
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia sete de agosto 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. Informa o 

Vereador Fernando que doze dos Vereadores se fazem presentes, o Vereador Robério 

comunica que o Vereador Leonardo se encontra a caminho da Câmara Municipal. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.15, 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 26 de junho de dois mil e dezessete, o Vereador 

Lourival solicita que não faça a leitura da ata onde a mesma se encontra a disposição na 

Secretaria desta Casa de Leis. Em discussão e votação pela dispensa da leitura da Ata 

onde os Vereadores APROVARAM por unanimidade. Logo depois o senhor Presidente 

solicita a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia vinte e sete de julho de dois mil 

e dezessete, onde o senhor Vereador Fernando 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. Leitura do Ofício CG.DER Nº 

1191/2017- Referente Contas Anuais – Exercício 2014 – Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. Presidente diz: eu só gostaria apenas de parabenizar ao Jorge pelas contas, 

vou aproveitar e usar aqui pelas contas do senhor por ter sido aprovada. Vereador 

Fernando solicita ordem que o que fora concedido e diz: gostaria também em cima desta 

leitura que foi feita parabenizar o Vereador Jorge Mishima que no ano de 2014 estava 

sobre na Presidência desta Casa; tive oportunidade de ler o relatório do Tribunal de 

Contas onde as ressalvas foram colocadas são ressalvas básicas que sempre o Tribunal 

aponta sobre controle de gastos estas coisas, então parabéns ai Jorge Mishima pela 

aprovação das contas. Vereador Marcelo diz, eu gostaria de deixar uma ressalva que 

naquele ano tivemos um grande incêndio aqui, foi provocado inclusive pelo meu 

gabinete, parabéns Jorge. Leitura do Ofício nº 346/2017 – Gabinete do Prefeito – 

Retirada de Projeto de Lei. Não havendo mais expediente, passamos para a leitura das 

Indicações. INDICAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA E LOURIVAL BISPO DE MATOS 1. Indicação nº 

380/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda ao 



órgão competente para a instalação de caixa postal comunitária no Bar do Isaque, bairro 

da Terceira.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 2. 

Indicação nº 381/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda ao órgão competente para que seja instalada uma nova cobertura de telhas no 

ponto de ônibus da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Km 68- Mogi Salesópolis Bairro 

Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 

3. Indicação nº 382/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda ao órgão competente para que seja feita uma operação de troca de lâmpadas 

queimadas no Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES 4. Indicação nº 383/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda ao órgão competente para que seja instalada uma 

nova cobertura de telhas no ponto de ônibus da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Km 

70, Mogi Salesópolis, Bairro Hiroy. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 5. Indicação nº 384/2017, solicita ao Exmo. 

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

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento da Estrada Nilo Garcia e na 

Estrada Santo Antonio, Sogo em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 6. Indicação nº 385/2017, 

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

competente para a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Estrada Municipal Itaguaçu até a altura da Igreja do Chico Leite, Itaguaçu, em toda sua 

extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 7. Indicação nº 386/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que interceda ao órgão competente para a realização de serviços de roçada, 

motonivelamento e cascalhamento na Rua José Sérvulo da Costa, altura do número 102, 

esquina com Avenida Lauro Albano dos Santos, na altura do número 28, Jardim dos 

Eucaliptos. Antes da leitura da Indicação 387, o Vereador Leonardo pede a ordem que 

lhe foi concedida e diz: solicito que o senhor coloque o meu nome ai. O Presidente 

responde: será consignada Vossa Presença.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 8. Indicação nº 387/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda ao órgão competente para realizar estudo e 

providencias no sentido de implantar lombadas na Rua Dr. Antonio Etelvino de 

Andrade, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 9. Indicação nº 388/2017, solicita ao 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar nivelamento e cascalhamento 

nas ruas Alexandre Datallo Pedro Rocco, Bruno Chelucci e Uruguai, todas situadas no 

Bairro Castelano em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO 10. Indicação nº 389/2017, solicita ao Exmo. Senhor 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar motonivelamento nas ruas Rio Paraíba e Rio 

Turvo, no Bairro Vertentes, em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 11. Indicação nº 390/2017, solicita ao 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar manutenção geral e limpeza na 

Academia ao Ar Livre do Bairro Jardim Alvorada. AUTORIA DO NOBRE 



VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 12. Indicação nº 391/2017, solicita ao 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar limpeza e roçada na Rua 

Princesa Leopoldina, situada no Bairro Vila Operária.PROJETO EM 

DELIBERAÇÃO:AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIZ CARLOS DOS 

PASSOS 1. Projeto de Lei Complementar nº 035/2017, dispõe sobre a denominação de 

Via Pública, e dá outras providências. DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 2. Projeto de Lei nº 043/2017, 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos servidores de creches municipais participarem de 

cursos básicos de primeiros socorros, e dá outras providências. DELIBERADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 3. 
Projeto de Lei nº 044/2017, regulamenta a remoção de veículos ou carcaças 

abandonadas nas vias públicas do Município de Biritiba Mirim conforme especifica. 

DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 4. Projeto de Lei nº 045/2017, o Vereador Fernando solicita que seja 

retirada da pauta o referido Projeto para uma análise mais profunda, CONCEDIDO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 5. 
Projeto de Lei nº 046/2017, institui o programa municipal “Xadrez na Praça”, e dá 

outras providências.DELIBERADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 6. Projeto de Lei nº 047/2017, obriga o 

emplacamento com placas de atendimento prioritário no Município e dá outras 

providências. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 7. Veto ao 

Projeto de Lei nº 024/2017- Dispõe sobre a não obrigatoriedade da passagem de 

usuários obesos pela catraca dos ônibus dos transportes coletivo Municipal e dá outras 

providencias. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 8. Veto ao 

Projeto de Lei nº 025/2017 autoriza o Município a distribuir medicamentos básicos no 

Pronto atendimento e aos finais e semana, feriados e ponto facultativo e dá outras 

providências. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 9. Veto ao 

Projeto de Lei nº 026/2017 dispõe sobre a vacinação domiciliar à pessoa idosa, 

deficiente físico e deficiente mental, durante as campanhas realizadas no Município de 

Biritiba Mirim, sempre que houver a impossibilidade de deslocamento. DELIBERADO. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 10. Veto ao Projeto de Lei nº 027/2017 crua 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 contem com financiamento público municipal. 

DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 11. Veto do Projeto de Lei nº 

028/2017 institui o Programa de Empreendedorismo Cultural, para a promoção da 

cultura local através de Férias de Cultura que tenham forte aliança com artístico cultural 

e dá outras providências. DELIBERADO. Vereador Robério pede um aparte e diz: 

senhor Presidente, eu gostaria de fazer um pedido devido as minhas cordas vocais 

estarem prejudicadas, que o senhor solicitasse outra pessoa que continuasse o trabalho 

de segundo secretário. Presidente Marcelo solicita professor Sérgio que substituísse e 

fizesse a vez do segundo secretário que está com a voz comprometida. Vereador 

Fernando pede um aparte e diz: antes dos vetos serem apresentados hoje para 

deliberação, eu tive a oportunidade de ler na íntegra todos os vetos e se Vossa 

Excelência e os nobres pares perceberem, até quando a Procuradoria opina existe sim a 



classificação de cada Projeto; porém, do Relatório se vocês nobres pares perceberem é 

basicamente a mesma coisa. Tudo o que foi colocado, “Artigo 17 da Lei 866 tal”.. 

então, eu sugiro para Vossa Excelência que a hora que começarmos a ler o Relatório nós 

consignarmos em Ata  a mesma justificativa dos Relatórios anteriores por que é a 

mesma coisa; eu não sei se juridicamente é possível isso por que nós vamos ler mais dez 

vetos aqui ainda e os dez vetos a mesma coisa; então, até o Parecer da Procuradoria na 

hora que chega na opinião dela ela repete praticamente a mesma coisa, não muda uma 

virgula, inclusive alguma situação de grafia uma virgula, um posicionamento, então eu 

acho que nós podemos agilizar a Sessão nesse sentido se for de comum acordo dos 

nobres pares se for de entendimento da Mesa. Vereador Jorge pede licença e diz: eu 

estou de acordo com o Vereador Fernando acho importante dizer que o Projeto de Lei 

foi vetado, tal e tal, mesmo porque esse Projeto vai ser apreciado pelas Comissões 

ainda; Vereador Marcelo diz: só vou dar uma olhada se a redação é superficial 

contínua, eu ponho na expressão ai eu menciono aqui que o teor é o mesmo da redação 

(...) pautado que ele será apreciado pela Comissão, acredito que a gente pode encurtar o 

caminho apenas ler a parte do Projeto; Vereador Jorge pede licença e diz: só para citar 

o número do Projeto com relação a o que, a matéria que se trata; o escopo da matéria só 

vendo na Comissão. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 12. Veto ao Projeto de 

Lei nº 030/2017 institui a Feria de Troca de Livros no âmbito do município de Biritiba 

Mirim e dá outras providências. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 13. Veto ao Projeto de Lei nº 031/2017 obriga o emplacamento dos 

veículos prestadores de serviços no município de Biritiba Mirim no próprio e dá outras 

providências. DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 14.Veto do 

Projeto de Lei nº 032/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura do Município, a 

realizar laudo de inspeção e vistoria nas escolas municipais. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO 15. Veto do Projeto 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. 

DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 16. Veto do Projeto de Lei nº 

056/2017 dispõe sobre a revisão e atualização do Estatuto e o Plano de Cargos e 

Vencimentos do Magistério Público Municipal e dá outras providências. 

DELIBERADO.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 18. Veto do Projeto de Lei nº 

021/2017 institui o Programa Pé na Faixa no Município e dá outras providências. 

DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 19.Veto do Projeto de Lei nº 

010/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de focinheiras em cães de raça 

notoriamente violentas e perigosas em espaços públicos e dá outras providências. 

DELIBERADO. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 20. Veto do Projeto de Lei nº 

005/2017 dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa e dá outras Providências. 

DELIBERADO.Enfim, encerado todos os vetos, Vereador Fernando pede pela ordem, 

concedido diz: Só para ilustrar, o Projeto de Lei nº 024 é de autoria do Vereador 

Robério, o Projeto de Lei 025, 026,027, 028,030,031,032,033 foi de autoria deste 

vereador, o veto ao Projeto de Lei 056 é o Projeto de Lei do Executivo que trata dos 

vencimentos de Cargos e Salários do Magistério, e os Projetos 021, 010 e 05 e 02 são de 

autoria do Vereador Robério de Almeida Silva. Presidente determina: Passando para a 

ORDEM DO DIA; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS 1. Em discussão e votação única Requerimento nº 240/2017, requer ao 



senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo verifique o convênio nº 

1280/2008 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) feito com o Governo 

Estadual para pavimentação asfáltica das Ruas Anita Garibaldi, Guerra Junqueira, Luiz 

Vaz de Camões e Almeida Garret, todas no bairro Cruz das Almas e como as obras 

ainda não foram concluídas solicito também a análise da pavimentação com 

paralelepípedo das ruas acima citadas. Requerimento APROVADO. Vereador 

Fernando pede pela ordem concedida e diz: senhor Presidente só para ressaltar, essas 

ruas que o Vereador Paulo apresentou no seu Requerimento, essas ruas é de um 

processo que já vem num processo desde 2007 são vias que por questões judiciais se 

elas não foram contempladas essa benfeitoria, inclusive ela consta em processo judicial. 

Não foi ainda homologado, ainda não houve uma decisão final principalmente de 

algumas vias, principalmente a Luiz Vaz de Camões que é uma das maiores né, essa 

questão desse convênio está sob judice, já antecipando a provável informação do senhor 

Prefeito, agora o que me questiona e eu estava esses dias conversando com alguns 

Secretários, ora, se a Prefeitura não pode executar uma contratação de uma nova 

empresa para executar o serviço; porem, ela tem os recursos próprios materiais e 

profissionais para executar a implantação do paralelo, paralelepípedo que tem de sobra 

lá no pátio municipal, no Ginásio Municipal, que daria o suficiente para colocar, bastava 

mais um pouco de força de vontade não só dessa administração mas eu também digo da 

outra por que passaram-se oito anos da outra também e só fizeram a manutenção; basta 

a Prefeitura num taque juntamente com o Ministério Público e com uma formalização 

judicial solicitar autorização para que possa, ela não vai fazer aquisição do material, ela 

vai utilizar o material que está lá colocado no pátio colocar o paralelo nessas ruas, 

inclusive umas ruas dessas já com guia e sarjeta já instaladas então o custo para a 

Prefeitura seria zero por que o próprio pedreiro, o próprio ajudante da Prefeitura poderia 

colocar isso. Então eu até hoje não entendo, me parece assim “como foi o ex do ex 

Prefeito lá que fez errado o ato administrativo, então vamos deixar ele pagando o preço 

sangrando até..” só que quem sangra junto é a população. Então se foi na época lá do 

senhor Joaquim Gomes quando era Prefeito, houve essa ação, o futuro Prefeito então no 

caso, na época, o Prefeito Carlos Alberto- Inho não pode executar hoje o Prefeito 

