
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia quatorze 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.16, do Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Sérgio informa que o 

Vereador José Lares precisa chegar um pouco atrasado. 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 07 de agosto 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. 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 392/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

determine à Secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Vale do Garrafão e na Estrada Carapicó, Terceira, em toda sua 

extensão.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 2. Indicação nº 393/2017, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

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

motonivelamento e cascalhamento na Avenida Brasil, iniciando a partir do trecho 

depósito da Débora e finalizando na altura do número 29, bairro Jardim Real. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 3. Indicação nº 394/2017, 

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

Departamento de Obras do Município para que efetue a limpeza nas laterais da Estrada 

Miguel Chellucci com a máquina roçadeira tendo início no Cemitério Municipal e 

termino na propriedade do senhor Shiguero Kobayashi. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 4. Indicação nº 395/2017, solicita ao 

Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento de 

Obras do Município solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar reparo no 



asfalto do cruzamento da Rua Casimiro de Abreu com a Avenida Heitor da Cunha 

Braga, próximo à Igreja São Brás, no Jardim Jungers. PROJETO EM 

DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES 1. Projeto de Lei nº 048/2017, dispõe sobre a criação do Programa “cata 

Treco/Cata Entulho” neste Município e dá outras providências. DELIBERADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 2. Projeto de 

Lei nº 006/2017, dispõe sobre alteração da redação dos artigos 235 caput e 261 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, e dá outras providências. DELIBERADO. 

Presidente determina: Passando para ORDEM DO DIA; Antes da leitura o Vereador 

José Lares se apresenta para a Sessão; AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 1. Em discussão e votação única Requerimento nº 

254/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que o mesmo interceda junto com o órgão competente para verificar a possibilidade de 

solicitar no nosso Município a carreta da mamografia do Programa “Mulheres de Peito” 

da Secretaria do Estado da Saúde. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 2. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 255/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que o mesmo para que o mesmo interceda junto com o órgão competente 

solicitando providências cabíveis para que seja efetuada a reforma do CSIII, localizado 

na Avenida Maria José de Siqueira Melo, 301- Jardim Takebe. Requerimento 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA 3. Em discussão e votação única Requerimento nº 256/2017, requer ao senhor 

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

com o departamento competente para que seja feita a revitalização do campo de futebol 

do Km 18. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 4. Em discussão e votação única Requerimento nº 

257/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo para 

que o mesmo interceda junto com o departamento competente para que seja feita a 

revitalização o Ginásio de Esportes José Oliva Melo localizado no Centro Esportivo 

Municipal de Biritiba Mirim. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS 5. Em discussão e votação única 

Requerimento nº 258/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para 

que o mesmo para que determine a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes os 

estudos necessários para a alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do 

condutor do veículo na Rua Dr. Deodato Wertheimer seja no sentido para Rua José de 

Oliva Melo ou Cel Silvino de Miranda Melo. Requerimento APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR LUIZ CARLOS DOS PASSOS 6. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 259/2017, requer ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar para que seja oficiado ao departamento competente no sentido de notificar as 

empresas J.Lopes Construções e Pavimentações Ltda, que executou a obra de 

pavimentação asfáltica no segundo semestre do ano de 2016, na Estrada Nossa Senhora 

ou na Estrada do Casqueiro, como consta no processo próximo a Fonte Mogiana. 

Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES 7. Em discussão e votação única Requerimento nº 260/2017, 

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

mesmo interceda junto com o departamento competente da municipalidade as 



providências que se fizerem necessárias para a manutenção e recuperação da iluminação 

pública em todas as ruas do município. Requerimento APROVADO. O senhor 

Presidente determina pausa para votação da mesa diretiva para o exercício de 2018. Em 

cumprimento do Ato nº 01/2017. Sessão suspensa por cinco minutos para montagem 

das chapas. Retornando o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça 

chamada nominal para apuração do “quorum” legal.Foram formadas então duas chapas, 

a chapa nº 1 ficou composta da seguinte maneira: Presidente Lourival Bispo de Matos; 

Vice Presidente Leonardo Venâncio; Primeiro Secretário Fernando José Gonçalves; 

Segundo Secretário Robério de Almeida Silva; Chapa nº 2 composta por Presidente 

Eduardo de Melo; Vice Presidente José Rodrigues Lares; Primeiro Secretário Luiz 

Carlos dos Passos; Segundo Secretário Sérgio de Paula Franco. Solicito ao Primeiro 

Secretário que faça a contagem dos votos e a chamada nominal para a votação- 

Vereador Eduardo Melo: chapa 2; Vereador Fernando José Gonçalves chapa 1; 

