
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 26 DEJUNHO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diavinte e seis 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.13, 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 19 de junho de 2017.O Vereador Lourival Bispo de 

Matos requer a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente acatando o Requerimento 

verbal do nobre vereador coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem e requer a inclusão para leitura do ofício 

nº 201/2017 da Secretaria Municipal da Administração. O senhor Presidente acata e inclui o 

ofício nº 201/2017, na pauta.2.Leitura do Ofício Nº 149/2017 – SMA – da Prefeitura de 

Biritiba Mirim, encaminha os Atos Administrativos; *Portarias nºs 239 ao 248/2017; 

*Decreto nºs 3.239 e 3.240/2017; *Contratos nºs 19 e 20/2017; *Termo Aditivonº 03 ao 

contrato nº 084/2015 e n.º 03 ao contrato nº 053/2016;3.Leitura do Ofício Nº 190/2017 – 

SMA – da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os Atos Administrativos; *Portarias nºs 

278 ao 286/2017; *Decreto nº 3.245/2017; *Contratos nº 21/2017; *Termo Aditivonº 01 

contrato nº 080/2016, n.º 04 contrato nº 053/2016 e nº 01 contrato nº 038/2016.4.Leitura do 

Ofício Nº 196/2017 – SMA – da Prefeitura de Biritiba Mirim, encaminha os Atos 

Administrativos; *Portarias nºs 286, 288, 289 e 290/2017; *Decreto nº 3.247/2017.5. Leitura 

do Ofício Nº 201/2017. Terminado o Expediente passa-se as INDICAÇÕES:AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA01. Indicação nº 373/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 
competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento no bairro 

Castellano, nesta cidade, em toda sua extensão.O senhor Presidente vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita ao vice-Presidente vereador Lourival Bispo de Matos 

que assuma a presidência. O vereador Lourival Bispo de Matos assumindo a presidência 

dá continuidade aos trabalhos. 02. Indicação nº 374/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Luiz Vaz de Camões, Guerra Junqueira e Anita 

Garibaldi, Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda a sua extensão. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO03. Indicação nº 375/2017, solicita ao Senhor 

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



realizar estudo e providenciar a troca de lâmpadas na Rua Irio Taino, Bairro Jardim Alvorada 

C. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO04. Indicação 

nº 376/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto 

ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar nivelamento e 

cascalhamento na continuação da Rua Olavo Bilac, situada no Jardim Jungers.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES05. Indicação nº 377/2017, solicita 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto à EDP Bandeirante, 

para providenciar a complementação de luminárias para iluminação pública na Rua José 

Monteiro Filho, Bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS06. Indicação nº 378/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar a Estrada Sertãozinho, nesta 

cidade. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS07. 

Indicação nº 379/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao órgão competente, para realizar a substituição de duas luminárias na Rua 

João SuharoMakiyama, e uma luminária na Rua Joaquim Almeida Totti, bairro Jardim 

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

EM DELIBERAÇÃO:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS01 – Projeto de Lei Nº 035/2017; dispõe sobre a denominação de Via Pública, 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. O Vereador Luís Carlos dos Passos 

autor do Projeto de Lei nº 035/2017, requer a retirada do projeto de pauta. O senhor 

Primeiro Secretário informa que será retirado de pauta o projeto. RETIRADO DE PAUTA 

O PROJETO DE LEI Nº 035/2017.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES02 – Projeto de Lei Nº 036/2017; dispõe sobre a oferta de merenda 

escolar adequada para alunos(as) diabéticos(as), hipertensos(as) ou obesos(as), na rede 

pública municipal de ensino. DELIBERADO.03 – Projeto de Lei Nº 037/2017; dispõe sobre 

o acesso a brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos “playgrounds” e academia 

ao ar livre no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências.DELIBERADO. 04 – 

Projeto de Lei Nº 038/2017; dispõe sobre as normas de aplicação e critérios de denominação 

de patrimônios públicos e logradouros no município de Biritiba Mirim.DELIBERADO.Não 

havendo mais Projetos em deliberação passa-se a Ordem do Dia. ORDEM DO 

DIA:AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA01 – Em única discussão e votação Requerimento nº 

225/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao departamento de obras, para que seja feita a manutenção da Rua Sete, conhecida 

como Rua da Ferradura, Bairro Green Park, Casqueiro, com máquina moto niveladora e 

cascalhamento. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS02 – Em única discussão e votação 

Requerimento nº 226/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao departamento de obras, para que providencie o tapamento do 

buraco na calçada da Rua Dr. Antonio Etelvino de Andrade, ao lado da grade de proteção na 

tubulação do córrego Itaim, localizado próximo ao término do muro da chácara 

Ollem.APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA E LOURIVAL BISPO DE MATOS03 – Em única 

discussão e votação Requerimento nº 227/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente a instalação de iluminação pública, na 



Estrada de Santa Catarina, no trecho compreendido entre o final da Avenida Jair Leme até o 

início da bifurcação com a Estrada do Nirvana. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA04 – Em única discussão e votação Requerimento nº 228/2017, requer ao Senhor 

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

competente, para que seja feita a limpeza e manutenção preventiva dos equipamentos da 

Academia ao Ar Livre instaladas no Município. APROVADO POR UNANIMIDADE.05 – 

Em única discussão e votação Requerimento nº 229/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

sejam tomadas as devidas providências em relação ao transporte público no Bairro Nirvana, e 

também interceda pela implantação de abrigos em pontos de parada do ônibus no mesmo. O 

vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Só para 

discussão. Senhor Presidente, nobres Pares, gostaria de parabenizar o vereador Robério na 

tratativa principalmente na questão do transporte público nos pontos de ônibus, mas frisando 

que na realidade não é só o bairro Nirvana que tem esta dificuldade, eu sei que a intenção do 

vereador foi num primeiro momento estar atendendo também o bairro do Nirvana, mas nós 

temos uma grande dificuldade no nosso município que é a questão do transporte municipal. 