Jarbas, que se tente buscar um bom senso junto a Procuradoria, junto ao Ministério 

Público, junto ao judiciário para que possa ao menos implantar o paralelo por que o 

paralelo já está lá; o que nós não podemos é deixar a população como já está como bem 

disse no Requerimento, a nove anos. Obrigado senhor Presidente  AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 2. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 241/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que o mesmo verifique junto a Secretaria da Saúde o quadro de médicos da 

ES Jd Eucaliptos. Requerimento APROVADO. . AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 3. Em discussão e votação única 

Requerimento nº 242/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para 

que o mesmo  realize estudos junto com a setor competente visando o recapeamento da 

Rua Geraldo da Conceição no Bairro Jardim dos Eucaliptos. Requerimento 

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS 4. Em discussão e votação única Requerimento nº 243/2017, requer ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo analise junto com a Secretaria da 

Saúde a possibilidade da aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para a 



UBS Hiroy, ESF Jd. Eucaliptos e CSIII Jd Takebe.Requerimento APROVADO. 

Vereador Leonardo pede pela ordem e diz: Quero parabenizar o Vereador Paulo 

Rogério dos Santos pelo Requerimento 241 e 243 que além de falta de médicos também 

faltam medicamentos e materiais e no PA, Pronto Atendimento Municipal falta 

equipamentos e também falta médicos, funcionários adequados e o mau atendimento 

que está tendo; também está faltando na parte da emergência o aspirador que não se 

encontra nesse exato momento, até ontem não se encontrava, estava quebrado, 

parabenizo também o nobre Vereador. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 5. Em discussão e votação única Requerimento nº 

244/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

realize estudos junto com o setor competente visando o recapeamento da Rua José 

Sérvulo da Costa, bairro Jd Eucaliptos. Requerimento APROVADO. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES ROBÉRIO  DE ALMEIDA SILVA E LOURIVAL 

BISPO DE MATOS 6. Em discussão e votação única Requerimento nº 245/2017, 

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

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

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

bifurcação com a Estrada do Nirvana. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 7. Em discussão e votação 

única Requerimento nº 246/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que junto ao Departamento de Obras providencie a manutenção da Estrada Santa 

Catarina com máquina motoniveladora para a suspensão do nível da rua em frente a 

fábrica de tubos águia, no Bairro Jardim Yoneda e em toda sua extensão. Requerimento 

APROVADO.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS 8. Em discussão e votação única Requerimento nº 247/2017, requer ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que junto ao Departamento DE Obras, 

providencie a suspensão da vala com escoamento de água que ficou na entrada da ponte 

do Rio Tietê em frente a casa do senhor Julinho que dá acesso a Rua das Hortência que 

dá sentido ao Bairro Pomar do Carmo. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 9. Em discussão e votação 

única Requerimento nº 248/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para junto ao Departamento de Obras providencie a complementação de asfalto na Rua 

Antonia Rosa de Bolanho, que dá Acesso a Granja Fundão no Bairro Nova Biritiba. 

Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO 10. Em discussão e votação única Requerimento nº 249/2017, requer ao senhor 

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

competente no sentido de avaliar e providenciar um pátio municipal para veículos com 

as infrações de trânsito. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO 11. Em discussão e votação única Requerimento nº 

250/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente no sentido de solicitar informações sobre se foi 

destinado recurso Estadual e Federal ou Emenda Parlamentar para implantação de 

rotatórias na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura SP- 088 na entrada do Bairro 

Jardim Nova Biritiba e na entrada do Bairro Pomar do Carmo no Município de Biritiba 

Mirim. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 12. Em discussão e votação única Requerimento nº 251/2017, 



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

ao órgão competente para análise e providências de realizar um cadastramento para 

pessoas que circunstancialmente estejam em situação de risco nas ruas e destiná-los a 

um Centro de Acolhimento Provisório por um período limitado de tempo, até que sejam 

inclusos socialmente. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO 13. Em discussão e votação única Requerimento nº 

252/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente para analisar e providenciar um Centro de 

Acolhimento Provisório para pessoas em situação de rua. Requerimento APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 14. Em 

discussão e votação única Requerimento nº 253/2017, 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 as coleta de lixo em todas as 

ruas de todos os bairros. Vereador Jorge diz: quero parabenizar o Vereador Robério 

mas eu tenho uma ressalva no Bairro Alvorada, eles são constantes, eles passam e fazem 

o serviço muito bom no Bairro Alvorada A principalmente eu posso falar do meu 

Bairro, então eu gostaria que não generalizasse, de repente o pessoal da coleta vai dizer 

– pô você está, entende? E eu estou extremamente contente, são extremamente 

atenciosos e os dias estão sendo respeitados, segunda, quarta e sexta.Muito obrigado.  

Requerimento APROVADO. AUTORIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.  15. Em discussão e votação única relatório da 

Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis desta Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: senhor Presidente, essa Comissão 

fez a avaliação, especificamente dos veículos até por que em comum acordo com todos 

os nobres vereadores dessa Casa eu acredito que com exceção não me recordo, o 

Vereador José Lares estava lá na Casa ainda ou se estava o Vereador Juniel, mas, todos 

os Vereadores da Casa optaram pelos veículos ficarem parados por um tempo até por 

questão financeira da Casa e, quando retomássemos a utilização dos veículos, 

retomássemos com toda cautela, com toda segurança e com toda economicidade 

possível. Formada essa Comissão pela Mesa a qual esse Vereador faz parte, nós 

chegamos a conclusão de que três veículos atenderia as necessidades dos nobres 

vereadores e da direção da Casa, a parte administrativa da Casa e que três veículos 

como Vossa Excelência relatou através do relatório apresentado, serão devolvidos à 

Prefeitura Municipal. Realmente ele se tornou um bem inservível para a Câmara pelo 

auto custo para se levantar dentro do orçamento da Câmara Municipal; porém, a 

Prefeitura tem condições  de levantar esses veículos até porque a estrutura financeira da 

Prefeitura é totalmente diferente da estrutura financeira da Câmara; a Prefeitura tem 

oficina, ela tem os seus mecânicos próprios então, sairia mais em conta para a 

Prefeitura; além de que essa Câmara está tomando uma atitude nobre, apesar de ser 

veículos que dificilmente nós conseguirmos levantar com mais tempo, poderíamos 

passar esses veículos para a Prefeitura para que  a Prefeitura possa fazer a recuperação 

dos mesmos e fazer um atendimento ainda mais de excelência para a comunidade. 

