivo, ou seja, o valor nominal 

da remuneração ou subsídio em face da desvalorização da moeda ocasionada pela 

inflação. Não há dúvidas também que a revisão geral cabe de igual forma aos ocupantes 

dos cargos políticos sendo na esfera municipal, Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores e 

Secretários de tal forma que a anualidade da revisão prevista no texto constitucional 

referido, traduz a recomposição monetária de agentes políticos em razão da inflação 

apurada no período anual. Ocorre, entretanto que assim como para a fixação dos 



municípios revisão geral anual deve respeitar a iniciativa privativa de legislar para cada 

caso; tal qual apontado no inciso 10 do Artigo nº 37 da Constituição Federal 

observando-se a harmonia e independência entre os Poderes e autonomia desses. Neste 

sentido estabeleceu a Constituição Federal regras próprias para a regulamentação da 

remuneração dos agentes públicos outorgando às autoridades distintas competência para 

sobre eles dispõe no Artigo nº 29 do inciso 5 da Constituição Federal, atribuiu-se a 

Câmara Municipal a iniciativa de Leis para fixar o subsídio do Prefeito, Vice Prefeito, 

dos Vereadores e dos Secretários Municipais. De igual forma no inciso 6º do diploma 

constitucional ortogou-se a Câmara a competência para fixar o subsídio dos Vereadores, 

dessa forma não se configura possível que é uma Lei Municipal de iniciativa do Chefe 

do Executivo Municipal tendente a readequar o valor nominal das remunerações dos 

Servidores do Poder Executivo seja utilizada para ajustar o subsídio dos agentes 

políticos haja vista que a iniciativa para a propositura desse diploma é privativa do 

Legislativo no caso presente esta Câmara Municipal. Assim, ao sentido da expressão 

contida no inciso 10º do Artigo 37 da Constituição Federal sempre na mesma data sendo 

extinção de óbices esclarece que essa homogeneidade de tratamento refere-se ao âmbito 

de cada Poder, pois, a cada um deles foi atribuída competência privativa para regular 

sobre os agentes públicos para a revisão do valor do subsídio percebido pelos 

Vereadores cabe a propositura de Lei de iniciativa da Câmara da mesma forma que 

compete a Mesa Diretiva da Câmara a propositura da Lei visando readequar valor 

nominal dos subsídios percebidos pelo Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais. 

Permitir que é uma Lei que dispõe sobre a revisão geral anual de Servidores Públicos do 

Poder Executivo Municipal englobe os subsídios percebidos pelos Secretários 

Municipais, agentes políticos exorbita a competência que foi outorgada pelo texto 

constitucional a cada um dos Poderes fato que infringe regras  e princípios 

constitucionais além de configurar vícios de inconstitucionalidade formal posto que se 

aplica o princípio da reserva legal absoluta; de igual forma a presente proposta 

legislativa não aplicação imediata aos servidores dessa Casa de Leis cuja a incidência 

dependerá de norma específica que estenda os acréscimos monetários e de aumento real 

a remuneração aos Servidores do Legislativo; veja inclusive que a Lei Complementar nº 

089 de 20 de março de 2009 que criou no âmbito da estrutura administrativa municipal 

o cargo de Secretário Municipal em seu Artigo 2º § 1º dispõe que os subsídios do 

Secretário Municipal serão fixados por Lei de iniciativa do Poder Legislativo por sua 

vez, no § 2º citado no dispositivo legal dispõe que os subsídios dos Secretários 

Municipais terão  assegurada a revisão geral anual observado o Artigo 37 inciso 10º da 

Constituição Federal, ou seja, justamente o que impõe observação privativa de cada 

caso. Resumindo, relativamente os Servidores Públicos do Executivo à competência 

privativa do Prefeito em todos os demais casos é do Poder Legislativo. Assim surge-nos 

o imprescindível a fim de sanar os vícios de legalidade inconstitucionalidade constante 

do Projeto de Lei em exame, propõe uma emenda progressiva parcial no Artigo 1º e 

total em seu § único naquilo que se refere a seus Secretários Municipais; passando o 

Artigo 1º com a seguinte redação: Artigo 1º ficam reajustados os vencimentos e demais 

vantagens salariais dos Servidores do Poder Executivo Municipal em 4,16% acrescidos 

do aumento dos vencimentos em 5,84% totalizando 10%. O parágrafo único do Artigo 

1º da proposta legislativa do Poder Executivo Municipal fica integralmente suprimida; 

as emendas propostas caso adotadas e inseridas no texto primitivo desta Casa de Leis, 



através das doutas Comissões Permanentes certamente que evitarão macular o processo 

legislativo por flagrante vício de iniciativa legislativa; assim sendo, não havendo óbice 

legal desde que acolhida as emendas propostas  opinamos pela normal tramitação do 

Projeto. É o nosso Parecer. Câmara Municipal de Biritiba Mirim, junho de 2017, 

Marcos Aparecido de Melo, Assessoria Técnico Legislativa. Parecer em Conjunto das 

Comissões Permanentes: Senhor Presidente, Senhores Vereadores; trata-se a presente 

proposta legislativa de autoria do Poder Executivo, autorização Legislativa para 

concessão de reajuste de aumento dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais 

com reajuste aos Secretários Municipais (...) seu aumento real consoante a disposição 

contida no Artigo 1º do seu § único do Projeto; a título de revisão geral anual indica o 

índice de 4,16% e de aumento real de 5,84% aplicável aos servidores ativos, e 

pensionistas, na forma do artigo proposto no Projeto; deduz o autor do Projeto que 

houve estudo de impacto financeiro da Diretora de Finanças e da legalidade do Projeto o 

Procurador Jurídico do Executivo; a Assessoria Técnica Legislativa manifestou-se 

favoravelmente ao normal Projeto de Lei e adoção das Emendas supressivas que 

entendam necessárias  a sanar os vícios de inconstitucionalidade. A proposta legislativa 

tem embasamento no suposto inciso 10 do Artigo nº 37 da Constituição Federal Artigo 

162 da Lei Orgânica do Município e do Artigo nº 73 da Lei Complementar de 07 de 

dezembro de 2004 §s 1º e 2º da Lei Complementar nº 89 de 20 de março de 2009 

visando a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Após a análise do Projeto 

verificamos que quanto a revisão geral da remuneração dos Servidores Públicos 

Municipais, o aumento proposto não verificamos qualquer óbice ou vício de ordem 

legal inconstitucional que impeça o normal andamento da presente proposta legislativa e 

apreciação pelo presente Plenário desta Casa, contudo a pretensão da extensão da 

revisão da variação do índice oficial do município do percentual de 4,16% aos 

Secretários Municipais encontra óbice de Ordem Constitucional haja vista a invasão da 

competência privativa desta Casa em tais casos; é que a revisão geral anual está prevista 

no Artigo nº 37 inciso 10º da Constituição Federal a dispor que deve ser observada a 

iniciativa privativa  em cada cinco anos, §s 1º e 2º do Artigo 2º cujos os dispositivos 

remetem a revisão anual dos subsídios dos Secretários Municipais do inciso 10º do 

Artigo 37 da Constituição Federal ; não deixando dúvidas da competência legislativa 

privativa neste caso. Neste sentido nobres pares, não há dúvidas também que a revisão 

geral cabe também de igual forma aos ocupantes dos cargos políticos sendo na esfera 

municipal, Prefeito, Vice Prefeito Vereadores e Secretários de tal forma que há 

anualidade da revisão prevista no texto constitucional referido, traduz a recomposição 

humanitária dos agentes políticos em razão da inflação apurada no período anual; assim 

como a fixação dos subsídios a revisão geral anual deverá respeitar a iniciativa privada 

de legislar para cada caso tal qual  apontado no inciso 10 do Artigo 37 da Constituição 

Federal observando harmonia e independência dos Poderes e autonomia deles. A 

Constituição Federal estabeleceu regras próprias para a regulamentação da remuneração 

dos agentes públicos outorgando às autoridades distintas a competência para sobre eles 

dispor o Artigo 29 Artigo 5 da Constituição atribuiu-se a Câmara Municipal iniciativa 

de Lei para fixar os subsídios do Prefeito e Vice Prefeito, Vereadores e Secretários 