Vereador Jorge Mishima chapa 1; Vereador José Rodrigues Lares chapa 2; Vereador 

Leonardo Venâncio Molina chapa 1; Vereador Lourival Bispo de Matos chapa 1; 

Vereador Luiz Carlos dos Passos chapa 2; Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

não vota só em caso de empate; Vereador Paulo Rogério dos Santos chapa 2; Vereador 

Reinaldo Pereira Junior chapa 1; Vereador Robério de Almeida Silva chapa 1; Vereador 

Sérgio de Paula Franco chapa 2; Vereador Walter Machado de Almeida chapa 1; Chapa 

1 com 7 votos e Chapa 2 com 5 votos senhor Presidente. O Presidente diz: a Chapa 1 

sagrou-se vencedora do pleito para 2018; então repetindo a composição da Chapa: 

Presidente Lourival Bispo de Matos; Vice Presidente Leonardo Venâncio; Primeiro 

Secretário Fernando José Gonçalves; Segundo Secretário Robério de Almeida Silva; 

desejo uma boa sorte a todos e que Primeiro Secretário para que faça a chamada dos 

oradores  inscritos para o uso da Tribuna. Vereador Eduardo Melo cumprimenta a 

todos e diz:gostaria de agradecer aos colegas que votaram em mim e me deram essa 

oportunidade  de pelo ao menos mostrar esta força sabemos que não foi fácil, mas, 

numa democracia é isso através do diálogo para que as mudanças aconteçam só que 

existe surpresa que a gente acaba conhecendo dentro da política; eu só tenho a agradecer 

aos nobres colegas que votaram em mim, também agradecer aos demais colegas que me 

deram a oportunidade de conhecê-los pessoalmente  na parte política; nós sentamos, 

conversamos, colocamos ideias; eu só quero deixar claro aqui Presidente que todas as 

tratativas de se manter uma Câmara unida foi feita, então, senhor Lourival parabéns que 

sua nova Mesa Diretiva faça o novo mandato transparente, sabedoria e muita 

consciência, porque as vezes o novo traz muitas consequências, então que o senhor 

tenha um ótimo mandato. Obrigado. Próximo inscrito Vereador Fernando 

cumprimenta a todos e diz:como me antecedeu o nobre Vereador Eduardo Melo, eu 

gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela participação nessa disputa eleitoral uma 

disputa como Vossa Excelência bem disse, democrática, e nessa Casa o que nós 

buscamos é a democracia. A democracia ela depende única e exclusivamente da 

maioria; só que se tiver somente a maioria e a minoria não participar, ela se torna uma 

ditadura, então por isso é democracia; existe a maioria e a minoria, as articulações 

políticas ocorrem e esse grupo que já manifestou que participou anteriormente a eleição 

da Mesa, a grata surpresa do voto do Vereador Reinaldo Junior no qual eu gostaria de 

agradecer ; mostrou que a Câmara sai fortalecida, sai fortalecida porque ela cometeu o 

ato democrático em si. O Vereador Lourival eu tenho certeza que na Presidência desta 



Casa assumirá um mandato muito mais tranquilo digamos assim administrativamente e 

financeiramente se comparado com esta atual gestão da Mesa Diretiva até por que nós 

pegamos numa situação que era uma caixa preta e nós fomos desvendando esta caixa 

preta até estarmos conseguindo sanar todas as pendências que existia anteriormente; 

existem algumas ainda, a questão de efetivação de alguns cargos comissionados que o 

próprio Ministério Público tá opinando por essa iniciativa do qual a Mesa atual está 

tomando as providências existem outras situações como readequação da questão 

orçamentária que nós estamos juntamente com o Executivo conseguimos fazer a 

readequação orçamentária do Legislativo então, o Vereador Lourival pegará a 

Presidência tenho certeza disso, das mãos do nobre Vereador Marcelo numa situação 

muito mais digamos, confortável do que a atual administração da Mesa pegou na atual 

gestão. Vereador Lourival, primeiro eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter 

me confiado novamente ao cargo de Secretário; nós tivemos ai as articulações políticas 

que foram no decorrer da semana, por que na segunda feira passada o senhor Presidente 

anunciou  a eleição da Mesa na data de hoje e em diversas conversas da qual o senhor 

foi escolhido pelo grupo para ser nosso representante na Presidência; o senhor na sua 

fidelidade o senhor me confiou a primeira secretaria e eu espero na medida do possível 

correspondê-lo da sua confiança; muito obrigado por ter me confiado essa missão que as 

vezes falam “ah é fácil você ser o Primeiro Secretário”, não é fácil, as vezes você 

despende de tempo para você ficar na Sessão da Câmara , para você estar nas 

Comissões, para você estar assinando documentos, acompanhando os trabalhos 

administrativos da Casa, então isso demanda um tempo, mas, pela unidade da Câmara, 