Então, acredito que com a aprovação do Relatório a providência desses três veículos 

para a Prefeitura será tomada o Ato Administrativo da Mesa, mas, de antemão 

parabenizo o trabalho da Comissão; acredito que não vá haver objeção até porque foi de 

comum acordo com os próprios vereadores três veículos seria o suficiente para que essa 



Casa tocasse os trabalhos administrativos. Obrigado. Vereador Lourival pede um 

aparte e diz: Realmente é verdade esse vereador é favorável a essa retomada desses três 

veículos para a Prefeitura Municipal, mas, realmente a gente sente porque esta Casa 

quando ela se iniciou não se tinha um veículo se quer então os Presidentes que tem 

passado nesta Casa tem se esforçado, que nem vou citar  Donizeti foi um dos vereadores 

e Presidente dessa Casa e o Valdivino que realmente conseguiram esses veículos; a 

gente se sente também de ver esses veículos irem embora, porque é o esforço do 

Presidente desta Casa de conseguir economizar verba para poder comprar esses 

veículos, então a gente sente muito né, a gente vê que com tanto sacrifício conseguir 

nesta Casa esses veículos e eles sendo entregues à Prefeitura, mas infelizmente são 

situação de manutenção que remetem a Câmara Municipal não condição de manter esse 

serviço, essa manutenção de carro que realmente a gente tomou essas providências, 

lamento por essas condições. Muito obrigado. Vereador Marcelo diz: queria deixar 

bem claro que eu não tenho prazer nenhum em devolver o carro para, material nosso dos 

Vereadores para o Executivo pode ter certeza, eu queria que cada Vereador tivesse seu 

veículo aqui, mas quero que cada Vereador ande com carro com segurança e com 

condições também, eu não quero que ninguém se acidente ai. Então vamos lá, eu 

gostaria de colocar o Relatório para aprovar o Relatório então. Relatório APROVADO. 

Gostaria de colocar aqui como um ato da Mesa nº 01/2017 voltando aqui na primeira 

Sessão já para não deixar nenhuma dúvida Ato nº 01/2017 já não gosto de ficar 

enrolando vamos resolver logo a pendenga ai para não ficar dispõe sobre a nomeação da 

Mesa Diretora para o exercício de 2018 e dá outras providências. A Mesa da Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE: Artigo 1º A eleição para renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim, para o exercício de 2018, ocorrerá na Sessão Ordinária do dia 14 de 

agosto de 2017. Artigo 2º O presente Ato da Mesa entrará em vigor na data de sua 

Publicação. Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 04 de Agosto de 2017, Registrado na 

Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, afixado e publicado no Quadro de 

Editais na mesma data supra. Pra gente não ficar com aquele negócio de, vocês já 

podem preparar seus quadros ai, boa sorte nas eleições, montar sua chapa para agente 

aliviar o clima, vamos resolver a pendenga; boa sorte para vocês, a gente já não fica 

com essa dúvida ai e pode trabalhar tranquilo o resto do ano e ser feliz ai, está bom? Eu 

queria também fazer um comunicado, é um convite que eu recebi da Frente Parlamentar 

e acho que vocês foram comunicados também ANAMMA – AFPA- Frente Parlamentar 

Ambientalista dos Vereadores do Brasil, ANAMMA e a Fundação SOS Mata Atlântica 

convidam para reunião de organização dos trabalhos do ciclo 2017- 2018 e ampliação 

de equipe de membros, a ser realizadas na cidade de São Paulo/SP. Data 11/08/2017 

(sexta feira) Horário 14 horas às 18 horas. Local Auditório Tiradentes da Assembleia 

Legislativa de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, 201- Parque Ibirapuera). Eu vou 

pedir para tirar uma cópia para cada um e colocar no gabinete para quem quiser ir. 

Queria também desejar nossa Diretora colocou uma mensagem para vocês ai e eu achei 

interessante “Juntos criamos esta nova etapa para que os  objetivos almejados em nós 

nossos projetos sejam alcançados com sucesso e nessa caminhada precisamos de 

perseverança, senso de compromisso e dedicação”. Queria dizer para vocês gente, 

desejar bom segundo semestre para vocês e que vocês fiquem com Deus e contem ai 

com a gente. Solicito ao Primeiro Secretário para que faça a chamada nominal para os 



inscritos para o uso da Tribuna. Vereador Fernando cumprimenta a todos e diz: Hoje 

foi deliberado cinco Projetos de Lei de nossa autoria um que dispõe sobre a questão dos 

Servidores Municipais de Creche pela questão dos Primeiros Socorros, achamos de 

fundamental importância até por que os funcionários ficam com nossos filhos, para 

quem tem filho na creche, fica lá o dia todo, então seria muito importante ter esse curso 

de Primeiros Socorros. A questão da remoção dos veículos e carcaças que estão ai que 

estão ai pela rua, nós temos percebido uma grande quantidade de veículos nas vias 

públicas, sejam lá para guardar-se droga, foco de dengue e infelizmente não se tem 

tomado nenhum tipo de iniciativa nessa questão então a intenção nesse Projeto de Lei é 

provocar essa discussão. Sobre a obrigatoriedade dos exames biométricos, audiometria, 

de vista, de diagnóstico de obesidade eu solicitei a reirada do Projeto até porque temos 

vereadores que fazem parte do profissional como o próprio Vereador Eduardo o próprio 

professor Sérgio, depois, por isso que peço a retirada senhor Presidente para que possa 

discutir com os nobres pares para melhor aperfeiçoamento do Projeto. O Programa 

Xadrez na Praça é um Projeto superinteressante, sabemos que quem joga xadrez a todas 

as vantagens já elencadas justificativas no Projeto e um outro Projeto de Lei que obriga 

o emplacamento de placas de atendimento prioritário para pessoas que tem parentes ou 

pessoas com autismo na família; essa foi uma demanda que apareceu logo após uma 

Sessão na Câmara a qual a professora Elaine esteve aqui também e juntos nós 

discutimos a possibilidade de um Projeto onde principalmente nos supermercados dê a 

preferência para as pessoas que estão acompanhadas de um filho ou de um parente ou 

de um acompanhante autista; o autismo está aqui, já foi justificado inclusive pelo 

professor Sérgio, pela professora Elaine nessa Casa e entendemos essa necessidade 

desse emplacamento ou dessa preferência para o atendimento nas redes, seja 

supermercado, Prefeitura, Bancos, já sabemos da grande dificuldade que tem a pessoa 

que faz um acompanhamento com o autista. Quanto a questão dos vetos, foram nove 

Projetos apresentados, oito vetos que o senhor Prefeito fez aos Projetos, eu prefiro me 

reservar no direito de aguardar a reunião das Comissões que vai ser determinada pela 