Municipais; no Artigo 29 inciso 6º da Constituição Federal destinou-se a Câmara a 

competência para fixar subsídios dos Vereadores assim não se configura possível que é 

uma Lei Municipal de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal objetivando 



readequar o valor da remuneração dos Servidores do Poder Executivo seja utilizar para 

revisar o subsídio dos agentes políticos haja vista que é uma iniciativa para a 

propositura desse diploma é privativa do Poder Legislativo no caso presente essa 

Câmara Municipal;assim sendo da expressão contida no inciso 10º do Artigo 37 da 

Constituição Federal sempre na mesma data e sem distinção de índices esclarece que 

essa homogeneidade de tratamento refere-se ao âmbito de cada poder pois, a cada um 

deles foi atribuído a competência privativa para regulamentar sobre os agentes políticos 

para a revisão do valor do subsídio percebido pelos Vereadores cada propositura da Lei 

da iniciativa da Câmara, da mesma forma que compete a Mesa Diretiva da Câmara a 

propositura da Lei, visando readequar o valor nominal dos subsídios percebidos pelo 

Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais. Presente Projeto de Lei que dispõe 

sobre Revisão Geral Anual dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal não 

pode se dispor sobre subsídios de Secretários Municipais agentes políticos, posto que 

invade a competência do texto que foi outorgada pelo texto constitucional, Lei orgânica, 

cada um infringindo regras e princípios constitucionais quando violaria o princípio da 

reserva legal absoluta de competência legislativa. Portanto objetivando evitar futuras 

discussões e prejuízos a servidores públicos municipais caso mantida a redação 

primitiva do Projeto, propomos Emenda supressiva ao parcial Artigo 1º e total do seu 

seguinte § único para que passe o Artigo 1º a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º 

ficam reajustados os vencimentos e demais vantagens salariais dos Servidores do Poder 

Executivo Municipal em 4,16% acrescidos do aumento dos vencimentos em 5,84% 

totalizando 10%.Por sua vez o parágrafo único do Artigo 1º da proposta legislativa do 

Poder Executivo Municipal fica integralmente suprimida. Essas Comissões Permanentes 

reunidas, portanto, propõe a aprovação do presente Projeto de Lei Complementar em 

exame com acolhimento das Emendas Propostas. É o nosso Parecer, Sala de Reuniões, 

junho de 2017. Comissão de Justiça e Redação- Fernando José Gonçalves, Lourival 

Bispo de Matos, Paulo Rogério dos Santos; Comissão de Tributação Finanças e 

Orçamento- Lourival Bispo de Matos, Fernando José Gonçalves, José Rodrigues Lares; 

Comissão de Obras Serviços e bens Municipais- Walter Machado de Almeida, 

Leonardo Venâncio Molina, Reinaldo Pereira Junior; Comissão de Ordem Social e 

Saúde- Leonardo Venâncio Molina, Robério de Almeida Silva, Luis Carlos dos Passos; 

Comissão de Ordem Econômica Lourival Bispo de Matos, Fernando José Gonçalves, 

Eduardo de Melo; Comissão de Educação e Cultura- Robério de Almeida e Silva, 

Leonardo Venâncio Molina, Sérgio de Paula Franco. Para discussão e votação a 

aprovação do presente Projeto de Lei Complementar nº 029/2017. APROVADO.                                                       

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 5. Em 

discussão e votação única Requerimento nº 219/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto ao Departamento de competente 

para que seja concluído o asfalto na Rua Umbelinda Batista Amorim, bairro Jardim 

Pereira. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA 6. Em discussão e votação única Requerimento nº 220/2017, requer 

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

Departamento de competente para que seja realizada a troca de uma lâmpada na Rua 

Rio Paraíba, bairro Vertentes. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 7. Em discussão e votação única Requerimento 

nº221/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 



interceda junto ao Departamento de competente para que sejam tomadas as devidas 

providências no bairro Nirvana, com o serviço da moto nivelamento e cascalhamento. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS 8. Em discussão e votação única Requerimento nº 222/2017, requer ao senhor 

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

de competente para efetuar estudos objetivando a contratação de um médico especialista 

em Neurologia, para efetuar o atendimento no município, conforme sugere e Lei nº 

1.189, de 19 de novembro de 2003. Vereador Leonardo pede uso da palavra, 

concedido: gostaria de parabenizar o nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos pelo 

Requerimento 222 que tendo em vista aqui tem muita dificuldade para um neuro; muitas 

pessoas que precisam, necessita desse especialista tem que ir até Mogi ou mesmo em 

São Paulo então isso seria de grande valia se o Prefeito atendesse o Requerimento. 

Parabéns Vereador. Vereador Jorge pede uso da palavra, concedido: Gostaria de 

elogiar nosso querido amigo Paulinho por esse Requerimento como disse o nobre 

Vereador Leonardo que milita na área da Saúde; realmente há uma necessidade urgente 

de um neurologista no nosso Município. Muito obrigado mais uma vez nobre Vereador. 

Voltando para o Presidente a votação do Requerimento. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 8. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 223/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que o mesmo interceda junto ao Departamento de competente efetuando os 

estudos necessários para a implantação de um bicicletário na Praça São Benedito e/ou 

na Rua Gildo Sevalli, Centro. Vereador Jorge pede uso da palavra, concedido, 

Vereador Marcelo diz: gostaria de parabenizar o Vereador Paulo Rogério dos Santos e 

também fazer aqui, e, por que não, uma justa homenagem ao Vereador Ziza que lutou os 

quatro anos da gestão passada pedindo o bicicletário na Praça e a gente sempre aprovou 

esse pedido por que atendia a necessidade e cabe parabenizar o senhor Vereador Paulo, 

esperamos que você consiga, e, lembrar por que não, da luta do nosso nobre Vereador 

Ziza, os quatro anos que tivemos, ele fazia o Requerimento, ele indicava novamente e 

não foi possível ele conseguir, mas, parabenizar pela luta. Nobre Vereador (voltando a 

palavra ao Vereador Jorge). É isso que eu gostaria de falar, parabenizar o nobre 

Vereador Paulo, e fazer jus também não é como Vossa Excelência disse com respeito ao 

Requerimento por diversas vezes encaminhado ao Poder Executivo sobre esse 

bicicletário, parabéns nobre Vereador; espero também que a solução venha em breve. 

Obrigado. Em votação;APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS 10. Em discussão e votação única Requerimento nº 

224/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

interceda junto ao Departamento de competente solicitando as providências necessárias 

para que seja obrigatória que os feirantes recolham em sacos plásticos os resíduos 

oriundos de sua atividade nas feiras. APROVADO. Vereador Lourival pede uso da 

palavra, concedido: Que queria parabenizar o Vereador pela iniciativa que realmente é 

muito importante por quê? Termina a feira, fica todo aquele resíduo da feira esperando  

que o poder público venha fazer sua limpeza, mas realmente não foi o poder público que 

fez que ficou toda aquela sujeira ali, acho que faz parte e o dever de realmente os 

feirantes, acabou a feira recolher os resíduos que não cabe a tudo realmente o poder 

público realmente recolher. Muito obrigado. Vereador Fernando pede uso da palavra, 

concedido; senhor Presidente, por uma questão até de justiça e agilidade e praticidade, 



hoje nessa Casa nós votamos o aumento de reajuste do funcionalismo público e apesar 

de ser votado hoje, como chegou na semana passada e foi costurado toda uma situação 

para que se fosse votado hoje, porém, nós sabemos que o fechamento da folha da 

Prefeitura ela inicia-se amanhã e como de praxe o Prefeito queira efetuar o pagamento 

do funcionalismo referente a junho no final do mês ainda no último dia desse mês; então 

para tanto senhor Presidente eu solicito de Vossa Excelência, de acordo com o 

Regimento nº 261 que diz o seguinte: aprovado o Projeto, o Presidente da Câmara 

determinar que se proceda dentro em 10 (dez) dias  úteis da aprovação a expedição de 

Projeto de Lei autografo ao Prefeito. Então como foi aprovado hoje, solicito que Vossa 

Senhoria amanhã o mais breve possível possa encaminhar ai Executivo Municipal o 

autógrafo, para que as medidas administrativas ao Departamento de Recursos Humanos 

e ao Departamento de Finanças possam ser agilizados para que não haja nenhum 

prejuízo ao funcionalismo. Vereador Marcelo diz: entendendo urgência da matéria não 

haverá nenhuma ação protelatória iremos mandar amanhã mesmo na primeira hora já 

com autógrafo para que o Prefeito possa encaminhar o aumento aos servidores públicos. 