Eu não sei quais as providências que o Executivo está tomando, se já está providenciando a 

abertura da licitação ou não, mas seria de grande valia também que o Poder Executivo 

pudesse promover esta licitação. A gente sabe da dificuldade que é, quando eu estava na 

Prefeitura, tentamos por três vezes promover o processo licitatório para o transporte municipal 

e infelizmente às três vezes fracassaram. Gostaria de parabenizar o vereador Robério pela 

iniciativa e dizer que não só o bairro do Nirvana, mas outros bairros também aguardam com 

bastante ansiedade mais este trabalho por parte do Executivo.” O vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora concedido.“Gostaria também de parabenizar 

o nobre vereador Robério pela iniciativa deste requerimento. Gostaria se o Prefeito atendesse, 

que há necessidade do Bairro Sogo, Rio Acima, Terceira, Castellano e Casqueiro também, 

seria de grande valia estar desfrutando desta benfeitoria.”APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO06 – Em 

única discussão e votação Requerimento nº 230/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

informações sobre a atual situação do Posto do INSS em obras do Município, localizada na 

Rua Heitor da Cunha Braga, próximo ao Pronto Atendimento do Município. O vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, 

nobres vereadores, o vereador Eduardo Melo foi muito feliz nesse trabalho apresentado agora, 

essa é uma demanda que o município está “empurrando com a barriga”, mas na realidade às 

vezes as pessoas não compreendem, acham que é o ex-Prefeitoou o atual Prefeitoque não quer 

que o Posto seja inaugurado, mas na realidade esse Posto do INSS que tanto trará benefício 

para os nossos moradores que se deslocam até Mogi ou em outra localidade,quando Mogi não 

pode atender, para ser atendido pelo INSS, essa é uma competência do Governo Federal, que 

isso fique bastante claro vereador Eduardo. É claro que o senhor Prefeito junto com seu Corpo 

Administrativo deve estar a parda situação, já deve ter agendado algumas reuniões inclusive 

com o INSS, mas esta é uma perrenga que o Governo Federal está deixando Biritiba Mirima 

desejar. Esta deixando muito a desejar a Biritiba Mirim, este Posto está sendo construído há 

mais de dois anos, há dois anos e meio, teve problemas com as licitações, a empresa que 

prestava serviços foi desclassificada, convocaram uma nova empresa. Aparentemente agora, 



pelo menos,visualmente começaram a retomar as obras lá, mas seria de grande valia assim 

que Vossa Excelência tivesse a resposta do Poder Executivo passar aessa Casaaos nobres 

Pares as informações de quanto anda e de como está realmente a situação. Lembrando que 

somos justos quando temos que isentar e nesse momento tanto a administração anterior como 

a administração atual ela não tem culpa nenhuma referente ao atraso dessas obras do INSS, 

isso é uma competência exclusivamente do Governo Federal da qual nós temos que estar 

acompanhando de perto como Vossa Excelência fez através do requerimento. Meus 

parabéns.”O vereador Eduardo Melo solicita a ordem, o que fora concedido e diz:“Só 

para concluir nobre vereador, a gente fica preocupado, porque somos cobrados na rua,uma 

obra daquele porte parado há dois anos e meio, quem só perde é a população da nossa 

cidade.” O vereador Sergio de Paula Franco solicita a ordem, o que fora concedido e 

diz:“A primeira placa que foi colocada ela concluía a obra em setembro de dois mil e doze, 

por isso são cinco anos, a primeira placa concluía a obra em setembro de dois mil e 

doze,então realmente precisa o quanto antes ser esclarecido.”Vereador Eduardo:“Só para 

deixar em conhecimento,também para prevenir que Deputados voadores venham aquie diz 

que mandou não sei quantos mil reais para Biritiba terminar e nunca chega este 

dinheiro.”Vereador Fernando: “Como o vereador Sergio bem disse a primeira placa foi em 

dois mil e doze, a conclusão e a previsão era para dois mil e doze, então estamos ai 

praticamente cinco anos e há cinco anos que o Governo Federal está “empurrando com a 

barriga”, tudo bem que teveproblemas com a empresa prestadora de serviço, mas cinco anos, 

seis anos praticamente o Governo Federal “empurrando com a barriga”, uma obra que tanto 

irá beneficiar.Como Vossa Excelência disse: tanto irá beneficiar a nossa cidade.”Vereador 

Eduardo: “Falta tão pouco para o término da obra que quem passa lá pensa que está 

funcionando. Obrigado senhor Presidente”O vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o 

que fora concedido. “Gostaria aqui de parabenizar o vereador Eduardo pela iniciativa.Eu 

também fico aguardando para que saneemos algumas dúvidas a respeito deste Posto do INSS. 