Presidência nas próximas reuniões das Comissões e lá nós vamos debater os vetos; 

lembrando que todos os Projetos foram discutidos nas Comissões e foram aprovados 

por unanimidade inclusive com assinatura dos Projetos dos próprios cem por cento da 

Casa, não só desse Vereador mas, de cem por cento da Casa. Eu entendo de uma forma, 

que as vezes uma troca de livro não gera despesa, contratar o artista da terra dar abertura 

de um show, dar autoridade da apresentação, eu entendo que não gere despesa por que 

como no Relatório da Procuradoria diz lá: está aumentando despesa e não está previsto 

isto no orçamento; mas, então está previsto que vai contratar um de fora, mas não um da 

cidade, então quer dizer tem umas coisas que é uma questão que nós vamos ter que 

discutir muito de perto... depois de ter acionado o sino de fim de tempo de uso da 

Tribuna, o Vereador Walter Machado oferece seu tempo regimental para o Vereador 

Fernando continuar sua oratória onde o mesmo agradece e continua a falar: então, isso 

ai nós vamos discutir com mais afinco digamos assim nas reuniões das Comissões. 

Lembrando que a Prefeitura soltou uns editais para licitação da modalidade Pregão, cujo 

objeto é aquisição de máquinas e equipamentos destinados a obras e serviços de 

pavimentação nas vias (...), eu sinceramente não li esse edital, não posso alegar nada 

porque eu peguei só o extrato do edital, mas, dentre outras que a Prefeitura soltou 

contratação de empresa para prestação de serviço, administração, gerenciamento, 



manutenção corretiva, preventiva dos veículos automotivos, máquinas, implementos 

agrícolas com fornecimento de peças, assessórios, transporte de guincho, eu acredito 

que seria uma terceirização creio eu, uma terceirização de serviço de oficina 

manutenção de peça, mas, também prefiro aguardar o edital para depois dar uma 

analisada. Mas, o que mais me chamou atenção que eu acho que é também de interesse 

da própria população,que é uma demanda da Câmara Municipal, que nós estamos sendo 

questionados diariamente quanto a isso, seja na lanchonete, seja no restaurante e seja na 

rua, na feira, que é questão sobre  a iluminação pública; e a Prefeitura soltou o Pregão nº 

25/2017 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de modernização, manutenção, cadastro, identificação, gerenciamento do parque de 

iluminação pública do município e esse Pregão vai ser aberto no dia 22/08; então, se 

tudo correr na normalidade da licitação tendo a empresa vencedora em fase de lance, 

homologação e contrato, nós acreditamos que na primeira quinzena de setembro a 

Prefeitura terá uma empresa terceirizada para prestar o serviço de manutenção da rede 

pública do município. As vezes as pessoas me perguntam “poxa, mas o vereador não vê 

minha lâmpada?..o vereador como é que está?”  a nossa parte como Vereador nós 

fazemos, solicitação, mas, infelizmente é o que eu falo, a Câmara os nobre Vereadores, 

não só esse, nós não temos caminhão cesto para trocar; nós não temos equipamento para 

trocar, então, a gente tem que deixar bastante claro que agora a Prefeitura está fazendo a 

parte dela, que é a contratação da empresa  para a iluminação pública. Acredito que com 

isso ela consiga sanar toda essa demanda reprimida que nós temos no nosso Município. 

Quanto a questão do equipamento, oh Vereador Leonardo, realmente eu tenho recebido 

também alguns questionamento sobre a falta de alguns medicamentos sobre a falta de 

equipamentos na rede pública; eu proporia aos nobres pares para que a gente faça uma 

visita aos locais, às unidades básicas de saúde, ao Pronto Atendimento e que possamos 

juntos com a Secretaria de Saúde se for o caso, fazermos um raio x da saúde do 

município e vermos quais são as prioridades; até por que eu lembro quando o Vereador 

Leonardo citou aqui a questão da falta dos medicamentos, mas, teve uma Emenda da 

Deputada Renata Abreu que foi perdida pelo Município era para aquisição de 

medicamentos; foi o Vereador Leonardo na época, com a Presidente do Partido dele 

Renata Abreu, PODEMOS, ela conseguiu essa Emenda através do Vereador Leonardo 

já pós eleição no ano passado, se não me engano, uma Emenda de cem mil não é 

Vereador? E infelizmente essa Emenda foi perdida por qualquer outro motivo que não 

chegou a nosso conhecimento ainda. Então, nós sabemos dessa dificuldade que a 

população tem passado, que hoje basicamente são três pilares de reclamação, 

iluminação pública, saúde e a questão das manutenções das ruas; Vereador Leonardo 

acrescenta mais seu tempo regimental para o Vereador Fernando usar na Tribuna o 

qual agradece e continua a oratória: não esquecendo também da questão da merenda 

escolar que também Vereador Sérgio, também foi lançado aqui o edital, eu não citei e 

não posso fazer o juízo;mas, foi lançado um edital, não sei se Vossa Excelência 

acompanhou essa publicação, onde a Prefeitura está estimada previsão de despesa da 

ordem de três milhões cento e vinte e oito mil para aquisição de merenda escolar. Eu já 

tenho esse edital em mãos, que eu consegui baixar do site da Prefeitura está lá 

disponível, tudo o que a Prefeitura vai estar adquirindo com três milhões. As vezes você 

fala “ o valor é alto!” é questão de analisar o que foi consumido lá atrás,se foi 

desmembrado as estações ou não, se dessa está toda englobada e depois chegarmos em 



alguma conclusão e eu não quero fazer juízo de direito sem antes analisar o referido 

Projeto. Então senhor Presidente, desejar uma harmonia ai os membros dessa Casa no 

próximo semestre, nós tivemos ai o primeiro semestre, falando como Secretário, com 

um volume muito grande de trabalho, não só por parte desse Vereador mas por parte 

dos Vereadores, as vezes a população questiona “poxa mas o quê que a Câmara fez?”; 

se a população acompanhar o trabalho legislativo, não necessariamente fisicamente 

aqui, mas, através das redes sociais, através dos portais, ela vai estar acompanhando o 

trabalho do Vereador e as vezes o trabalho do Vereador não é somente na Sessão, as 

vezes o Vereador trabalha muito mais extra Sessão, na Sessão ele apenas apresenta as 

necessidades e as ideias com os Projetos e também a questão da fiscalização junto ao 