Percebendo a importância da matéria nós já solicitamos, já está se encontra pronto o 

preparo do autógrafo. Gostaria de fazer um comentário apenas, solicito no caso aqui 

com relação ao relatório da conclusão da Comissão Especial referente ao fechamento do 

estabelecimento da Pousada do Vale Encantado; eu gostaria de solicitar ou ao 

Presidente da Comissão Vereador Luis Carlos Passos ou ao Relator que possa fazer a 

leitura do Relatório para que a gente possa colocar em votação no caso a conclusão dos 

trabalhos, o Relatório para satisfação. Vereador Sérgio lê o Relatório de conclusão: 

Relatório de Conclusão.A Comissão Especial da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 

instaurado através da Portaria nº 032/2017 na data de 29 de março de 2017, procedeu 

aos trabalhos e apuração relativa ao fechamento do estabelecimento Pousada do Vale 

Encantado ME; inscrito no CNPJ sob o nº 03462013/0001-70, tendo o nome fantasia de 

Eco Park Hotel e Vale Encantado Parque Aquático; com sede na Estrada do Sertãozinho 

Km 6 s/nº, bairro Sertãozinho - Biritiba Mirim São Paulo; de propriedade do Senhor 

Antonio Carlos Pimenta. A Comissão Especial requereu junto a Prefeitura de Biritiba 

Mirim cópias de todos os documentos que culminou no fechamento do Parque através 

do protocolo nº 1.614 que nos foi apresentado os documentos conforme segue; na data 

de 13 de outubro de 2016 o Ministério Público do Estado de São Paulo através da 

Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, representado pelo Promotor de Justiça 

Excelentíssimo senhor Fernando Paschoal Lupo, encaminhou através do ofício nº 

492/2016 2º TJ CVP ao bruto de Vigilância Sanitária 8, Mogi das Cruzes,na pessoa da 

Diretora Técnica da Divisão de Saúde senhora Lana Cristina Spaolonzi Daibis 

solicitando que a mesma encaminhasse relatório autuando o estabelecimento Eco Park 

Hotel caso o mesmo estivesse infringindo a legislação que por sua vez encaminhou 

através do ofício nº 364/16 –DTJVS8 na data de 23 de dezembro de 2016 ao então 

senhor Fernando Rodrigues solicitando inspeção no estabelecimento Eco Park Hotel e 

que o mesmo deveria se atentar ao prazo com relação ao referido relatório de inspeção; 

relatório esse o que não localizado junto com as cópias do documento fornecido pela 

Prefeitura Municipal. Na data de 16 de dezembro de 2016 o Ministério Público do 

Estado de São Paulo através da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes representado 

pelo Promotor de Justiça Excelentíssimo senhor Fernando Paschoal Lupo encaminhou 

ao então ex prefeito, senhor Carlos Alberto Taino Junior ofício nº 490/2016 2ºPJCVT 



referente ao inquérito civil nº 140341.0007.012/2016-6 protocolado no setor de 

protocolo dessa municipalidade através do nº 5267 em 26 de dezembro de 2016; 

solicitando ao então senhor Prefeito que o mesmo informasse se o Eco Park Hotel 

possuía o referente alvará e que o mesmo respondesse no prazo de 10(dez) dias, que o 

mesmo encaminhou a Procuradoria Geral do Município para análise e manifestação em 

27 de dezembro de 2016 através do protocolo nº 5267/16 que por sua vez, em 15 de 

fevereiro de 2017 através do ofício nº 044/2017 encaminhou resposta a Promotoria de 

Justiça de Mogi das Cruzes sob protocolo nº 760/2017 informando a Promotoria que 

como a atual Gestão tinha tomado posse dia 01 de janeiro de 2017 e que o mesmo 

oficiaria ao Departamento de Obras para que realizasse a vistoria in loco no 

estabelecimento para apurar a existência do alvará; porém já no dia 23 de fevereiro de 

2017 através do ofício nº 023/2017 2ºTJCVP, encaminhou ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar o laudo de vistoria técnica com objetivo de vistoriar os fatos 

atualizados elaboração do Auto de Infração no caso, de interdição do estabelecimento 

denominado Pousada Vale Encantado no prazo de 10 (dez) dias no qual foi recebido em 

06 de março de 2017 através do ofício nº 17GB005/980/17, com as seguintes 

informações: em atenção ao ofício recebido esclarecemos que no dia 09 de fevereiro de 

2017 foi realizada vistoria técnica e que não foi constata a instalação dos equipamentos 

portanto, não atende aos parâmetros do decreto estadual  nº 5.686/11 regulamento de 

segurança contra incêndio em edificações e áreas de risco do estado de São Paulo. 

Ofício este protocolado sob nº 811/2017 pelo senhor Alexandre Rodrigues dos Passos 

Major PM Comandante interino. No dia 08 de março de 2017 a Chefe de Seção da 

Vigilância Sanitária Epidemiológica do município a senhora Miriam dos Santos Aguiar 

com ciência do senhor Secretário Municipal de Saúde Clóvis Nascimento de Barros 

encaminhou Relatório com cópias do Auto de Infração nº 0023 datado de 03 de março 

de 2017, nº 0020 datado de 2017 de acordo com ofício nº 364/2016 DTGVS 8 e ofício 

nº 492/2016 TJCVP  Procuradoria Geral do Município no dia 09 de março de 2017, foi 

protocolado nessa municipalidade sob nº 1251 encaminhando ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar o relatório com cópias anexas referente a ação 

realizada Pousada Vale Encanto Ltda ME datada de 08 de março de 2017; em 16 de 

março de 2017 a Procuradoria Municipal do Município encaminhou ao Ministério 

Público do Estado sob o protocolo nº 1242/17 ofício nº 082/17 com referência ao ofício 

IC 7012/16 informando que o Parque não foi interditado na sua totalidade devido o 

proprietário não ter apresentado aos fiscais os devidos documentos com relação ao 

AVCB, licença da Cetesb, e alvarás de algumas obras no Parque e acabou sendo 

revogada os referidos alvarás anteriormente concedidos bem como a instauração de uma 

sindicância com intuito de apurar se foram atendidas todas as exigências legais para a 

concessão dos alvarás; a Comissão Especial esteve em reunião dia 25 de abril de 2017 

das 16:15 horas às 17:45 horas com o proprietário Antonio Carlos Pimenta e que o 

mesmo relatou o seguinte: Que uma denuncia em 2016 se deu por uma pessoa que o 

mesmo tinha contratado para dar assessoria em sua empresa e que após o contratado 

apresentar um relatório parcial e totalmente fora dos interesses do proprietário, o mesmo 

indignou-se com a situação o mesmo o dispensou, indignado com a situação o 

contratado então começou a chantagear o proprietário do empreendimento que por fim 

fez a denúncia ao Ministério Público. O proprietário informou que o ex Prefeito Carlos 

Alberto Taino Junior foi notificado através do Ministério Público pedindo que 



informasse se o Eco Park Hotel possuía o alvará de funcionamento. Comentou que em 

fevereiro desse ano a Prefeitura cumpriu ordem judicial e o mesmo acatou a decisão; o 

mesmo procurou a Prefeitura na pessoa do Excelentíssimo senhor Jarbas Ezequiel 

Aguiar no sentido de pedir prorrogação de prazo uma vez que no prazo de 48 horas seria 

impossível de cumprir; sendo assim, o Prefeito prontamente emitiu o alvará provisório 

por 90 (noventa) dias e que o mesmo ainda comentou que obviamente vai pedir 

prorrogação de prazo com relação às estruturas do Parque Aquático devido a Cetesb não 

conseguir atender os pedidos de análise protocolados em tempo hábil alegando falta de 

profissionais nos departamentos; com relação ao Eco Park Hotel fomos informados que 

já foi atendido todas as exigências do bombeiro. Biritiba Mirim, 28 de Abril de 2017, 

Luis Carlos dos Passos Presidente, Relator Sérgio de Paula Franco, Membro Eduardo 

Melo, Membro Juniel da Costa Camilo, Membro Paulo Rogério dos Santos.                               