Parabéns nobre vereador.” APROVADO POR UNANIMIDADE.07)– Em única discussão 

e votação Requerimento nº 231/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que sejam afixadas placas 

setoriais padronizadas para identificação dos bairros “rurais”, facilitando a compreensão e 

identificação na busca de endereços. O vereador Robério de Almeida Silva solicita a 

ordem, o que fora concedido e diz:“Gostaria de parabenizar o nobre vereador pelo 

requerimento de grande valia, é muito importante que todos saibam paraonde esta indo. 

Parabéns.” O vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido e 

diz:“Mais uma vez o vereador Eduardo foi feliz no seu trabalho legislativo apresentando este 

requerimento junto ao Executivo. Hoje Biritiba Mirim não é só a questão das indicações dos 

bairros, mas inclusive das ruas, isso não é uma demanda da atual administração, isso dai já 

vem ao longo dos anos, infelizmente nós não temos a identificação devida nas ruas do 

município, a identificação de bairros. É um serviço que realmente não só dos bairros mais 

distantes, mas principalmente das ruas. Acredito que agora com a questão do DEMAT, com a 

questão do Plano de Modernização da Administração Pública, quem sabe o senhor Prefeito 

consiga incluir neste projeto que ele encaminhará para a Casa também essa necessidade, essa 

demanda que a população carece muito. Hoje as pessoas não tem um critério definido 

inclusive até na própria denominação das ruas, as vezes você vai na rua e tem dois ou três 

números e os números não são sequenciais.Vai, virá a questão da planta genérica ai eu acho 

que a Prefeitura possa estar discutindo melhor a regularização junto com os órgãoso que possa 



fazer também esta atualização de forma mais organizada, então esperamos que quando vir 

este projeto, também esteja contemplado, esperamos que seja contemplado também esta 

necessidade e esta demanda que Vossa Excelência colocou. Muito obrigado.” APROVADO 

POR UNANIMIDADE.08) – Em única discussão e votação Requerimento nº 232/2017, 

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

Secretaria Municipal de Esporte, para realizar avaliação e estudo das condições gerais das 

quadras esportivas das escolas municipais, para o uso público.  APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES; ROBERIO DE ALMEIDA SILVA; MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO; JORGE MISHIMA; LOURIVAL BISPO DE MATOS; 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA.09) – Em única discussão e votação Requerimento 

nº 233/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que junto ao 

Departamento Competente da municipalidade, realize as providências que se fizerem 

necessárias para a implantação de área de lazer (praça) no bairro Jardim Alvorada A, neste 

Município. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO10) – Em única discussão e votação Requerimento nº 

234/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar a 

instalação de abrigo de ponto de ônibus na Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo à 

Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim, na altura do número 3. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA11) – Em única discussão e votação Requerimento nº 235/2017, requer ao 

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

para que possa ser feito reparos nos bloquetes da Rua Sebastião Silva, bairro Centro. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES12) – Em única discussão e votação Requerimento nº 236/2017, nos 

termos do Artigo 269 do Regimento Interno, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que interceda junto ao Governo do Estado de São Paulo, a liberação de verba 

para a pavimentação da Rua José Monteiro Filho, Bairro Hiroy. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS13)– Em única discussão e votação Requerimento nº 237/2017, requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao setor competente, solicitando 

providências cabíveis para que seja implantado um abrigo de ponto de ônibus na Avenida 

Maria José de Siqueira, em frente a Creche Municipal Otávio Garcia Fernandes. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS 

CARLOS DOS PASSOS14)– Em única discussão e votação Requerimento nº 238/2017, 

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

competente, no sentido de instalar placa de sinalização de trânsito proibindo fazer a conversão 

de quem sai da Rua Henrique Peres, na altura do n.º 100, e deixa de seguir para a Rua 

Francisco Ferreira Lopes, sentido Praça São Benedito, para entrar na Rua Dr. Renato Della 

Togna. APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO; FERNANDO JOSÉ GONÇALVES; 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA; WALTER MACHADO DE ALMEIDA; JORGE 

MISHIMA; ROBERIO DE ALMEIDA SILVA; LOURIVAL BISPO DE MATOS15)– 

Em única discussão e votação Requerimento nº 239/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que envie mais um inspetor de aluno a escola João Cardoso de 



Siqueira Primo, e na impossibilidade do presente Requerimento ser atendido de imediato, que 

estude meios de concretizá-lo.APROVADO POR UNANIMIDADE.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA16) – Em única discussão e 

votaçãoProjeto de Lei Nº 024/2017; dispõe sobre a não obrigatoriedade da passagem de 

usuários obesos pela catraca dos ônibus dos transportes coletivos Municipal, e dá outras 

providências.Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e Redação; obras, Serviços e 

Bens Municipais; Ordem Social e Saúde e de Ordem Econômica. APROVADO POR 

UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSE GONÇALVES17) – Em única discussão e 

votaçãoProjeto 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. Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e Redação; Ordem 

Econômica e Ordem Social e Saúde.APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER 

DAS COMISSÕES E O PROJETO.18) – Em única discussão e votaçãoProjeto 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.Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e 