Executivo dentro do que ele imagina ser o correto; mas, o trabalho é praticamente 

diário; final de semana, durante a semana, nós vamos fazer nossas visitas e entendermos 

a necessidade da população. Quanto a questão do novo pleito marcado para a próxima 

semana, eu acho que nós estamos num estado democrático de direito, na qual somente 

única e exclusivamente nós vereadores podemos decidirmos. Não aceitarei em momento 

alguma interferência de quem quer que seja de fora, pelo ao menos no que diz respeito 

ao meu voto e isso que fique bastante claro; nós podemos discutir nessa Casa e chegar a 

um consenso de chapa única, duas chapas, três chapas, mas, eu não aceitarei nem um 

tipo de ingerência seja do Executivo seja do Legislativo Estadual, Federal no sentido de 

direcionar meu voto para A ou B, eu tenho bastante consciência das propostas que nós 

vamos fazer desse trabalho. Muito obrigado senhor Presidente. Próximo orador inscrito, 

Vereador Jorge Mishima que gostaria de falar do próprio acento, concedido e diz: 

quero parabenizar o Vereador Fernando com o Projeto de Lei 46/2017 que seria Xadrez 

na Praça; eu conheço São Vicente, São Vicente a Prefeitura implantou Projeto 

Educacional que se chama Dama na Praça; realmente São Vicente é uma das cidades 

que mais evoluíram na Dama em todo o Brasil, então, é uma febre lá, todos os 

aposentados, pessoas de terceira idade praticam a Dama; não sei, o Xadrez é mais 

complexo, mas , a Dama em São Vicente é um sucesso há uns trinta anos atrás já é um 

sucesso. Gostaria também de parabenizar o nobre Vereador Eduardo com respeito ao 

Requerimento 49/2017, que fala do pátio para que a Prefeitura possa colocar seus carros 

e outras infrações, sem o que não tem como fazer a coleta de sucata nem tão pouca 

apreensão de veículo se não tiver um local adequado; então acho que o Requerimento de 

Vossa Excelência nobre Vereador, é de suma importância parabéns. E por fim senhor 

Presidente, até questionado por alguns funcionários desta Casa, eu gostaria que Vossa 

Excelência o senhor Presidente esclarecesse com relação ao repasse da Prefeitura 

juntamente com o senhor Prefeito e o Betinho vieram aqui e se comprometeram em 

fazer o repasse para que a folha de pagamento não atingisse os 60% conforme a Lei 

determina só isso que eu gostaria de fazer, muito obrigado. Próximo Vereador inscrito, 

Lourival  cumprimenta a todos e diz: nesse momento faço uso da Tribuna agradecendo, 

eu sou sempre uma pessoa humilde, sempre tenho reconhecimento daquilo que eu falho 

e daquilo que eu também acerto, a gente tem cobrado bastante do Executivo em respeito 

das nossas estradas, das nossas ruas, tive a felicidade da semana atrasada daquela 

conclusão da  ponte, da história do buraco, graças a Deus foi concluído, mas, eu tinha 

falado isso para o Prefeito, eu tinha encontrado com ele em São Paulo, e agradeci ele 

pessoalmente e falei para ele que esperava que realmente como ele atendeu esse pedido, 

não o pedido do vereador não, mas o pedido da população, e que realmente eu espero 



que novamente seja atendido outros pedidos, pelos muitos, não só deste Vereador mas, 

da base aliada, nossa base, todos nós temos muitos pedidos; então, eu estou aqui 

novamente para agradecer sem conclusão do que eu pedi, mas por obrigação de 

agradecer por que a população tem sofrido muito, a própria Prefeitura que hoje viaja 

quatro caminhões de lixo nessa Estrada de Santa Catarina, e daquele  TAC da fábrica de 

bloco gente, estava sem condições de trafegar, era uma coisa lastimável. Esta semana 

eles passaram a máquina, não fizeram levantamento...Vereador Robério oferece seu 

tempo regimental para uso da Tribuna pelo Vereador Lourival, qual agradece e 

continua a sua oratória: então, essa semana eles foram e deram uma passada de 

máquina, não concluíram aquilo que o Vereador solicitou, não só o Vereador como 

também a população, levantamento da pista fizesse com que escoasse aquela água, 

desce aquele lameiro, um pedido que os pedestres fizeram na época de chuva, que não 

tem nem condições de passar ficam passando por cima de uma ribanceira para não pisar 

dentro d’água, mas, de qualquer maneira, já melhorou um pouco, já evitou a situação 

um pouco; então, esperamos que o Prefeito novamente vá atender não só deste vereador 

como a todos os vereadores por que, a nossa população, nós que saímos na rua todos os 

dias, nós pagamos um preço muito alto, por que as cobranças são muitas, e as cobranças 

não são com pessoas indignadas com nosso trabalho não, são indignadas de fazer os 

pedidos aos vereadores e o vereador fazer a solicitação ao Prefeito e talvez não ser 

cobrado; eu não sei os maquinários que tem ai, não vejo maquinário quebrado do meu 

ponto de vista, nós temos ai duas motoniveladoras, temos ai duas retroescavadeiras, 

estou passando ai todos os dias e to vendo sempre duas máquinas paradas; se tem duas 

máquinas contratadas essas máquinas é para trabalhar, as máquinas não é para está 

ficando no pátio ai, pra dizer “olha que máquinas bonitas da Prefeitura”; eu gostaria que 

realmente a aparte administrativa da Prefeitura me dissesse quais são os problemas 

dessas máquinas, porque da Prefeitura, que nem sempre falaram “o Prefeito Inho 

entregou elas quebradas e fui eu”, está aqui o Vereador Raposão que estava na sexta 

feira com esses maquinários na rua uma hora da tarde entregando todos inteiros. Do 

mesmo modo que indagaram isso ai, indago hoje com essas máquinas que foram 

locadas, por que essas máquinas não trabalham? Porque essas máquinas têm ficado só 

paradas no pátio da Prefeitura? Gostaria que me explicasse: “essa máquina está com 

esse e esse”, mas se tiver problema, com a máquina locada ela tem por obrigação de 

estar consertada, isso não é ficar uma semana duas com ela parada, por isso ela recebe, 

todo mês o dinheiro está lá na mão, por isso a indignação da gente é isso ai, é de ter o 

maquinário, por que quando não se tem o maquinário a gente tem que baixar a cabeça e 