Presidente Marcelo diz: Como Presidente da Casa, gostaria de parabenizar o trabalho 

do Vereador Luis Carlos, Sérgio de Paula, Juniel da Costa Camilo que também 

participou dessa Comissão, Paulo, eu me dou como satisfeito pelo relatório que estiver 

lendo a análise e também a parte melhor que o clube hoje se adequou se encontra em 

funcionamento já o que é muito bom para a cidade, o clube está funcionando ai. 

Gostaria apenas de colocar eu me dando como satisfeito, mas, se a gente está numa 

democracia o relatório para que a gente encerrasse a Comissão, aqueles que forem 

favoráveis a, Vereador Jorge pede uso da palavra, concedido: eu só gostaria eu sei que 

foi um trabalho árduo da Comissão, parabenizar a Presidência senhor Luis Passos, 

Relator Professor Sérgio de Paula e os nobres Membros dessa Comissão Especial, 

parabenizar por esse trabalho que com certeza foi exaustiva, mas detalhou bem o que 

nós gostaríamos de saber. Obrigado. Presidente Marcelo diz: Em discussão e votação 

única Requerimento da Conclusão, referente ao fechamento do estabelecimento Pousada 

do Vale Encantado- ME. APROVADO. Não havendo mais matéria, o Presidente 

solicita que seja feito a chamada dos orados inscritos ao uso da Tribuna. Com a palavra 

senhora Elisangela Corrêa Dias de Almeida referente ao Estatuto do Magistério, Projeto 

de Lei nº 056. Ela cumprimenta a todos e diz: Eu sou Elisangela, professora da Rede de 

Ensino Municipal há dez anos e hoje estou como coordenadora pedagógica aqui da 

Escola EMEF João Cardoso; também sou Conselheira Municipal do Conselho 

Municipal de Educação, agora estou como Presidente está terminando meu mandato; 

hoje eu venho aqui para pontuar para nossos Vereadores sobre o Projeto 056 que foi 

votado aqui no dia 05 de junho; eu acho que é importante a gente colocar por que alguns 

Vereadores não estavam presentes o ano passado e os Vereadores que estava, foi até o 

senhor Jorge que foi o Relator, e, acabou deixando passar e a gente acabou esquecendo 

de alguns entraves que tivemos durante esse processo. Primeiro eu quero pontuar que 

todo estudo de Carrera do servidor, a gente precisa ter uma Comissão para pode fazer 

esse estudo, fazer esse levantamento, saber o que a categoria deseja e pontuar isso com 

as Comissões e sim passar para o Executivo e isso não aconteceu no Projeto 056; esse 

Projeto entrou aqui na Casa sem ao menos algum professor ler uma linha do que estava 

sendo ali colocado, nós ficamos sabendo pelo nobre Vereador Ziza, ele procurou a 

professora Débora Dias e ele pontuou que estava na Casa para ser votado um Projeto de 

Lei referente ao Estatuto do Magistério. Então a gente fez uma pressão com a Secretaria 

Municipal na época era a Lila, Elaine Pedro, ela conseguiu para nós dois dias do nosso 

planejamento, no calendário para que nós pudéssemos apreciar no caso o Projeto de Lei. 



Foi muito corrido gente, foram só dois dias; nós não somos peritos, nós se juntamos 

fizemos uma divisão por escola, cada escola estudou um capítulo, sonhamos bastante e 

devolvemos aqui para a Casa e ficamos aguardando, tivemos algumas reuniões com os 

Vereadores, mas, ficamos aguardando a devolutiva para saber se era viável se não era 

viável, a gente sonhou muito né e não tivemos; passou o ano de 2016 e nós não tivemos 

essa devolutiva. E quando foi agora no dia 05 de junho foi aprovado ele na 

originalidade, como no Projeto original e nós ficamos um pouco chateados por quê? 

Porque não contempla os nossos anseios, os anseios da categoria; é um projeto que ele 

tira direitos, só para poder pontuar um pelo ao menos, a Constituição Federal ela dá o 

direito do professor acumular, então o professor trabalha em dois lugares, isso é legal, e, 

esse projeto reduz, ou seja, o professor não consegue acumular nem aqui em Biritiba 

Mirim; então fora a isto tem outros pontos também muito divergentes e é por esse 

motivo que nós não apreciamos em nem um momento esse Projeto. Conversei já com 

todos os Vereadores aqui da Mesa, conversei com senhor Jorge; quero pontuar que o 

Prefeito que está hoje eleito ele não fez parte em nenhum momento deste estudo, ele 

esteve aqui em duas reuniões, uma reunião aqui, uma lá no gabinete do Prefeito Inho, 

mas, para poder defender ao acompanhar o processo de uma professora que estava para 

ser exonerada, professora Sandra Carfro, e como ele é sindicalista e representante 

Conselheiro da APEOESP, nós pedimos para que um representante tivesse como ele é 

de Biritiba Mirim, foi pedido para que ele acompanhasse o processo; mas, ele não 

estudou esse Projeto de Lei, ele estudou sim, ele fez parte de uma Comissão em 2006 

quando ainda era o Jacaré, e ele era Vereador dessa Casa, ele conseguiu espaço, nós 

estudamos de terças e quintas feiras aqui com os professores montamos Comissões, 

ficou um estatuto contemplado pela nossa categoria só que foi engavetado pelo Prefeito 

na época, o Jacaré. Então a gente quer hoje aqui pontuar para vocês que é claro, que 

agora foi para o Prefeito, o Prefeito teve uma conversa conosco; o Prefeito teve uma 

conversa no sábado logo após a votação de vocês no dia 05 e ali ele mesmo se 

comprometeu com todos, nós pedimos para que ele pudesse interceder pela categoria, 

nós não estávamos contentes com aquele Projeto de Lei ele combinou ali com a gente 

de estar vetando; eu sei que os vereadores falaram comigo e não querem que fique 

estendendo como se fosse uma novela, agora no dia 22 na quinta feira, foi montada uma 

Comissão desde o comecinho do ano, a Secretaria já estava correndo atrás disto para 

pegar os professores para representar cada seguimento e dia 22 agora, que é quinta feira 

nós vamos estudar juntos, vamos votar o calendário e ai vamos estar passando para 

vocês para estar acompanhando todo esse processo. Eu precisava falar em nome de toda 

a categoria, obrigada pela atenção de todos. Presidente Marcelo retoma a palavra: 

agradecido, solicito ao nobre Vereador Leonardo Venâncio que acompanhe a nossa 

inscrita, nossa Elisangela, Coordenadora Pedagógica, Presidente do Conselho Municipal 

de Educação. Próximo orador inscrito, Vereador Fernando José cumprimenta a todos 

e diz: Eu gostaria de iniciar minha colocação hoje num momento até de felicidade dessa 

Casa aonde nós conseguimos finalmente com que o senhor Prefeito juntamente com o 

Secretário de Finanças estivessem nessa Casa e começassem a discutir os Projetos que 

realmente são de interesse do município; discutimos inicialmente sobre a questão do 

Plano de Turismo, que o Prefeito estará encaminhando, discutimos sobre a questão do 

Plano de Mobilidade Urbana e entre outros assuntos também a questão do 

funcionalismo. Encaminhou-se o Projeto do Executivo embutindo-se o aumento para os 