Redação; Ordem Econômica e Ordem Social e Saúde.APROVADO POR UNANIMIDADE 

O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.19) – Em única discussão e 

votaçãoProjeto 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. Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e 

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

O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.20) – Em única discussão e 

votaçãoProjeto 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.Anexo Parecer favorável das 

Comissõesde Justiça e Redação; Educação e Cultura e Ordem Econômica.APROVADO 

POR UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.21) – Em 

única discussão e votaçãoProjeto de Lei Nº 030/2017; institui a “Feira de Troca de Livros” 

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

das Comissõesde Justiça e Redação; Educação e Cultura e Ordem Econômica.APROVADO 

POR UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.22) – Em 

única discussão e votaçãoProjeto de Lei Nº 031/2017; obriga o emplacamento dos veículos 

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

providências.Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e Redação; Tributação, 

Finanças e Orçamentos; Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Econômica.O vereador 

Eduardo de Melo solicita a ordem, o que fora concedido. “Quero parabenizar o nobre 

vereador Fernando pelo excelente projeto, pois a grande maioria dos veículos que prestam 

serviços no município são emplacados fora do nosso município, isso faz com que uma 

pequena parte da arrecadação vá se embora, então nobre vereador parabéns, não vai resolver o 

problema da cidade, mas vai ajudar um pouco na arrecadação. Gostaria se o senhor permitisse 

assinar junto este projeto.” O vereador Fernando agradece as palavras e autoriza o 

vereador assinar junto.O vereador Luís Carlos dos Passos solicita a ordem, o que fora 

concedido. “parabenizo também pela elaboração do projeto pelo vereador Fernando José 



Gonçalves uma vez que o municípiorealmente precisa aumentar a arrecadação e até é 

interessante porque antes o repasse era de 25% (vinte e cinco por cento) e já de um tempo 

passou a ser 50% (cinquenta por cento) o IPVA recolhido no município.Gostaria também de 

assinar o projeto elaborado por vossa pessoa.”O vereador Fernando agradece as palavras e 

autoriza o vereador assinar junto. O vereador Sergio de Paula Franco solicita a ordem, 

o que fora concedido. “Também fazendo minhas as palavras dos nobres Pares, quero 

parabenizar o vereador Fernando e dizer também que se possível assinar junto com vocês.”O 

vereador Fernando agradece as palavras e autoriza o vereador assinar junto. O 

vereador Paulo Rogério dos Santos solicita a ordem, o que fora concedido.“Solicito 

assinar junto o projeto.”O vereador Fernando autoriza o vereador assinar junto. O 

vereador Lourival Bispo de Matos solicita assinar junto o projeto. “Este projeto traz para 

nossa cidade realmente uma melhoria para arrecadação ao nosso município. Hoje se olharmos 

para o nosso município, os carros que tem placa de Biritiba Mirim são muito pouco para os 

automóveis que funcionam dentro de nossa cidade, então este projeto traz muito benefício 

para nosso município.”O vereador Fernando agradece as palavras e autoriza o vereador 

assinar junto. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Gostaria também de parabenizar o vereador Fernando José Gonçalves e dizer 

também que gostaria de fazer parte deste projeto. Muito obrigado.”O vereador Fernando 

agradece as palavras e autoriza o vereador assinar junto. O vereador Robério de 

Almeida Silva solicita a ordem, o que fora concedido.“Gostaria também de parabenizar o 

vereador Fernando José Gonçalvespela iniciativa deste projeto. É um projeto muito bom para 

o nosso município para que aumente a arrecadação. Gostaria também nobre vereador de estar 

assinando junto.”O vereador Fernando agradece as palavras e autoriza o vereador 

assinar junto.O vereador Jorge Mishima e Walter Machado de Almeida solicitam 

assinar junto com o vereador Fernando. O vereador Fernando agradece as palavras e 

autoriza os vereadores assinarem junto.APROVADO POR UNANIMIDADE O 

PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.23) – Em única discussão e 

votaçãoProjeto de Lei Nº 032/2017; dispõe a obrigatoriedade da Prefeitura do Município, a 

realizar laudo de inspeção e vistoria nas escolas municipais.Anexo Parecer favorável das 

Comissõesde Justiça e Redação; Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem 

Econômica.APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O 

PROJETO.24) – Em única discussão e votaçãoProjeto de Lei Nº 033/2017; 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.Anexo 

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

Ordem Econômica.O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Gostaria de parabenizar o vereador Fernando José Gonçalves pelo projeto de Lei 

nº 033 e dizer também que gostaria de fazer parte deste projeto. Muito obrigado.”O vereador 

Fernando agradece as palavras e autoriza o vereador assinar junto. APROVADO POR 

UNANIMIDADE O PARECER DAS COMISSÕES E O PROJETO.25) – Em única 

discussão e votaçãoProjeto de Lei Nº 034/2017; impõe a obrigatoriedade do recapeamento 

das vias públicas pelas prestadoras permissionárias e concessionárias de serviços público em 

até 72 horas depois de finalizados seus serviços no município de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências.Anexo Parecer favorável das Comissõesde Justiça e Redação; obras, Serviços e 

Bens Municipais e Ordem Econômica.APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER 