pela unidade do grupo e pela unidade dos parlamentares eu me propus a trabalhar com o 

senhor ao lado do senhor. Vereador Walter passa seu tempo regimental de oratória 

para o Vereador Fernando que agradece e continua; eu agradeço a confiança depositada  

na minha pessoa; essa articulação política apesar de nós sermos instituições 

independentes, Legislativo, Executivo e o Judiciário, porém, principalmente num 

município pequeno como Biritiba Mirim; pequeno no tamanho de Câmara Municipal, 

de orçamento, mas, não pequeno no seu povoado, muito pelo ao contrário, seu povo é 

muito rico e muito grande; porém, no município do porte de Biritiba sempre existe uma 

ingerência de uma forma ou de outra, por parte do Executivo para tentar compor sua 

base de apoio na Casa. De algum tempo para cá, a população tem questionado muito: o 

que é situação, o que é oposição; quem está do lado do Prefeito e quem não está do lado 

do Prefeito; o Vereador Lourival foi bastante feliz e ele vai colocar acredito eu, sobre 

isso, de comunicar o Prefeito, agora a pouco o Prefeito ligou para ele; havendo a 

possibilidade de uma nova composição numa chapa, nós já havíamos discutido a chapa 

e o Vereador Lourival deixou bastante claro: Prefeito, os Projetos que vierem para cá 

que são do interesse da população serão aprovados; nenhum dos treze Vereadores em sã 

consciência vai ser louco de votar contra um Projeto que beneficie a população; é bom 

frisar isso porque  as vezes as pessoas falam que são oposição que os sete são oposição, 

mas, o único Projeto, o único Projeto que foi reprovado do Prefeito foi quando ele deu a 

sucumbência para os Procuradores que não foi somente os Vereadores da oposição 

como é taxado, mas foi pela maioria absoluta da Casa; inclusive os próprios Vereadores 

da base da sustentação do Prefeito votaram contra esse Projeto; então, nós não estamos 

aqui divididos entre sete e seis, hoje foi sete a cinco porque o Presidente não votou mas 

tenho certeza que se viesse o voto minerva ele manteria o compromisso com o Vereador 



Lourival e sua Chapa; não é aqui a situação de ser oposição, é o que é melhor para a 

cidade ; o que nosso grupo independente queremos é que se discuta os Projetos e isso o 

senhor Prefeito esteve aqui e nós deixamos bastante claro isso daí pra ele. Nós não 

estamos aqui para ser contra por ser contra; se encaminhar o Projeto para Casa e se 

discuta, se discuta com a Casa com todos os Vereadores, não só com os sete 

Vereadores, mas com todos os Vereadores inclusive da sua base qual é o Projeto. Não 

para a minha surpresa e agora o Vereador Sérgio, nessa reunião que nós fizemos com o 

Vereador Sérgio, para discutir um Projeto que o Prefeito colocou sobre o parcelamento 

junto ao Biritiba Prev, ai eu simplesmente peguei o Projeto e fui ver o Projeto “fica 

autorizado o parcelamento em sessenta prestações mensais”,mas aqui na justificativa 

não consta quanto que a Prefeitura deve efetivamente, quanto que é desta gestão, quanto 

que é da gestão passada; ai simplesmente pediu uma urgência numa extraordinária e o 

que falta é justamente isso, é sentar e dialogar: “Vereadores, nós estamos encaminhando 

esse Projeto para Casa porque nós estamos em uma situação assim, assim, assim; esse 

Projeto é importante por causa disso, disso, disso”; o senhor Prefeito ficou de mandar o 

Projeto do Plano Diretor, não mandou até agora; ficou de mandar o Projeto do Plano 

Turismo que é autorização de um convênio, não encaminhou até agora, do Plano de 

Acessibilidade não encaminhou até agora, encaminhou um Projeto esses dias para dar 

uma subvenção aos membros que participam das Comissões de Licitações e depois 

retirou o Projeto quando percebeu de que a maioria da Casa, inclusive os próprios 

Vereadores da base também eram contra essa condição de dar uma subvenção maior 

além dos salários para os funcionários que participam de Comissões de Licitações. 