Secretariados nesta Casa através do corpo jurídico e Comissões entendeu que a Casa é 

que poderia fazer a recomposição e nessa discussão nós chegamos ao consenso, hoje eu 

gostaria de novamente agradecer aqui publicamente o Betinho Secretário de Finanças 

que esteve pela manhã nessa Casa discutindo a questão orçamentária, por que nós 

estamos entrando ai logo, logo no PPA, Plano Plurianual, na LDO então nós temos que 

começar a nos preparar para audiências públicas; então fazer esse registro pro que 

quando não vem nós criticamos, quando vem também nós temos que elogiar; então, 

sentou com a Casa de Vereadores infelizmente somente dois Vereadores não puderam 

estar presentes por motivo de trabalho,mas, sentou com onze Vereadores, nós sentamos 

institucionalmente, da forma que deve ser com respeito entre o Legislativo e o 

Executivo. Quanto a questão do Estatuto do Magistério, eu gostaria de agradecer a 

presença da Elisangela, nós que temos conversado, dialogado muito sobre essa questão 

do Estatuto. O Estatuto encontrava-se parado nessa Casa e nós colocamos em votação 

no último dia 06, para que realmente pudesse alavancar a discussão por que a coisa 

estava parada apesar de todo o esforço da relatoria do Vereador Jorge Mishima, apesar 

de todo esforço do Conselho do Sindicato dos Professores, mas, estava parado a seis 

meses, então foi uma forma de nós trazermos a baila novamente essa discussão e hoje 

deixamos bastante claro para os representantes dos professores dessa Casa ela vai tentar 

fazer o melhor possível para a categoria; eu só espero eu o senhor Prefeito também, 

como diz a Elisangela que é a Presidente do Conselho, que na gestão passada ela teve 

um curto espaço de tempo para discussão, eu espero que da mesma forma que o senhor 

Prefeito liberou os funcionários para a reposição depois para a greve geral para ir para 

São Paulo  fazer sua manifestação que é justa;  a questão da previdência que ele também 

faça essa liberação para que o funcionalismo tenha tempo suficiente para fazer a 

discussão ampla, profunda e necessária para a questão do Estatuto do Magistério. Este é 

um trabalho que nós vamos acompanhar de perto e acredito que nós tenhamos muito 

sucesso nisso. Eu até nesses dias em uma conversa informal com a Elisangela eu deixei 

bastante claro, vamos atentar para uma coisa, nós estamos aqui com a LDO e a PPA em 

agosto a votação, as modificações que deverão ser feitas com validade já para o 

próximo ano, nós temos que já constar na Lei Orçamentária desse ano, na PPA tudo 

bem pode ser um Plano de Carreira de quatro anos enfim toda aquela situação, mas, 

para aplicação imediata alguns artigos dentro da proposta que o Magistério colocou, 

Vereador Leonardo cede o tempo regimental dele para o uso do Vereador Fernando; 

retomando a palavra, continua a oratória: então que se atentamos a isso tanto a 

Comissão quanto o Executivo quanto o Legislativo para que não fique prejudicado 

qualquer tipo de interesse do Magistério legalmente constituído que seja prejudicado 

por uma questão de Lei Orçamentária aprovada, como nós temos hoje como foi 

aprovada a LDO do ano passado, porém, não constava dentro do planejamento mais 

duas cadeiras nessa Casa, enfim, hoje a gente vive nesta situação, para que o Magistério 

não saia prejudicado nisso importante essa questão. Sobre a questão dos Projetos, 

senhor Presidente, nobres Vereadores hoje eu apresentei 5 (cinco) Projetos de Lei que 

vai ser apreciado pelas Comissões e um deles fala sobre o emplacamento dos veículos 

para os prestadores de serviços no município de Biritiba Mirim mais especificamente 

para a Prefeitura Municipal; nós temos uma empresa que presta serviço de Transporte 

Escolar que ela está em torno de 35 a 40 carros; nós temos uma outra empresa que não 

tive o relatório ainda para saber qual a quantidade de carros de veículos locados, mas, 



deve ter também uma quantidade considerável, dez, doze, quinze, não sei, mas , também 

presta serviço; nós temos maquinários, caminhões que são locados que prestam serviços 

para a Prefeitura  essas empresas não estão constituídas no Município, ou se estão 

constituídas não estão com seus veículos emplacados no Município e o Município 

recebe 50% do IPVA o Estado fica com 50% e 50 % fica para o Município; se essas 

empresas prestam serviços para o Município ou arrecadam seus recursos para o 

Município apesar delas gerarem empregos para o Município, mas, elas captam seu lucro 

no Município, porque não realizar o emplacamento no Município? Então esse Projeto de 

Lei, eu conto com os nobres pares por que até discutindo isso com o próprio Secretário 

de Finanças é uma forma também, porque as vezes nós Vereadores estamos proibidos 

de fazer Projetos que gerem despesas para o Executivo, nesse caso é o inverso ele gera 

arrecadação para o município; hoje se você fizer um levantamento básico dos anos de 

veículos e tudo o mais com certeza o Município terá no mínimo em torno de duzentos 

mil a mais com arrecadação do seu IPVA; então esse é um Projeto de Lei que vai para 

as Comissões e vamos estar discutindo. Um outro Projeto de Lei que colocamos foi a 

questão da feria, da troca de livros, da qual eu gostaria de parabenizar a professora 

Fernanda lá do Sandra Regina, juntamente com a professora Elaine com o grupo de 

professores lá do Sandra Regina que realizou  há uns dois, três meses atrás organizou 

uma feirinha de troca de livros na Praça da  na Cruz das Almas  foi o que originou a 

ideia desse Projeto até para ampliar um pouco mais, agora não só como a escola mas  

também com a Secretaria da Educação envolvida  com a Secretaria de Cultura; então a 

ideia inicial é que a gente faça essa permuta de que a gente criei o habito da leitura entre 

os nossos moradores; indo para as Comissões eu gostaria também que as Comissões 

organizassem, professor Sérgio peço muito sua atenção, Vossa Excelência como 

professor e Membro da Comissão de Educação; não que os outros demais não tenham 

essa preocupação, mas,Vossa Excelência por mérito de profissão maior ainda dentro da 

responsabilidade desse Projeto conjunto conosco. Vereador Sérgio pede um aparte, 

concedido: pode contar com meu apoio sim com certeza. Vereador Fernando diz: eu 

agradeço Vereador Sérgio. Um outro Projeto que nós colocamos senhor Presidente, é 

sobre a obrigatoriedade da Prefeitura realizar laudo de inspeção e vistoria nas escolas 

municipais; apesar do Vereador Sérgio ser um professor, mas, nós colocamos esta 

questão por que nós temos percebido que ao longo dos anos, independente de quem foi 

o Prefeito, de quem foi o Secretário de Educação, Secretário de Obras, mas, a questão 

de gestão e planejamento e eu deixei bastante claro isso para o Prefeito, Vereador 

Lourival pede um aparte, concedido: concede seu tempo regimental para o Vereador 

Fernando fazer uso o qual agradece e continua a oratória; então, independente de quem 

seja o Prefeito de quem seja o Vereador, perdão, o Secretário de Obras ou Secretário de 

Planejamento, mas que esse Projeto de Lei visa ter um laudo efetivamente de cada 

unidade escolar, aqui posteriormente podemos até incluirmos as creches municipais a 

onde a Secretaria de Obras ou Serviços Urbanos juntamente com a Secretaria da 

Educação façam um Raio X da Unidade Escolar durante o período de aula para que com 

esse Raio X durante os períodos de aula a Prefeitura possa se organizar caso haja 

necessidade de abrir um processo licitatório, caso seja a necessidade de fazer uma 

contratação direta, mas, que ela possa se organizar para que ela faça toda a reformulação 

das reformas necessárias dentro do período de recesso escolar porque até hoje o que nós 

vemos..Ah vamos fazer a reforma na escola, aula e reforma junto, Ah precisa reformar a 



Quara, os alunos estão lá, Ah precisa pintar a escola, os alunos estão lá, Ah precisa 

arrumar o bebedouro, os alunos estão lá; então, que a Prefeitura se organize através de 

uma forma de planejamento para que ela possa fazer esse tipo de trabalho no recesso 

escolar e não no período de férias que não atrapalharia os funcionários, não atrapalharia 

os professores, os alunos, e a comunidade escolar como um todo, mas, isso precisa de 

um planejamento. Então a ideia de instituir esse laudo de vistoria justamente nesse 

sentido, para que haja qualquer tipo de manutenção e reforma na escola que se faça 

através do laudo e solicitamos no Projeto que fosse assinado por um engenheiro da 