DAS COMISSÕES E O PROJETO.Não havendo mais material para a Ordem do Dia, o 



senhor Presidente solicita ao Segundo Secretário que faça chamada dos senhores vereadores 

para o uso da Tribuna. 1. VEREADOR EDUARDO MELO. “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra.”2. VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES: “Solicito fazer o uso da 

palavra no assento.” O senhor Presidente autoriza.“Senhor Presidente, Nobres pares, a 

todos que encontram-se no plenário desta Casa hoje. Hoje estamos encerrando o ciclo do 

primeiro semestre deste ano, acho que foi um primeiro semestre produtivo, conseguimos fazer 

com que muitas matérias do interesse do município fossem aprovadas, muitas matérias foram 

colocadas em pauta, discutidas, algumas retiradas e continuam sendo discutidas. Gostaria de 

agradecer aos nobres Pares antes do recesso legislativo agora por terem participados conosco 

em alguns projetos e por terem aprovados todos os projetos que nós apresentamos nesta Casa 

de Leis e dizer que foi muito gratificante neste primeiro semestre esta construção, apesar das 

divergências politicas, mas esta construção que nós fizemos nesta Casa neste primeiro 

semestre. Acho que foi um semestre de amadurecimento, de crescimento, de realização, de 

satisfação, mas principalmente um primeiro semestre de respeito para com os nobres Pares, 

apesar de haver divergências de um para com outro em algumas questões, mas da minha parte 

eu me sinto muito gratificado neste primeiro semestre em fazer parte da Mesa do qual o 

Presidente Marcelo, hoje o Presidente Lourival, Lourival como Vice-Presidente, vereador 

Robério que faz parte da Mesa, gostaria de agradecer imensamente este trabalho que foi 

realizado no primeiro semestre e tenho certeza que será um segundo semestre de muito mais 

trabalho ainda, afinal de contas a demanda que nós temos no nosso município é muito grande. 

Os projetos de Lei que foram aprovados hoje pelos nobres Pares, com certeza são projetos que 

interessam e atendem diretamente a necessidade da população e isso faz com que possamos 

crescer ainda mais, prova disso é a discussão que tivemos sobre o emplacamento dos veículos. 

O vereador Leonardo Venâncio Molina passa o tempo de tribuna para o vereador 

Fernando. O senhor Presidente pede para acrescentar o tempo do vereador Leonardo 

para o vereador Fernando. Prova disso foi o projeto do emplacamento que nós colocamos 

aqui e os nobres vereadores solicitaram a participação junto.Fizemos o levantamento e isso dá 

em torno de trezentos a quatrocentos mil reais/ano para o município, quer queira quer não é 

um bom recurso. Sabemos que vamos encontrar algumas dificuldades neste projetoporque as 

prestadoras de serviços vão querer questionar isso, mas acho que o Executivo tem que ver a 

questão da arrecadação, essa é uma possibilidade de arrecadação que nós conseguimos obter, 

falo sempre que o Legislativo não pode se fazer despesa para o Executivo, desta vez não 

geremos despesas como geramos lucro. Nesta discussão o vereador Eduardo foi muito feliz 

numa colocação na reunião das comissões de nós criarmos alternativas, isso é um trabalho que 

iremos fazer no segundo semestre. Alternativas para que os proprietários também de veículos 

que tenham seus veículos licenciado no município vizinho ou em outros municípios da grande 

São Paulo que tragam conscientemente esse veículo para o município de Biritiba Mirim, nós 

até citamos o exemplo, de repente deum agricultor que tenha a placa com veículo de Mogi das 

Cruzes ai ele vem questionar a manutenção da estrada, mas o próprio veículo que deveria 

recolhercinquenta por cento do IPVA para o município ele não recolhe, quer dizer não 

fazemos a parte da casa, mas vamos cobrar, então isso tem que ser um trabalho de 

conscientização é um trabalho a longo prazo, mas também sugerir a Prefeitura como foi 

colocado novamente pelo nobre vereador Eduardo Melo, a Prefeitura dá um subsídio, dá um 

suporte porque os nossos proprietários de veículos também encontram dificuldades para 

licenciar seus veículos no município. É uma burocracia na CIRETRAN, tem que ir ao banco, 

volta pra laudo, e tudo mais,enquanto que em Mogi faz na maior praticidade porque tem o 



Poupa Tempo, então que a Prefeitura crie um mecanismo de dar um suporte para que os 

proprietários que forem transferirseus veículos que façam na maior agilidade possível até 

porque muitos trabalham e dependem de seus veículos para escoarem seus produtos agrícolas, 

para escoarem as suas encomendas. Outro projeto que foi muito interessantefoi aquestão dos 

laudos das unidades escolares que causa um planejamento para a Prefeitura se organizar nas 

reformas escolares. Temos projetos que foram aprovados na questão do artesão, do 

empreendedorismo, enfim, todos os projetos que foram hoje discutidos e aprovados. 