Então acho que o que está faltando é justamente isso o diálogo, enquanto não houver o 

diálogo não tem como. Para encerrar minha parte, eu fui atrás de quem? Atrás do 

interessando, Biritiba Prev,perguntar qual era a dívida do Biritiba Prev, 2016: dois 

milhões setecentos e setenta e dois mil; 2017: trezentos e quarenta e cinco mil;hoje a 

dívida do Biritiba Prev está três milhões cento e dezoito mil zero oitenta e sete mil e 

dezesseis centavos, é esse que ele está pedindo o parcelamento só que não houve se quer 

uma discussão com essa Casa, apesar que volto a frisar, o professor Sérgio nos procurou 

na sexta feira e infelizmente eu estava com um compromisso fora e os demais 

Vereadores. Mas não houve se quer um Projeto de Lei o valor da dívida e ai fica difícil; 

e ai fala “ está lá a oposição não deixa eu trabalhar”,  não é a oposição que não deixa 

trabalhar, vamos trabalhar sim, vamos trabalhar em conjunto, ninguém aqui é louco de 

votar contra qualquer tipo de Projeto, desde que seja sentado e discutido. Até por que as 

divergências nós na democracia é que discutiremos. Muito obrigado. Próximo orador 

inscrito Vereador Jorge Mishima cumprimenta a todos e diz: Senhor Presidente, o 

senhor administrou com maestria esse primeiro semestre e com certeza o fará neste 

segundo semestre; eu gostaria de desejar ao Presidente eleito na data de hoje, meu 

grande amigo Lourival já disputou várias Presidências e hoje disputou com nosso 

grande amigo Eduardo e na democracia ele compareceu na minha casa, solicitou o meu 

apoio em troca de nada simplesmente ele falava em nome do grupo talvez pudesse 

algum membro da base do governo para que fizesse parte da Mesa; mas nós já havíamos 

como já disse a Vossa Excelência nós já havíamos acordado sobre esse assunto; eu abri 

mão da Presidência da Secretaria, da Vice Presidência,por que eu já estou no meu 

último mandato e deixar para que novas ideias possa aflorar em termos de Legislativo; 

agora a pouco antes de adentrar ao Plenário, ouvi juntamente com o Vereador Walter 



um orador contestando, solicitando esbravejando com o nobre Vereador Robério, com 

respeito se não me engano sobre a falta de medicamentos; ele foi muito feliz quando ele 

disse assim “ vocês ficam brigando entre si sete oito e deixa a população a ver navios”; 

eu concordo plenamente com esse eleitor, da nossa parte e tenho certeza também da 

parte da base do governo, não é intenção  ficarmos brigando, nós temos ideias e serve 

para serem discutidas. Eu lamento e fico condoído com a situação dos Vereadores da 

base por que com certeza são os mais cobrados e nós também somos opositores não a 

Câmara, mas ao Prefeito Jarbas, mesmo por que ele não disse a que veio ainda, eu 

lamento muito próximo mandato espero que tenha uma reviravolta desse segundo 

semestre; nós que fomos e somos o maior produtor de alface e agrião de todo o Estado 

de São Paulo, nós temos o agrião e o alface mais caro do Brasil pelo o que a gente ouve 

em notícias; na última Sessão senhor Presidentes, senhores Vereadores, nosso Vereador 

e futuro Presidente desta Casa denunciou, porque para mim é uma denuncia; dizendo 

que havia carro parado e sendo pagos por essa parada. O que nós devemos fazer 

reunirmos, porque são casos distintos, Executivo e Legislativo, é o momento de nós 

sentarmos e ver o que é melhor para a população não para o Prefeito, por que com 

certeza, o Prefeito, daqui os treze Vereadores, ele não votou em nenhum de nós; então, 

esse compromisso como eleitor dele nós não temos, então, o quê que nós devemos 

fazer? É unirmos para que a população seja atendida talvez com sete não tenhamos tanta 

força assim; quiçá unirmos os trezes ai sim, ele vai sentir esse problema, vai sentir a 

necessidade, vai sentir por que os vereadores são o elo entre o Executivo e a população. 

O que nós devemos sim é sentar; o Eduardo trouxe essa proposta agora pouco, eu na 

verdade era a favor viu nobre Vereador, tanto é que eu me manifestei lá; mas é um 

compromisso assumido, palavras não voltam atrás; não desmerecendo ninguém, pelo 

contrário, todos os vereadores que estão aqui eu posso dizer, de todo esse mandato de 

vinte e dois anos de carreira política é um dos melhores (...) que Biritiba já teve; é o 

momento que o Presidente atual e o futuro, a Mesa Diretiva e os Vereadores desta Casa 

por que não distingue sete nem seis, aprendi a admirá-los todos, a competência de todos, 

objetivamente trabalhando em prol da nossa comunidade é que eu desejo ao Presidente 

eleito para o ano 2018 nobre Vereador, estarei a disposição de Vossa Excelência; com 

certeza Vossa Excelência atentamente, sabiamente, ouvindo nosso Presidente atual com 

certeza acumulou mais conhecimento e levará isso democraticamente até a nossa Casa. 