Prefeitura porque se o próprio engenheiro da Prefeitura, se você não tem um, tem a 

necessidade de contratar um terceiro para fazer, então voe já tem lá um engenheiro, um 

arquiteto, então o engenheiro da Prefeitura faça ai esse laudo de vistoria em conjunto 

com a Secretaria de Educação. Um outro Projeto que nós colocamos, senhor Presidente, 

nobres Vereadores, é referente a questão do recapeamento das vias públicas, no caso 

aqui nós temos mais especificamente a SABESP; mas é um festival de abrir buraco e 

deixar buraco que não tem tamanho; então abre-se um buraco na rua do cidadão lá,e a 

SABESP vai tapar aquele buraco quando lhe convir ou quando ela contratar uma 

empresa para tapar aquele buraco, enquanto isso o cidadão fica prejudicado, o pedestre 

fica prejudicado, o ciclista fica prejudicado, o motorista fica prejudicado então, esse 

Projeto de Lei é para regulamentar justamente estas manutenções que estas empresas 

fazem no nosso Município terceirizadas pela administração pública direta ou através de 

concessão que no caso da SABESP é a concessão que apesar de não estar o convênio 

ainda até hoje o convênio legalizado é até uma questão que depois vamos discutir mais 

para a frente. Então a ideia desse Projeto de Lei é justamente, do recapeamento, é 

justamente é que as Prefeituras façam esta fiscalização um pouco mais rigorosa digamos 

assim junto a essas empresas. E, o último Projeto, não me alongando demais por que os 

Vereadores já me cederam espaço, foi a discussão que nós tivemos na semana passada 

com o Vereador Jorge Mishima e o Vereador Leonardo sobre a questão das Emendas 

Parlamentares quem é o pai da criança; ou aparece um pai só, ou aparece o pai errado, e 

não tem as continuidades de como está as Emendas Parlamentares, por exemplo:nós 

temos a questão do Nirvana; a Prefeitura abriu a licitação agora o trecho 2 e o trecho 1 

que já havia sido licitado, que pé está a situação? Então a ideia desse relatório é 

justamente para que você cidadão, nós enquanto vereadores, enquanto Casa de Leis, 

possamos ter um acompanhamento real de cada Emenda que o Município de Biritiba 

recebeu; então, por exemplo, o Projeto do Nirvana acredito que já seja de 2010, 2012, 

2013 não sei, então a ideia é justamente essa, que faça anualmente o acompanhamento 

dessas Emendas. No mais senhor Presidente, senhores Vereadores talvez tenhamos ai 

alguma Sessão Extraordinária, caso não haja na semana que vem provavelmente eu 

estarei ausente da Sessão tenho uma consulta médica, mas eu gostaria de agradecer os 

nobres pares, a todos os presentes que o primeiro semestre foi de grande valia e muita 

experiência nesta Casa, muito obrigado. Próximo orador inscrito Vereador Jorge 

Mishima, cumprimenta a todos e diz: Primeiramente senhor Presidente eu gostaria de 

agradecer e que a parte do senhor Prefeito leve ao conhecimento dele, a nossa satisfação 

de recebê-lo aqui; eu particularmente tinha uma imagem distorcida do senhor Prefeito e 

realmente ele veio aqui e expos e mostrou a vontade de acertar, isso é muito importante 

esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo é suma importância. Também gostaria 

senhor Presidente, de agradecer também o Betinho, ele veio com toda sua simpatia e 



conhecimento e sabedoria e tentar solucionar os problemas, inclusive os da Câmara nós 

tínhamos dinheiro suficiente para cobrir, mas, não podemos passar do limite do teto do 

funcionalismo 70% (setenta por cento). A gente agradece mais uma vez o Betinho. Eu 

também gostaria, hoje é dia de elogios; elogiar o Secretário da Saúde que uma vez eu 

cheguei aqui e critiquei-o, mas ele tem me atendido com muita rapidez; hoje por 

exemplo eu tinha uma menina para ser consultada com oftalmologista lá no Hiroy, mas, 

primo desta criança que precisava urgentemente de uma consulta médica com o mesmo 

oftalmologista, e ai, prontamente, isso eu liguei para ele no sábado e no domingo ele 

entrou em contato agilizou e essa criança foram atendidas na manhã de hoje as 7 horas. 

Eu não poderia senhor Presidente ainda de emitir ao Projeto nº 056, eu realmente volto a 

ressaltar que não, eu não sou Relator da Comissão essa Comissão é anual e do ano 

passado, além de ser anual é outra legislatura, nós só recapitular, senhor Presidente,eu 

encaminhei o pedido para a então Secretária para que pudesse atentar esse pedido justo 

do Magistério, do pessoal para resolver o Estatuto mas não veio, veio uma resposta para 

nossa casa dizendo que ia deixar para o ano, Vereador Walter passa seu tempo 

regimental para o Vereador Jorge que continua sua oratória; sobre o veto, consultando 

nosso Jurídico, extremamente competente que é o Dr. Marcos, diz que o Prefeito pode 

vetar sim, como disse a Elisangela, nós tivemos uma reunião no meu gabinete, ele pode 

vetar parcial ou total ou eliminar esse Projeto que foi aprovado e se já não bastasse isso 

se não for possível isso eu posso recorrer ao Ato Indireto de Constitucionalidade então, 

de certa forma, se esse Estatuto for apreciado pelo Magistério e chegando aqui eu dei 

minha palavra nada contra, pelo contrário, nós queremos somar e temos pessoas aqui 

que por sua capacidade, entendida que é um professor, acho que o professor Sérgio é 

um elo de ligação com a Câmara oh professor, nós estaremos aqui acatando todas as 

medidas que forem necessárias para adequar para que o Estatuto seja alterado, 

atualizado na verdade; então coloco-me a disposição de todos os professores e vindo 

aqui compromissado com os mestres, eu seria o primeiro a aprová-lo, está bom? Muito 

obrigado senhor Presidente. Próximo orador inscrito Vereador Luis Carlos dos Passos 

cumprimenta a todos e diz: a plateia um pouco reduzida por que já votou alguma coisa 

de interesse, eu não vou só fazer elogios, eu vou elogiar também o Projeto do Prefeito 

que nós apreciamos e votamos com relação ao aumento do subsídio, mas, o que o 

Prefeito contemplou para com os funcionários, realmente uma discussão minha com o 

Presidente e mais o Fernando de que era de competência realmente dessa Casa de Leis 

votasse no subsídio dos Secretários e não do Executivo; isso conturbou mais a gente 

entendeu e acho que o Prefeito vai saber que a gente votou consciente. Com relação ao 

veto do Projeto 056/2015, a gente sabe que ele é certo realmente, tanto por nós como 

pelo Executivo declarado já e a Mesa também; o meu questionamento senhor 

Presidente, não é só com relação ao veto desse Projeto hoje que vai acontecer; eu 

protocolei na Casa na quarta feira um ofício endereçado a sua pessoa por que com 

relação a esse Projeto que foi votado pode acontecer o que aconteceu com outro Projeto; 

o Artigo 276 no inciso 3º do Regimento dessa Casa na verdade ele não foi respeitado, 

não sei se vou ter tempo de alguém, mas, vou tentar ler rapidinho, Vereador Reinaldo 

oferece seu tempo para o Vereador Luis que continua a oratória; ofício nº 03/2017 do 

gabinete do Vereador da Câmara Municipal de Biritiba Mirim requer anulação da 

votação do Projeto de Lei nº 056/2015, em cumprimento ao senhor Presidente, venho 

cordialmente, como líder do Prefeito Municipal dessa Casa de Leis venho através desse 



recurso solicitar que seja respeitado o Artigo 276 inciso 3º do Regimento Interno, sendo 

que na Sessão do dia 05/06/2017 sendo que solicitei verbalmente a retirada do Projeto 

tendo em vista que o Requerimento verbal do Vereador Jorge Mishima não foi votado 

pelos pares dessa Casa de Lei conforme pode ser confirmado em Ata lavrada nessa 

Sessão; senhor Presidente, o pedido da inclusão do Projeto de Lei 056/2017 feito pelo 