Apresentamos hoje o projeto que fala da questão, mais especificamente da merenda escolar 

para alunos obesos e hipertensos, que é um projeto bastante interessante,porque é um direito 

do aluno que tem a obesidade, que é hipertenso, que é portador de diabetes, que ele tenha uma 

alimentação diferenciada dos demais alunos, até porque se ele for consumir o mesmo padrão 

de merenda escolar que é destinado a todos os alunos ele pode ser prejudicado na questão da 

saúde dele. Então acredito que este projeto é de grande valia e não vai causar impacto 

financeiro na Prefeitura porque a Prefeitura já dispõe das merendeiras, já faz a aquisição da 

merenda, já tem inclusive no seu quadro as nutricionistas, então é um projeto que não criara 

nenhum tipo prejuízo à administração e será, pelo contrário, muito benéfico principalmenteàs 

crianças portadoras de obesidade ou hipertenso ou diabetes. Gostaria de novamente reafirmar 

o compromisso com a Mesa Diretiva, com os nobres Pares, agradecer a compreensão deste 

primeiro semestre aos nobres vereadores que a gente acaba lendo um pouco mais rápido. 

Agradecer a mesa Diretiva pela compreensão, pelo apoio em ter dado suporte a esta Primeira 

Secretaria, aos funcionários da Casa para que a gente possa fazer um segundo semestre ainda 

melhor do que o primeiro e muito mais produtivo. Gostaria de salientar que já tivemos essa 

conversa com o Executivo Municipal no intuito de analisarmos o projeto para que venha para 

esta Casa para que nós possamos discutir da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer a 

todos e até a próxima sessão. Muito obrigado.”3. VEREADOR JORGE MISHIMA: 

“Agradeço e dispenso o uso da palavra.”4. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES:“Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 5. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS:“Vou fazer o uso da palavra do assento só para agradecer ao senhor Prefeito a 

sensibilização dele ter tido ao meu requerimento, terceiro ou quarto que está entrando nesta 

Casa hoje, mas que tive Graças a Deus e fiquei feliz em saber que hoje ele estava realizando o 

tapa-buraco. Como diz a história, demorou mais ele cumpriu o que ele falou para mim que 

realmente ia tomar providências, então acho que a população depende do Poder Executivo e 

que possa ser feito tudo o que somos cobrados e que precisamos. Então a gente tem que 

agradecer, do mesmo jeito que tinha citado na quarta-feira, aqui, para o senhor Prefeito que eu 

não ia mais falar, o Prefeito não está nos atendendo, eu pedi a ele,Prefeito eu não quero mais 

usar esta palavra, então espero que desde esta oportunidade que realmente prossiga nos 

atendendo.O anseio não é do vereador Lourival, não é de todos nós vereadores, é da nossa 

população, o que tem de engrandecer é o atendimento a população. A população realmente 

precisa deste apoio.Eo apoio vem de quem? Vem do Prefeito. Eu sempre falo quem tem a 

máquina na mão, nós somos apenas o cobrador nestas estradas e nestas ruas, então uma coisa 

muito importante é salientar isso ai que nós dependemos do Prefeito, que a gente fica feliz de 

o Prefeito cumprir com as nossas obrigações que também nós temos, que nem citei para ele, 

nós estamos sempre na rua e na estrada e o Prefeito está em seu gabinete. Eu só tinha que 

agradecer a ele e depois concluindo os nossos pedidos, tenho certeza que este vereador 

sempre vai estar agradecendotudo o que ele prestar de bom para o nosso município. Muito 

obrigado.”6. VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS: “Boa a tarde a todos. Boa tarde 



senhor Presidente, a Mesa, nobres Pares, plateia. Quero só fazer um comentário aqui a 

respeito do requerimento nº 230/2017, do nobre vereador Eduardo Melo. Em dois mil e nove 

e dois mil e dez, eu participei ativamente como alguns vereadores aqui acabaram 

presenciando da elaboração da implantação da unidade do INSS em Biritiba Mirim para 

atender os moradores de Salesópolis e Biritiba.Na questãoentão o INSS já tinha desistido de 

fazer a implantação em Biritiba e fui designado pelo Prefeito Carlos Alberto Taino Junior 

para tentar resgatar e que o INSS não deixasse de ser implantado em Biritiba. A gente 

conseguiu provar para o INSS que o local que hoje está iniciado lá a implantação aguardando 

quase que a conclusão, foi desafetada daquela área mil metros quadrados, foi feito a 

transmissão da escritura em favor do INSS,na presença de alguns vereadores, inclusive até o 

vereador Lourival esteve presente no cartório. A correria nãoé só para finalizar a obra não, eu 

acho que depois de finalizado a obra que o INSS consiga em curto espaço de tempo fazer 

realmente a implantação e consiga funcionar, acho que atende as necessidades e isso faz com 

que os munícipes de Biritiba e Salesópolis sejam atendidos num prazo até mais curto, a gente 

sabe que a unidade de Mogi é grande. Como o Fernando colocou, não é uma obra municipal, 

muitos cobraram do ex-Prefeito como cobram do Jarbas ainda aquela conclusão da obra que é 

do Governo Federal. Participei junto com o Prefeito na escolhado projeto que contemplava o 

tamanho daquela obra no município e que atendia as nossas necessidades. Só para esclarecer 

que a gente tem bastante conhecimento daquilo ali, parabéns Eduardo pela colocação e um 

bom recesso aos Pares. Obrigado senhor Presidente.” 7. VEREADOR MARCELO 

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

Presidente Lourival, Primeiro Secretário Fernando, Segundo Robério, aos nobres Pares, a 

todos da imprensa aqui presente e o pessoal da plateia também. Gostaria apenas de usar meu 