Muito obrigado. Próximo orador inscrito Vereador Lourival Bispo de Matos, 

cumprimenta a todos e diz: nesse momento estou muito feliz por que dentro dessa Casa 

dentro de quatro mandatos já fui candidato por duas vezes, realmente essas diferenças 

fazem quando a gente tem o ímpar, é complicado, eu já fiquei, perdi uma por seis votos, 

novamente outra por seis votos, então é complicadíssimo. Esse momento gente, vocês 

podem ter certeza de uma coisa, primeiro vou agradecer ao senhor Presidente, muito 

obrigado por confiar nesse Vereador; Fernando meu Primeiro Secretário também, muito 

obrigado por aceitar o meu convite, Robério também, nosso parceiro que a gente vai 

estar também lutando muito para gente fazer o melhor pela Casa. Eu tenho aqui hoje o 

Presidente fazendo um grande trabalho, cumprindo com sua missão; pegou uma Casa 

muito difícil e que hoje já está sanando as coisas difíceis que já estavam e se Deus 

quiser, como o Vereador Fernando falou, em 2018 se Deus permitir que eu chegue a 

sentar nessa cadeira para conduzir essa Casa, quem sabe é Deus, a gente ainda tem uns 

seis meses por ai e quem sabe posso não estar aqui eternamente; eu sou muito realista 



com as coisas, a gente tem que ser realista com a realidade. Eduardo, a Vossa 

Excelência na vossa grandeza, a sua pessoa que tanto lutou para me conquistar 

realmente fazer uma composição, mas, é aquilo que eu falei o Vereador que nós 

tínhamos um compromisso e temos um compromisso desde quando elegemos o Marcelo 

que nós conduzimos cada ano nós sabíamos quem é o Presidente quem é o Primeiro 

Secretário Segundo e o Vice, compromisso da nossa base política, nosso grupo de 

Vereador; quero cumprimentar os demais, mas, quero dizer uma coisa, quando o 

Prefeito me procurou, falou para mim que eu estaria trabalhando errado eu perguntei: 

porque Prefeito? Por que o Prefeito sou eu; não, nós tivemos candidatura própria, então 

não tinha como a gente não ter uma posição, só que hoje eu tenho certeza; agradecendo 

aqui o professor, agradecendo o Paulinho da Julio, Zé você é meu amigo das longas 

datas das nossas andadas e pode ter certeza de uma coisa, que a gente vai estar aqui 

trabalhando se Deus quiser junto, não é de agora, não é porque o Vereador Lourival 

futuro Presidente da Câmara de 2018 que hoje nós temos uma diferença, não;nós vamos 

estar aqui juntos, eu faço questão de que vocês também, junto com o Presidente aqui, 

junto com o nosso grupo é aquilo que eu acabei de falar poucos minutos antes da 

Sessão, falei para o Prefeito, ele me ligou e eu falei para ele “ Prefeito não é Mesa que 

vai fazer a diferença, aqui nós estamos para trabalhar para a nossa população, não 

estamos para trabalhar para Prefeito”; aqui nós temos que estar unidos todos nos 

mesmos ideais para com que possamos fazer ajudar a administrar a cidade e com a 

necessidade que a população precisa seja atendida. Eu falei “Prefeito eu não quero 

cargo, eu ao quero nada, cargo para ninguém, quero que atenda a população”, porque 

são pedidos da população que nos solicita para isso; então nós fazemos nossa obrigação 

de requerer, mandar nossos ofícios, Indicações, agora, queremos que atenda, e tenho 

certeza que vamos procurar se unir nesse ponto de vista, independente de hoje que 

fizemos essa composição oh Eduardo, mas, queremos realmente que a partir de hoje 

vamos esquecer a base do Prefeito, vamos sentar e vamos procurar hoje a gente 

administrar, tudo o que vem nessa Casa vamos analisar juntos para ver se o Prefeito 

entender que realmente quem precisa é a população, então, é um apelo que eu faço 

vamos sentar e ver o que nós podemos fazer a respeito disso daí. Quero agradecer Jorge, 

muito obrigado pelas palavras, você é meu parceiro de antigas datas; meu vice 

Presidente Raposão, se Deus quiser vamos estar aqui dentro dessa Casa aqui 

trabalhando e toda nossa população que é o que mais precisa;Vereador Leonardo pede 

um aparte e diz: quero agradecer a todos e ao senhor também pela vitória muito 

obrigado. Vereador Lourival retoma e diz: nosso compromisso não damos esse laço 

porque só nossa palavra que a gente tem que honrar, então vou sempre permanecer, 

sempre honrando ela, é como o Presidente falou, “enquanto tiver esses seis eu vou 

votando em cada um”; é um compromisso que eu tenho também futuro é esse ai. Muito 

obrigado. Próximo Vereador inscrito José Rodrigues Lares cumprimenta a todo e diz: 

gostaria de cumprimentar o Vereador Lourival, já fizemos parte da outra Mesa, já 

fizemos eleição junto com ele, Jorge Mishima é uma pessoa que aprendi a respeitar, 