Vereador Jorge Mishima não atende o princípio da legalidade pelo seu requerimento 

deixou de ser claro que a matéria não constava na pauta do dia solicitando a sua 

inclusão como se tivesse cunho de urgência previsto no artigo 276 inciso 3º do 

Regimento Interno dessa Casa de Lei; portanto, o requerimento carecia de votação e 

aprovação em Plenário que por sua vez não ocorreu. Diante do exposto, requeiro que 

seja anulada a votação do Projeto de Lei 056/2015 por haver vícios sancionados de 

legalidade. Aproveito isto para renovar protestos de elevada estima. Senhor Presidente 

com relação a isso, me preocupa a seguinte questão, eu falei para o Prefeito que o voto, 

veto é certo só que como nós aqui da Casa até quando eu pedi a retirada do Projeto foi 

por entender que 60% (sessenta por cento) dos pares da Casa não tinham conhecimento 

do Projeto; o senhor protocolou através do processo 4425 às 16h20min lá na Prefeitura 

Municipal o que também infringiu aqui o senhor Presidente, o Artigo 235 que o prazo 

de 10 (dez) dias úteis se dará no dia 24/06 então, na verdade acho que o Projeto poderia 

ter permanecido na Casa de acordo o Regimento Interno até 24/06 que são dias úteis, 

mas independente desse Projeto, só um minutinho senhor Presidente com esse que é de 

urgência até porque precisava com relação ao dos Servidores, ser amanhã apresentado 

porque a folha de pagamento consegue ser concluída; a minha preocupação senhor 

Presidente só voltando lá atrás é o seguinte: como o veto é certo em nada interfere é que 

a gente como Vereador aqui eu particularmente, eu não vou ser omisso e deixar de ter 

conhecimento no Regimento Interno dessa Casa de Leis por que eu acho que existem 

regras a ser cumpridas e a gente vai tentar cumprir nobre Presidente. Vereador 

Marcelo diz: nobre Vereador gostaria já que Vossa Excelência está me interpelando 

gostaria que o senhor fizesse a leitura do Artigo 235 se o senhor pudesse só ler. 

Vereador Luis responde: tá posso pegar, só um minuto; Vereador Marcelo diz: a 

questão do prazo que o senhor pôs não é após dez dias úteis e sim dentro de dez dias 

úteis; pode ser tanto no primeiro como no último, estabelece o prazo de dez dias úteis e 

sim dentro de dez dias úteis; eu posso enviar tanto no primeiro como no décimo dia, 

esse prazo está dentro de dez dias a redação para que não fique assim a interpretação né, 

eu gostaria até de pedir para o senhor ler para verificar que a leitura está dentro de dez 

dias e não após dez dias. Vereador Luis diz: cabe, cabe. Vereador Marcelo diz: não, 

Vossa Excelência passou com ar de que a gente não está se atendo a redação e ao prazo 

que eu extrapolei no prazo; o prazo diz dentro de dez dias, cabe a mim escolher o 

primeiro ou o décimo dia Vereador. Vereador Luis diz: então tem que fazer alteração 

no Artigo da Lei; Vereador Marcelo responde: então entre com Projeto e faça, 

enquanto é isso o Artigo que está regido a Casa eu não posso aceitar que o senhor venha 

interpretar de uma maneira que o senhor coloque aqui. Vereador Luis diz:o senhor 

concorda comigo, que o Regimento Interno está sendo omisso, eu  entendo que deveria 

ser respeitado pelo ao menos os dez dias uma vez que era de conhecimento de todos que 

seria vetado o Projeto senhor Presidente. Vereador Marcelo replica: gozado senhor 

Vereador as vezes os Projetos que são do interesse do Executivo que eu aprovo no 

mesmo dia e mando no mesmo dia eu não vejo Vossa Excelência pedir os dez dias, ah 



pelo amor de Deus Vereador! A redação é clara o senhor está querendo dar uma 

retorcida Vereador Luis diz: Esse Projeto foi pedido porque ele tramitava nesta Casa 

desde 2015 e não era do nosso conhecimento senhor Presidente. Agradeço. Próximo 

orador Vereador Marcelo: Quero comentar sobre o que o nobre Vereador falou Artigo 

260, Artigo 261 aprovado o projeto isso ai qualquer um pode consultar na Lei pelo 

computador eu não estou falando aqui, estou querendo sabe, Artigo 261 “aprovado o 

Projeto (isso é a íntegra) o Presidente da Câmara determinará que se proceda dentro de 

dez dias úteis da aprovação”; não fala após de dias úteis, então a gente não pode 

interpretar de outra maneira se Vossa Excelência quer mudar o senhor faça na forma de 

Projeto de Emenda ou de outra maneira, mas, eu não vou admitir o senhor querer 

interpretar na hermenêutica do senhor para poder estar induzindo o povo a erro. Eu 

gostaria também de colocar apenas para discutir, findar o assunto do Estatuto do 

Magistério 056, eu acredito que aqui gente está aqui para com coragem, a gente não vai 

se acovardar queria deixar claro aos professores que estão aqui presentes que a gente 

entendeu que havia a necessidade de se colocar por que, esse Projeto ele é de autoria do 

Executivo do Prefeito passado ou não passado o Projeto ele é uno e indivisível, o 

Prefeito atual era dono, ele deveria no primeiro dia útil que ele assumiu suas funções 

perguntar quais Projetos do Executivo ou não estariam na Casa, ele já foi Vereador 

então essa é uma questão para retirar e sanar; em nenhum momento a Conselheira que 

esteve aqui hoje a Elisangela esse ano, até esse mês não se manifestou em nenhum 

momento de reunião para com a gente para a liberação desse estudo; eu quero dizer que 

esta Casa está comprometida com os professores, não adianta a gente querer, a gente 

colocou esse Projeto, a gente evocou, já houve manifestação dos professores, a gente 

sabe do grupo de professores municipais que tem acesso ao conteúdo; a gente conversou 

também com a Débora Dias estamos abertos ao debate limpo, a gente dispõe a Casa 

aqui para vocês estarem usando o espaço da gente, eu acredito que o bom é inimigo do 

ótimo e do perfeito; o Projeto tem vícios tem coisas, nós aprovamos, porém 

recomendamos com todas as ressalvas e abertura do nosso Parecer Jurídico que o 

Prefeito possa colocar o que for de bom para o Magistério o que lhe interessar e ele 

entender que não fomos irresponsáveis de aprovar com as Emendas que depois que a 

gente possa ser respeitado também na nossa legalidade democracia do voto que nós 

mandamos com todas as sugestões do Conselho dando abertura para o Prefeito dentro 

de um orçamento decente e conveniente ele coloque o que for de bom para o professor  

e ai sim após isso daí, todas as Emendas que o Prefeito faça que possa trazer aqui que 

nós não vamos nos remeter; agora a gente não pode se acovardar e tomar uma atitude 

que eu coloquei pelo pedido do nobre Vereador Jorge; o Projeto estava na Casa; 

acreditamos que é um diamante a ser polido, o Projeto está aprovado, que venha todas 

as Emendas que for bom para o professor ninguém aqui, até por que nós somos 

defensores da classe do funcionário público. Vereador Jorge pede licença, concedido: 

Vossa Excelência está falando como Vereador ou como Presidente, só isso. Responde 

Marcelo: eu estou falando como Vereador. Vereador Jorge pergunta: então me 

permita um aparte? Vereador Marcelo responde: claro nobre Vereador. Vereador 

Jorge então fala: Voltando a esse Projeto, eu acho que a gente não devia mais discutir 

sobre esse Projeto, mas, como ele está em discussão e eu fui uma das pessoas que 

levantei a crise, alguém tem que ter conhecimento, quine dias atrás eu solicitei para que 

protocolasse isso em pauta e falei que era sobre o Estatuto que era o Projeto 056, mas, 



não foi feito dessa forma, desconheceram, okay, agora o que nós estamos propondo e 

vossa excelência foi pontual; vindo do Executivo com aval do pessoal que vai ajudar a 

elaborar essa revisão, ótimo! Da minha parte está aprovado, só para não cometer 

injustiça gostaria também, não sei se ela está presente, a Coordenadora Elisangela foi 

muito educada, muito profissional e quero parabenizar ela pela atitude dela. Vereador 