tempo para agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e mais um dia e a todos os 

vereadores, os doze, pela cooperação, colaboração nos trabalhos da Casa, agradecer os 

procedimentos que vocês entenderam na condução dos trabalhos e parabenizar pelos projetos, 

pelos trabalhos, pelos requerimentos, moções, isso mostra a preocupação de vocês junto aos 

anseios da sociedade. O volume foi muito extenso, como eu tenho comparado, é um volume 

extraordinário dos serviços, espero que atendida às indicações, requerimentos, que quem vai 

ganhar com isso é os contribuintes, o legislativo tem se esforçado muito. Queria agradecer 

aqui muito aos funcionários da Câmara, os diretores, os funcionários que são concursados de 

carreira, os nomeados em cargo decomissão, a todos os assessores, os meus e o de todos 

vocês também que tem tido um relacionamento muito bom, assessores e assessoras, ao 

pessoal todo que faz desde a copa e a todos que colaboram para engrenagem funcionar em 

sincronizo e a Câmara possa funcionar dentro da devida harmonia. Gostaria ainda de 

agradecer aos assessores, a Procuradora Jurídica, aos Assessores, Técnico Legislativo, 

Assessor Parlamentar e principalmente agradecer ao grupo que me elegeu como Presidente 

neste primeiro mandato também e agradecer a eles por terem acreditado em mim neste 

semestre e principalmente ao pessoal da Mesa Diretiva, porque se não houvesse o 

comprometimento não seria possível à gente estar tocando os trabalhos da maneira que 

estamos ai,temos erros,temosdefeitos, mas a gente não tem dolo, não tem má fé, a gente quer 

tentar levar a coisa da melhor maneira possível. Então gostaria demaisde agradecer o 

comprometimento, a preocupação do meu vice-Presidente, agora Presidente Lourival, que está 

gerindo aqui, não foi até por acaso, precisei justamente na última sessão assinar uns papeis e 

tive que sair e ficou bendigo e dito aqui que como disse ai que a gente tem que compartilhar 

com vocês a colaboração, mas principalmente quero agradecer especialmente a Mesa 



Diretiva, ao Lourival que tem se empenhado e apoiado, ao Primeiro Secretário Fernando José 

Gonçalves, a gente tem tido quando tem alguma dúvidaconversado de madrugada, as reuniões 

com grupo político, ao Segundo Secretário Robériotambém tem se empenhado demais, a 

gente tem dúvidas expõe o assunto antes de levar ao grupo e depois a vocês, então eles não 

tem se furtado, eles tem feito de tudo, estão preocupados em trazer a melhor maneira de tocar 

os trabalhos da Casa. Só posso dizer que para mim tem sido uma honra trabalhar com vocês, 

com os doze vereadores, apesar das divergências a gente respeita. Que fique aqui as 

divergências de pensamento e opinião é o que torna o respeito, é o que torna o estado 

democrático de direito. Agradecer do fundo do meu coração ao comprometimento de vocês. 

Vocês não tem se furtado, tenho que frisar bem, porque a gente sozinho eu já teria,peguei as 

coisas ai e vocês foram demais. De coração a todos vocês gostaria de desejar, ao pessoal da 

imprensa pela cobertura da transparência e dizer que a gente está aqui para o que der e vier. 

Que o segundo semestre seja tão bom e produtivo com foi o primeiro. Peço a Deus que 

abençoe a todos desta Casa e que todos tenham um bom recesso. Muito obrigado”.8. 

REINALDO PEREIRA JUNIOR “Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 9. VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo Senhor Presidente boa tarde. Boa tarde 

a Mesa Diretiva ao nobre vereador Fernando. Aos nobres vereadores boa tarde. A imprensa 

aqui presente muita boa tarde. Aos funcionários desta Casa boa tarde a todos. Eu gostaria 

também de parabenizar os doze vereadores aqui pelos trabalhosquetem feito durante esses seis 

meses, com ofícios, projetos, indicações, requerimentos, se bem que sabemos que não está 

sendo atendido, acho quehoje todos os municípios estão passando por uma crise ai, mas 

falando de Biritiba Mirimé o município onde moro, é o município onde sou um representante 

do povo, então aproveitar também não só para agradecer, mais pedir para a base aliada do 

Prefeito pra que no que ele puder estar nos atendendo vai estar atendendotambém toda a 

população. Sei que não teve como atender durante esses seis meses estes trabalhos ai, tem o 

bairro de Santa Catarina, Rio Acima, Castellano, Casqueiro, Pomar do Carmo, Nirvana, entre 

outros bairro também que precisa de ser. Sei que o tempo de seis meses é um tempo curto, 

mas é um tempo que já deveria ter feito alguma coisa, atendendo a cada bairro desses também 

estará atendendo os munícipes, então gostaria de estar fazendo este pedido para a base aliada 

dele feito para que possa estar atendendo os bairros. A gente tem um exemplo ai, por 

enquanto não sei, não fui a fundo, mas a clinica de Fisioterapia a CEFE, sei que venceu o 

contrato dela, tem que fazer um processo de licitação, tudo isso eu entendo, mas talvez, sei lá, 

atender os munícipes através da emergencial. O nobre vereador Fernando, ele inclusive 

entende até mais do assunto, eu digo por que tem algumas pessoas que acaba vindo ao 