é lamentável, mas tendo o maquinário gente, pelo amor de Deus vamos por para 

trabalhar por que eu não estou aqui fazendo crítica do Prefeito não, faço crítica do 

atendimento que não está atendendo; porque não estou aqui, não sou o melhor, não sou 

o sábio do mundo,mas, eu tenho muito sinceridade com as coisas, então eu gostaria que 

também as pessoas, porque o povo está vendo esses maquinários lá, normalmente eu 

vejo todos os dias. Então eu gostaria que realmente dizesse “esses maquinários estão 

parados uma semana, quatro dias, cinco dias, mas o motivo está sendo esse” pronto, é 

mandar arrumar por que para isso ela recebe todo mês. Então eu só quero dizer a nossa 

população, esperamos que o Prefeito tome essa providência, ponha esse maquinário 

para trabalhar por que é o que a população precisa, não é por que esse vereador precisa 

não, é a população que precisa. Muito obrigada. Vereador Fernando pede um aparte, 



só para acrescentar em cima do que Vossa Excelência colocou, uma coisa é a máquina 

da Prefeitura, ela se danificar e de repente ela fazer a manutenção; outra coisa é a 

máquina terceirizada que a empresa contratada tem que manter ela em dia, 24 horas por 

dia funcionando. Se a máquina da Prefeitura está danificada, ou qualquer outra situação 

a gente até entende que existe este prazo esta burocracia para fazer a manutenção da 

máquina, agora a máquina quebrada da terceirizada não justifica porque a partir do 

momento que está sendo utilizado, contratado o serviço a máquina tem que estar a 

disposição da Prefeitura para executar o serviço. De volta com a palavra Vereador 

Lourival: até porque a gente sabe que tem essa burocracia da Prefeitura fazer licitação 

para comprar uma peça e sabe que demora até mesmo uma semana, mas agora, a 

contratada tem por obrigação, é contratada chegou fechou o mês o dinheiro está no 

“queche”, porque essa máquina tem que ficar uma semana duas semanas parada? É 

contratada tem que por a máquina para trabalhar, a população nos cobra isso ai. Somos 

treze vereadores aqui e nenhum deles estão aqui para fazer crítica disso não,estamos 

aqui para defender aquilo que é correto, aquilo que é certo, agora se estão trabalhando 

dessa forma acho que não é o correto; espero que realmente tome as providências veja 

que firma é contratada, mande fazer a manutenção, mas, estas máquinas tem que 

trabalhar. Muito obrigado. Próximo orador Vereador Luiz Carlos dos Passos 

cumprimenta a todos e diz: só com relação ao Requerimento do Vereador Paulo de nº 

240/2017, devida a dificuldade de não conseguir fazer lá o asfalto na Rua Luiz Vaz de 

Camões com a Guerra Junqueira, realmente os paralelos conhecido como 

paralelepípedo, uma vez o convênio aberto, o Vereador Fernando sabe muito bem disto, 

não consegue fazer um convênio em cima para conseguir um recurso Estadual ou 

Federal para isso; está só tentando ver a possibilidade lá devido a grande quantidade de 

água pluvial que desce e se fazer ali também um calçamento com paralelo e não tomar 

esse devido cuidado vai se romper tudo, porque a galeria lá ela é necessária porque ela 

absorve lá na Praça, desde a igreja lá em cima um grande volume de água e isso acarreta 

inclusive na Rua Alberto de Oliveira lá em baixo até obstruindo a tubulação. Só para 

deixar claro que ele está negociando esse TAC, sem esse TAC ele não pode autorizar, o 

material nós temos, está buscando inclusive a doação da areia, se não conseguir 

profissional para fazer os famosos calceteiros que faz o assentamento desses paralelos, 

mas não tem dificuldade nenhuma para se fazer, é um custo baixo e realmente vai ser 

feito isso; se no futuro conseguir com esse recurso de duzentos mil que foi usado 

indevidamente no passado, indevido ou não devido, mas não se prestou conta desse 

recurso, o que se sabe que prestou conta e nãop fez a obra, então isso é um processo que 

tramita ainda judicial, o Prefeito no futuro pode até remover esse material, esse 

paralelepípedo e direcionar para outro local e fazer a implantação do asfalto de novo lá 

a gente sabe disto; só salientar que o Prefeito está até com uma cobrança nossa como de 

todos tem o interesse de todos que aquilo seja resolvido de uma vez por todas acho que 

uma das ruas mais prejudicadas é ela ainda. Vereador Fernando pede um aparte; o 

Prefeito já está tentando formalizar um TAC junto ao Ministério Público para que possa 

fazer essa implantação, claro que o recurso Federal não virá, mas, a ideia é utilizar o 

paralelo que nós temos em abundância para que possa fazer a manutenção; com questão 

das galerias, está sendo o entrave. Vereador Luiz retoma a palavra: é o impasse 

realmente está sendo a galeria é um risco que não pode tomar, é feio o volume de água 

quem sabe lá sabe muito bem, principalmente naquela última rua foi feito, então, sem 



isso não tem como fazer a realização dessa obra, mas, só para estar ciente. Inclusive um 

recurso que ele tinha conseguido em torno de quatrocentos e cinquenta mil ia ser usado 

lá. Mas, acho que o volume mesmo é areia só e tem lá no pátio e acho que consegue 

realizar isso ai sem maiores problemas. Vereador Eduardo Melo pede uso um aparte: 

quero deixar bem claro isso vai acontecer depois de dez anos, não é justo subir no 

plenário e falar ai do nosso Prefeito; temos que ver que agora depois de seis meses que 

nós vamos começar a ai a fazer essa movimentação, então vamos ser justo temos ai seis 

meses, sete meses do mandato sabendo da dificuldade, sabendo que estamos com 

dificuldade na ação pública, nas ruas, mas também não é justo depois de dez anos 

sobressair dizer que essa gestão tem que fazer tudo. Vereador Fernando pede um a 

aparte: só porque o Vereador Eduardo colocou; eu não sei se o Vereador estava presente 

na hora que eu coloquei essa questão foi justamente isso que eu falei “não é por causa 

das administrações anteriores que não foi feita que essa vai deixar de fazer”; nós temos 

que buscar alternativa, se outros deixaram cada um paga seu preço político; se a 

Prefeitura está se mobilizando, parabéns, é o reconhecimento que vai ter da própria 

população que vai dizer “olha, esse mês o Prefeito executou o que em sete anos, oito 

anos não fez”; Vereador Luiz retoma a palavra e diz: é a mesma coisa que ocorre com 

o convênio aberto lá no Jardim dos Eucaliptos na Rua Lauro Albano se não me engano; 

naquela Rua dos Eucaliptos é uma situação muito crítica, não é simplesmente chegar ali 

e fazer um tapa buraco, eu entendo até pelo conhecimento que a gente tem, cabe até 

troca de solo, porque o ônibus circula ali, na principal em cima também já está 

comprometido, infelizmente não adianta chegar lá e dar uma massinha de capa de 

asfalto em cima e não faz troca do material, Lourival caminhou bem ai nas áreas rurais e 

ele sabe disso; precisa fazer a troca, é um problema sério ali, o convênio lá é aberto, não 

justifica, lá é aberto não dá um paliativo para a sociedade poder circular, essa de novo é 

a nossa crítica; na rua de cima onde o ônibus vai antes do posto de saúde, é preciso fazer 

uma intervenção urgente e lá não é convênio aberto, então senhor Prefeito precisa dar 

uma forcinha lá e a gente cobra como todos os pares cobram e a sociedade cobra, não é 

só o Vereador que cobra, a gente realmente é cobrado, a sociedade cobra e eu falei para 

o Prefeito que está difícil de andar na rua; eu gostaria de colocar máquina e caminhão da 

gente ai para resolver o problema, mas, infelizmente não pode e se pudesse eu colocaria. 