Marcelo diz: não só ela como a Débora também do Sindicato foram atrás de mim e não 

me furtei em nenhum momento, é que a gente aqui também não pode se acovardar, se 

furtar, a gente tem que ter opinião e que seja respeitada a vontade democrática; o que a 

gente não pode é de repente assim: que o Prefeito faça as Emendas e o veto então a 

gente vai respeitar. Vereador Robério cede seu tempo regimental para o Vereador 

Marcelo que agradece e continua a oratória; então eu gostaria apenas de dizer isso, uma 

maneira da gente respeitar é entender o jogo democrático; se a gente coloca e aprova 

tem que aceitar, a gente não quer tutelar matéria do Executivo, como também não pode 

aceitar que o Executivo querer tutelar matéria da gente, ultrapassar os limites da 

tripartição do Poder; isso não é justo Vereador; colocar a gente como inimigo, os 

Vereadores as vezes agente tem duas pombas na mão e fica olhando um pardal voando, 

a gente tem que ver o que e bom. Então eu gostaria de realmente (agora nobre Vereador 

eu gostaria de continuar senão vou perder minha linha de raciocínio); eu gostaria de 

dizer que a gente tem que respeitar as vitórias, eu respeito minhas derrotas, eu gostaria 

que respeitasse o Estado Democrático de Direito, não mudando a redação de Regimento 

Interno; se o senhor sentir que não está bem claro, que faça uma redação nova, coloca 

em votação a gente aprova ou desaprova o que não pode é estar jogando para a torcida 

que a gente está fazendo coisa errada aqui e não está, está bem claro aqui;eu pedi para o 

senhor ler para falar que o prazo estava dentro de dez dias; agora eu não entendo, uma 

matéria que a gente volta com a leveza interpretação da gente e outra, além do mais 

também vou dizer para o senhor, que se encontra sim respaldado o Artigo que o senhor 

citou se encontra sim o caso de extraordinariedade o que eu achei, o Projeto está na 

Casa, não cabe a gente tirar; que fique bem aos professores também que esse Projeto é 

do Executivo passado ou não passado ele é do Executivo, não cabia a gente tirar, eu não 

ia engavetar, o Jorge pediu quinze dias antes na Tribuna eu falei que a gente ia votar e a 

gente tinha que votar , independente do que for; eu acredito que é um processo como de 

funilaria, um processo de lapidação do diamante que a gente torne ele bonito a partir de 

martelada de discussão que o Prefeito ponha de bem colocado aqui viu Luis, o senhor 

não tenha dúvida, porque eu me lembro de todos os professores do ensino primário, eu 

lembro, do nome até hoje, se tem alguém que não esquece aqui de quem educou sou eu 

do professor, tenho parente professor, tenho imã professora, tenha mãe que foi 

professora em Casa Grande, conheço todos os meus professores desde dona Eica, dona 

Georgina,me lembro até hoje, você acha que vou lutar contra a classe de professor? Que 

isso, pelo amor de Deus, agora o que a gente quer é aprovar o projeto evocar por que 

estava confortável até agora ninguém falava nada e ai é justamente que vem o Conselho 

aqui, eu ponho a Câmara para a disposição das reuniões, a gente aqui participar e 

elaborar no caso era isso ai que eu queria comentar. Pode protelar. Vereador Luis diz: 

senhor Presidente eu insisto no Artigo 276 inciso 3º. Vereador Marcelo responde: no 

276 do mesmo artigo? Eu vou achar aqui e vou falar para o senhor onde me baseei para 

colocar o artigo também; está aqui ó 276 ele fala da Constituição, da urgência e em 

baixo no inciso 4º ele fala aqui querido Regime Extraordinário de Tramitação é 



interpretação do Presidente, para mim é Regime Extraordinário ele pediu e pronto poxa 

agora quando eu coloco o Projeto que é de interesse de vocês no mesmo dia do senhor 

nobre Vereador, eu não vejo o senhor fazer essas saliências; o que serve para ti, o pau  

que tem que bater em Chico bate em Francisco, o senhor vê aqui hoje mesmo 

colocamos um Projeto aqui, já voltamos, reunimos a Comissão não estou entendo 

queremos selar, queremos que a cidade ande para frente, vamos parar com isso daí 

vamos andar para que a coisa, vamos falar de redação, o senhor lê então ai o processo, 

mesmo Regimento que eu tenho o senhor tem, o senhor falou que tem depois de dez 

dias, não é, é dentro de dez dias, enquanto decide Luis eu gostaria que o senhor 

respeitasse a prerrogativa de interpretação do Presidente só isso mais nada.Próximo 

orador. Vereador Sérgio cumprimenta a todos e diz: gostaria de nessa tarde parabenizar 

o senhor Prefeito pela iniciativa do Projeto 029/17 que trata do aumento de salários do 

funcionalismo público; sabemos que é o mês do dissídio e sabemos também da 

dificuldade que toda administração encontra neste momento e não obstante a 

preocupação com o funcionário o Prefeito traz aqui um aumento real ao funcionário que 

juntando ao dissídio chega a dez por cento, então agradeço a todos pela votação também 

de todos os pares que entenderam a necessidade como já citamos aqui em semanas 

anteriores; o funcionário público é aquele que faz a cidade andar é aquele que vai 

trabalhar em benefício de nossas famílias da nossa cidade; então, quero colocar aqui a 

importância do funcionário público e dizer que estamos sim preocupados com o 

funcionário público e esse aumento vem não atender as necessidades, não resolver o 

problema do funcionário, mas, vem acalentar de repente começar ai uma nova proposta, 

um novo relacionamento com o funcionário público de mais, muito obrigado, boa tarde 

a todos. Não havendo mais oradores inscritos o Presidente Marcelo diz: só para encerrar 

quero colocar que o nobre Vereador Luis protocolou no dia 14 de junho quarta feira, ele 

colocou , faz sete dias que eu protocolei, colocou aqui, só que a gente não deixa de 

esquecer que dia 15 foi feriado, dia 16 foi feriado, dia 17 foi sábado, 18 foi domingo; 

então a gente não respondeu ainda pode até em curso. Parabenizar pelo aumento real ao 

funcionalismo público, parabenizar ao trabalho do Secretário de Finanças também, e 

dizer que aqui a gente está votar o que é bom para o pessoal de Biritiba e eu não vou me 

isentar não como a Márcia é a única representante do Magistério não tenho nada contra 

aqui, quero deixar bem claro viu professora que a gente está à disposição de todo 

Magistério, do Conselho, do Sindicato tá, a Câmara está aberta, discutir com a gente, o 

que vocês precisarem agora acredito que precisa que nem o Fernando lembrou lembrar 

o prazo que agosto gente vai votar na LOA vota acho que o Plano também não é, PPA 

também vota já dos quatro anos para que possam inserir nos sonhos de vocês as coisas 

palpáveis, o que vocês puderem colocar de bom para os professores, a gente aqui os sete 

vereadores que aprovaram esse Projeto, não vai se furtar do que for bom para vocês; a 

discussão ela é salutar e faz parte do Estado Democrático de Direito. Só para lembrar, a 

professora Elisangela chegou fora do prazo regimental para pedir inscrição a Tribuna, 

mas, eu garanti que ela fosse inscrita e ela falasse em nome do Conselho que ela 

preside, apesar de termos opiniões divergentes eu tenho que respeitar e vou respeitar até 

o último momento o direito dela falar como a gente tem as vezes eu aqui e o Luis 

Vereador, outros Vereadores possam divergir de algum assunto, mas, este é o Estado 

Democrático de Direito, eu tenho que respeitar as opiniões e defendê-las com a maior 

força de argumentos e de intenções que eu tiver. Gostaria de comunicar a todos a 



reunião de Comissões, temos ai aproximadamente 10(dez) Projetos para discussão, 

chamar os Membros das Comissões para a reunião de quinta feira agora; quinta feira às 

14 horas, quinta feira às 14 horas para a discussão dos Projetos para a gente estar 

apreciando para encerar última Sessão, os trabalhos e se caso também haja necessidade 

de extraordinária o que for bom para o povo a gente está aqui eleito para eles e não vou 

me furtar. Parabéns a todos os Vereadores, todos mesmo viu Luis; não guardamos aqui 

ranço de maneira nenhuma nosso cunho aqui é político não é? Você vai discutir aí, eu 

vou defender daqui, mas, só não queira mudar o Regimento, se o senhor quiser mudar 

que o senhor faça em modelo de Lei. Muito obrigado e boa semana a todos. Concluindo 

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

para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 19 de junho de 2017. 
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