Lourival é amigo meu independente de política, é amigo de bingo de igreja, onde ele 

está a gente está junto; gostaria de parabenizar o Eduardo Melo pela coragem, não é 

fácil ser um Presidente o Marcelo sabe disto, Presidente depende de todos os pares ai, e 

eu gostaria de colocar em pauta como o Vereador colocou sobre o Biritiba Prev; a 

gestão passada deixou dois milhões de reais de dívida, e desceu um Projeto que tinha 



erros, e nesta tem setecentos mil acho que você colocou; Vereador Fernando ratifica: 

não são trezentos e quarenta e cinco mil, o Projeto chegou na sexta feira. Vereador 

José retoma e diz: só que você tem que ver o nome Vereador, que o Prefeito está 

tentando e desceu o Projeto vai votar, mas está tentando pagar, na gestão passada nem 

tentaram então eu acho que Biritiba três meses parado, peguei um caminhão com coisa 

cortado, estava todo travado, ele está brigando; esses dias a mãe dele pediu para que eu 

fosse lá pegar ele para almoçar quatro horas da tarde, tá trabalhando, tá brigando; na 

gestão passada nobre Vereador sabe que é difícil Biritiba não tem recurso, Biritiba é 

ruim de verba, então não pode ser travado, então o que vem aqui tem que aceitar, tem 

que voltar de novo; ele vai pedir desculpas pra vocês, mas ele pelo ao menos está 

tentando alguma coisa, as vezes na gestão passada nem tentou. A gente está para receber 

todo mundo,eu acho que existe um diálogo, Walter Machado disse que o Prefeito nunca 

atendeu, mas, está com oito meses e o cara nunca foi lá pedir nada para o Prefeito; 

chega vai lá, faz igual na gestão passada eu era oposição, eu e o Ziza, batia, batia e 

pedia, não era atendido, não era, mas vai lá, conversa com o Prefeito, o Prefeito está 

aqui para ajudar e para trabalhar para o município, e, está brigando, está levando o 

pessoal para tudo quanto é lado, para Caraguá, ele está trabalhando. Eu gostaria só  

parabenizar o nobre Vereador, parabéns Presidente por que não é fácil, ser Presidente 

não é fácil, e pode contar com esse Vereador que eu estou aqui para ajudar, muito 

obrigado. Vereador Fernando pede um aparte: veja só, quando eu coloquei a questão 

do Biritiba Prev deixei bastante claro frisado, no ano de 2016 ficou 2016: dois milhões 

setecentos e setenta e nove de dívida;e nesse mandato trezentos e quarenta e cinco mil 

seiscentos e quarenta e sete, a crítica não é o fato da dívida existir e do Prefeito estar 

tentando negociar muito pelo contrário, é louvável o Prefeito tentar negociar se o outro 

Prefeito não conseguiu negociar por que não houve oportunidade na época, mas é o 

formato que veio; porque na conversa que nós tivemos com o Prefeito aqui, a proposta 

que partiu até mesmo desse Vereador aqui, de um diálogo maior, foi justamente que 

encaminhasse o Projeto já encaminhasse também alguém que pudesse esclarecer o 

Projeto, da forma que chegou o Projeto, não sei se o nobre Vereador teve a 

oportunidade de ver, não consta o valor da dívida, então como vamos dar autorização 

para parcelamento; ótimo vamos sim porque Biritiba Prev é um direito do funcionário, 

só que nós não sabemos quanto está sendo parcelado, só simplesmente e parcelou em 

seis meses, de repente o professor Sérgio tinha essa informação para nos passar, em 

sessenta meses, perdão, tinha essa informação para nos passar na sexta feira; mas o 

combinado, o que foi colocado na reunião que os Vereadores estavam presentes é de 

que os Projetos que descessem para Casa  houvesse previamente discutido com a base e 

a base apresentasse ou se encaminhasse; tanto é que eu propus hoje, conversando com o 

Presidente, fazer um convite ao Secretário de Finanças e Administração e ao Biritiba 

Prev para gente tomar pé de toda a situação, não é que somos contra o Biritiba Prev 

muito pelo contrário, é louvável quero parabenizá-lo por ele ter mandado o Projeto mas, 

é o formato que vem o Projeto é esse o nosso questionamento a forma de falar – olha o 

Projeto está aqui nós levamos tempo tanto da administração passada, tanto da minha 

administração, nós precisamos parcelar desta forma; é o diálogo que falta. Agora, eu 

não vou pegar o Projeto aqui debaixo do braço e chegar e dizer “olha Prefeito, o que o 

senhor quer com esse Projeto aqui?”, o interesse é do Executivo então nós ainda vamos 

propor esta reunião com o Executivo através da parte técnica que é o Betinho, seu 