Agradeço senhor Presidente pelo uso da palavra. Não havendo mais inscritos, o 

Presidente diz: como o Jorge pediu, quero esclarecer agora a questão do aumento, fique 

bem claro que a gente estava até conversando, fiquem bem claras duas coisas, a gente 

aqui com o Executivo está tendo uma relação institucional, desde que eu entrei aqui 

como Vereador a gente nunca teve problema, a gente está aqui para trabalhar, o que for 

bom, que fique bem claro, a gente não está na base, a gente não tem relacionamento; 

aqui o que for bom para a cidade a gente vai votar, o que for ruim a gente não vai 

aprovar; vai cumprir o papel como a gente vem cumprindo. Desde o começo então, a 

gente não tem acordo, a gente não está vendido, a gente não tem nada, nenhum tipo de 

relacionamento, a gente não quer cargo, nem caminhão de areia, a gente vai ter o 

mesmo tipo de relação que tem desde o começo do ano. A gente vai aprovar, vai tratar e 

quer que a cidade cresça; a gente não está na base do governo não, a gente está na base 

do povo, então que fique bem claro. Ai a gente tem tratado com o Prefeito a questão do 

que? A gente aqui na Câmara não pode ultrapassar os 70% da questão patronal, então a 

gente tem tido a tratativa com o Secretário de Finanças e com o Prefeito, graças a Deus 



começou a andar a questão institucional, o Prefeito tem atendido a gente, ele tem vindo 

aqui, tem funcionado a parte institucional graças a Deus; acho que é assim que tem que 

ser, acho que é assim que a gente tem que se tratar, é uma questão que acertava tanto a 

gente no Tribunal de Contas como a ele também, que é o repasse dos 7% que foi 

levantado que o aumento foi repassado pra ele o aporte financeiro lá é bem maior e ele 

conseguiu dar pra ele, quando a gente, foi feito um acordo, ele ia repassar pra gente 

trinta e cinco mil reais onde a gente ia repassar pra cá; só que a gente fez uma mudança 

e seguindo um critério a gente ia alterar a LOA, e pedimos uma conta rápida que 

fizemos aqui, trinta e cinco mil reais daria para gente dar o aumento da gente, só que a 

gente não ia estar coberto no mês que vem por que se não desse os trinta e cinco no mês 

que vem a gente ia estourar qualquer 1% estourava e as contas do Presidente ficariam 

comprometidas; então como nós alteramos a LOA, e o aumento ele é retroativo a junho, 

a gente achou melhor deixar para vir no duodécimo; então, nós já enviamos ao Tribunal 

de Contas o aumento, aquela Lei que nós aprovamos aqui e a gente vai, já foi enviado, o 

Tribunal de Contas já recebeu então o duodécimo agora o Prefeito vai passar com o 

valor de duzentos e quarenta aproximadamente, vindo esse mês a gente consegue pagar 

em setembro retroativa a junho, julho, agosto com aumento, então, podem ficar 

despreocupados os funcionários quero pedir desculpa mas eu não posso ir, a Lei me 

obriga a fazer isso, eu não posso enfrentar um processo, uma reprovação nas minhas 

contas, eu vou pagar para vocês cada centavo retroativo o aumento de vocês mas eu não 

posso fazer isso daí; infelizmente não é senhor Jorge, o senhor sabe o senhor foi 

Presidente, é aquilo que eu falei, vou seguir aquilo que manda a Lei; a Lei obriga a 

gente a fazer isso ai em alguns casos de diminuir salário e em alguns casos cortar na 

própria carne, então eu quero dizer para vocês isso ai, quando  a gente se propôs a gerir; 

gostaria de agradecer vocês por ter aprovado; gostaria também de aproveitar como 

Presidente agradecer vocês de ter aprovado o Relatório dos carros dizer que estão 

subindo a disposição do Prefeito três carros e agora vai se encontrar um carro para seis 

Vereadores o outro carro com outros seis e um carro para a Diretoria e a gente já vai 

fazer o convênio já com o posto de combustível e ai vocês vão fazer um sorteio, um dia 

cada Vereador para poder estar usando ai e que a gente não está devolvendo um carro 

por que a gente não tem condição eram gastos com mecânica esses outros três carros ai 

um absurdo, então a gente tem que devolver ai porque a gente pode arrumar melhor ai lá 

gente, então, a condição é essa, a gente vai estar tratando a gente vai estar tratando com 

seriedade o que for bom para a população, e, vai estar aqui; eu também quero dizer que 

o meu voto também a gente vai votar com compromisso ai com a Casa de Vereadores 

eu também estou bem consciente da  questão da população, a gente sofre pressão 

também, vou fazer meus pedidos, quero aqui agradecer a vocês estou me dedicando esse 

ano aqui a vereança da Câmara, foi um ano difícil a gente não conseguiu buscar ainda 

um Projeto que gozado, o Luiz ajudou a elaborar parece que não vem não sei porque, 

gostaria que o Projeto viesse, já pedi N vezes, parece que há uma força a mais que não 

quer que o Projeto venha para as mãos da gente, a gente não entende, parece que a 

situação que a gente pede para o Executivo diz que vai vir, mas, parece que há uma 

retaliação da própria base de Vereadores que parece que não quer que o Projeto chegue 

aqui, para gente poder dar conforto para os Vereadores, esquisito isso dai viu, uma hora 

a gente vai acabar descobrindo aqui, eu não gostaria que fosse assim viu, mas não tem 

problema não, esse ano não sai a reforma mas sai com outro Presidente, só quero deixar 



bem claro, a gente está gerindo essa Casa com honestidade, a gente não vai se vender, a 

gente não vai se corromper aqui não; passar bem e uma boa semana para todo mundo. 

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, 07 de agosto de 

2017. 
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