gabinete ou encontra na rua e diz, fechou. O vereador Fernando José Gonçalves solicita a 

aparte. O vereador Robério concede. “A questão da clínica de fisioterapia, o contrato está 

se encerrandoagora dia vinte e cinco ou vinte e seis ou sete deste mês, a Prefeitura não soltou 

ainda o edital para realizar o novo processo licitatório, então a Prefeitura a partir do momento 

que ela não licitou ainda elateria duas opções, ou ela prorrogar, como já venceu cinco anos o 

contrato da fisioterapia, cinco anos o contrato venceu ou está vencendo entre hoje ou amanhã, 

a Prefeitura poderia contratar emergencialmente até seis meses e dentro desses seis meses 

fazer um novo processo licitatório ou simplesmente paralisar o serviço. Acredito que a 

Prefeitura possa num primeiro momento contratar emergencialmente a empresa, não 

exatamente a mesma empresa, mas emergencialmente uma empresa pra continuar executando 

o serviço até ela encerrar o processo licitatório.” Vereador Robério diz: Obrigado nobre 

vereador. Então é isso ai, como falei o nobre vereador ele está mais e sabe como funciona os 



tramites legais, mas tenho certeza que logo vai ser resolvido e todos que precisam estar 

fazendo a fisioterapia vão estar fazendo. Gostaria também até de pedir aos nobres vereadores 

da bancada para que hojeia acontecer uma licitação da obra  do bairro do Nirvana, depois se 

vocês puderem passar como que foi e qual a empresa que ganhou para puder estar fazendo a 

contratação seria importante para toda a população do município. Pedir também que as 

ambulâncias, que tem, que conversassem com o Executivo para poder estar fazendo aquela 

que falta fazer a manutenção em fazer a manutenção preventiva para estar atendendo os 

munícipes. Mais uma vez gostaria de deixar registrado e parabenizar aos doze nobres 

vereadores que tenho certeza que estão fazendo ou até tentando fazer um excelente trabalho e 

deixar também registrado que o poder de execução não é o Legislativo é o Executivo e a gente 

precisa estar cobrando deles. Muito obrigado e boa tarde a todos.” 10. VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO:“Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, a 

populaçãoaqui presente, boa tarde a todos. Como foi falado aqui da fisioterapia, o contrato se 

encerra dia vinte e sete de junho, amanhã, então até hoje todos os munícipes que precisam de 

fisioterapia, a prestadora de serviços precisa atender porque está recebendo pra isso, inclusive 

há reclamações de pessoas que não estão sendo atendidas, porém ainda o contrato está vigente 

até a data de hoje e se encerra na data de vinte e sete de junho. Nas últimas semanas os 

responsáveis pela fisioterapia, a Clínica Arte de Viver Bem Ltda., foram até a Prefeitura 

pedindo a prorrogaçãoe sabemos queeste anohá necessidade deuma nova licitação não tem 

como prorrogarsem uma licitação.Mas emergencialmente o Prefeito pode prorrogar e já foi 

pedida a prorrogação até a licitação para que a população não seja prejudicada, então o 

proprietário já esteve conversando na Prefeitura já houve então o pedido da prorrogação para 

que a população não sofra com isso. Sabemos que o processo licitatório está em tramite e 

provavelmente se resolvera nos próximos dias. Demais um bom recesso a todos e que Deus 

abençoe a todos.”Não havendo mais oradores a fazer o uso da Tribuna, o senhor Lourival 

Bispo de Matos Presidente interino diz:“O vereador Lourival só tem a agradecer a todos os 

vereadores desta Casa que tem se comportado, trabalhado em prol do nosso município, acho 

que é um trabalho sério que nós vereadores fazemos. Às vezes as pessoas pensam que são 

muito fácil, que nós viemos aqui na Câmara apenas para passar algumas horas, mas somos 

nós que estamos na rua, e, cada um de nós sabemoso que passamos na ruade cobrança da 

nossa população. A população não é que está cobrando em vão não, está cobrando aquilo que 

realmente todos merecem, que é cuidar das dificuldades das estradas, cuidar das dificuldades 

das iluminações públicas, que eu sempre trato que iluminação pública é segurança, então a 

gente tem realmente que agradecer esse trabalho de todos nós vereadores. E desde já só quero 

agradecer a todos os funcionários da Câmara, nós vamos sair de recesso e que temos que 

agradecer a todos eles por estes seis meses que estamos ai trabalhando junto, fazendo o 

possível porque possamos administrar a Casa e eles nos ajudando, então só tenho a agradecer. 

Agradecer a todos presentes, a imprensa e dizer que no segundo semestre nós estamos 

voltando fazendo cobrança porque é nosso trabalho e a população sabe cobrar nós e tenha 

certeza é o nosso trabalho. Tem um comunicado aqui das rezadeiras da Festa do Divino. Aqui 

na Câmara dia vinte e nove do seis às quinze horas, então convidamos a todos os vereadores 

que puderem estar presente. A Festa do Divino como a Festa do Padroeiro,é muito importante 

e a gente sempre festeja muito a Festa do Divino, que as rezadeirasvem aqui rezar, orar, então 

eu acho muito importante e deixo este convite para o dia vinte e nove. Não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço e declaro 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, 26 de junho de 2017. 
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