Arnaldo e mais o Biritiba Prev pra gente discutir isso; as vezes sessenta vezes é um 

prazo maior, precisa de um prazo menor, é passível, está dentro do orçamento, está 

dentro da previsão orçamentária, tá não tá, porque sessenta meses são cinco anos; tá 

dentro do PPA, num tá, então são dados técnicos que nós precisamos ter , as vezes o que 

falta é isso, volto a falar e frisar, é louvável parabenizar o Prefeito por ter já de imediato 

nos seis primeiros meses ter tentado renegociar a dívida, mas, o formato que vem , 

entendeu? Agradeço. Volta a palavra para o Vereador José Lares o nobre que é uma 

pessoa que já trabalhou na Prefeitura, ele sabe como é que funciona, o Prefeito nada 

mais é do que um professor e tudo ele vai esbarrar documento igual a esse Biritiba Prev, 

vai esbarrar e eu pediria a compreensão ao nobre Vereador que avalia mais, avalia tudo 

o que o Prefeito está fazendo, chama ele aqui que ele vai te ouvir, mas nem de tá 

entende, põe na mídia falando do Prefeito,o Prefeito está aqui vestindo a camisa dele, eu 

estou aqui defendendo pra que o Prefeito tá trabalhando sim, é um Prefeito que veio ai 

pra mostrar a diferença, você espera daqui a pouco até o final do ano o que ele vai fazer. 

Muito obrigado, boa sorte ao Lourival. Próximo orador inscrito, Luiz Carlos dos 

Passos cumprimenta a todos e diz: parabenizar a composição da Mesa para o próximo 

ano de 2018 seu Lourival junto com Primeiro e Segundo Secretário Fernando e Robério 

parabéns ao nosso amigo Venâncio que consiga com trabalho assíduo a gente vai estar a 

presente divergindo sim se possível for, participando com certeza também; eu acho que 

a Casa precisa andar junto como Executivo sim, mas a Casa tem o papel dela de legislar 

e o Executivo de executar e acredito que a gente vai ser feliz. Com relação ao Projeto 

que desceu também fiquei sabendo na sexta feira já por volta de quase quinze horas; não 

conhecia a íntegra dele, não poderia faltar justamente o valor numerário a ser parcelado; 

o Prefeito tem infelizmente lá a equipe dele, o Prefeito pode até errar como a gente aqui 

na Casa, nós temos assessoramento jurídico; o Prefeito tem lá o assessoramento jurídico 

dele e é difícil não é, erro meio duro, a gente não podia chegar aqui para ficar sabendo 

dessa forma né; constrange a gente, constrange o Prefeito que deve estar mais chateado 

ainda por um erro deste; não tem como apreciar um Projeto que não tem o valor uma 

vez que se trata de parcelamento, precisa tomar mais cuidado. Parabéns Lourival, 

parabéns a Mesa que vai compor parabéns ao nosso Vice Presidente Leonardo. Parabéns 

a todos. Próximo inscrito Vereador Marcelo, convoco o Vice Presidente Lourival para 

ocupar meu lugar para eu fazer uso da Tribuna; cumprimenta a todos e diz: eu gostaria 

de apenas agradecer a Deus e parabenizar primeiramente o Eduardo, tentar fazer a 

conciliação; aos demais vereadores, a composição da chapa vencedora,Presidente 

Lourival, a Mesa que se mantém e ao Leonardo Venâncio; e apenas deixar claro que a 

composição da chapa participo da parcimônia que devemos estar os treze reunidos aqui; 

eu não tenho essa vaidade e apenas convoquei a eleição tão somente agora por que eu 

acho que é assim; a gente na administração pública já deve entrar já pensando em sair; 

se todo Prefeito, Vereador, Presidente de Câmara, Presidente da República pensasse em 

entrar já pensando em fazer um sucessor  a coisa seria melhor. A minha intenção é essa 

é assim que o Regimento Interno permitisse é entrar e já chamar a eleição é assim que 

fosse a Lei precisa. Não foi preciso meu voto porque não houve empate; mas, eu quero 

deixar bem claro aqui para vocês, que meu voto Lourival não deixaria de ser do senhor 

e da Mesa; porque foi com o voto do senhor que eu fui eleito e fique bem claro que 

meus votos serão daqueles que  ajudaram a me eleger, não pode ser diferente; sou fiel e 

leal ao grupo que me elegeu Presidente; porémeu compartilho que a gente deva andar 



unido; a gente deva andar em unidade nos treze vereadores; a gente não deve se atacar 

aqui, se engalfinhar, quando acredito, que o nobre Vereador fez uma crítica a respeito 

do Projeto foi questão apenas de erro viu José, foi de confecção do Projeto; professor 

Sérgio esteve lá, me procurou para falar da celeridade, acredito também que o Projeto, 

aqui tem base, não base, eu peço todo dia, eu rezo de joelhos que o Prefeito Jarbas 

acerte; embora seja oposição eu rezo todo dia, porque a gente não quer que o povo 

sofra; seria oportunismo sabe a gente tem cautela aqui; oposição sadia, saudável, 

oposição faz bem, ela limita os poderes, tudo bem, a gente não quer aqui o oportunismo 

né; então o Zé, o que a gente está falando aqui é só cautela sabe; erro do digitação, a 

gente não pode aprovar um Projeto que não tenha prazo e valor, só isso; arruma-se o 

Projeto, discuta-se sabe Zé; Vereador José Lares pede um aparte: o que eu coloquei só 

é que na gestão passada ficam dívidas e não fizeram nada; mesmo tentando, eu não 

coloquei da discussão sobre o que o Projeto que chegou errado, não pode passar um 

Projeto errado, não existe isso ai entendeu? Pelo ao menos o Prefeito está tentando, na 

gestão passada nem tentar não tentou. Vereador Marcelo retoma a palavra: então 

Vereador José o que a gente está discutindo aqui é outra questão, é só é o método que a 

gente chegou dos valores e do parcelamento, louvável, a gente aqui não vai discutir 

mérito;  estamos discutindo o que grafia, técnica do Projeto a gente pede para quem 

seja, se é o Vereador Luiz , eu acredito que seja, como ele mesmo criticou que a grafia 

do Projeto está errado; é inconcebível a gente aprovar; então vamos lá, arruma, traz de 

novo; a gente quer que a cidade ande; to pouco preocupado aqui é como o Jorge 

Mishima falou: a gente está cansado, não está ninguém numa ceara boa porque o povo 

está sofrendo; tá todo mundo sendo criticado ai. A gente é criticado, vocês são 

criticados e está esperando o que? A gente aqui ninguém e oportunista fazer uma 

fumaça querer jogar pra torcida, não vamos fazer isso gente; tentar juntos e construir 

uma cidade melhor. O Prefeito foi eleito com dez mil votos; é muito voto, é legítimo ele 

governar; mas, tem que acertar entendeu? Então ele tem que pegar no pé dos 

Secretários, exigir uma grafia correta, veio muito Projeto com erro, também erro, errei 

já, mandei convite com grafia errada; mas a gente tem humildade de chegar e pedir 

desculpa, arrumar o Projeto sabe, então é isso que tem que ter. Vereador Fernando 

pede um aparte:na realidade, não é que o Projeto está errado, ele está omitindo uma 

informação de qual é o valor da dívida e esses valores que eu levantei de dois milhões 

setecentos e setenta e dois mil e de trezentos e quarenta e cinco mil eu tive, como 

Vereador na minha função; busquei no Biritiba Prev através dos balancetes que o 

Biritiba Prev protocola todos os meses; liguei novamente e levantei os valores; esses 

valores na realidade já eram pra vir junto no Projeto, só isso, a única coisa que eu 

questionei foi só isso; mas por que quê não veio, se antes de ter protocolado eu teria 

sentado e conversado, olha,vocês vão mandar o Projeto, estão faltando dados, o valor 

real; já se incluía antes de mandar; mas não se discute antes; manda e depois vê, ai 

espera o Vereador questionar e vai falar “pô o Vereador pega no meu pé”;não é que 

pega no pé. Obrigado vereador. Vereador Marcelo retoma a palavra: acho que agora 

no segundo semestre a gente tem que ser prático sabe Zé. Fim do tempo de oratória, o 

Presidente retoma seu lugar na Mesa. Próximo inscrito Vereador Robério cumprimenta 

a todos o diz: quero parabenizar o nobre Vereador pela Presidência para o próximo ano, 

e não podia deixar de parabenizar os trabalhos do Excelentíssimo senhor Presidente que 

tem feito até agora e tenho certeza que vai continuar fazendo principalmente com a 



transparência de tudo o que acontece aqui dentro desta Casa. Não gostaria jamais de 

falar da gestão passada até mesmo por que estamos em 2017 e a fila anda como costuma 

dizer o pessoal a esse Projeto que veio na sexta feira, é assim como foi dito aqui; é uma 

questão de conversar, é uma questão de procurar o departamento jurídico para que isso 

não ocorra até mesmo por que quem vai sofrer é a própria população, e a população já 

está cansada de sofrer; eu acredito que não só eu, mas, os treze vereadores quer é que o 

município ande bem; então tenho certeza que cada um vai continuar fazendo os seus 

trabalhos ai, por que a gente vive num país democrático. Gostaria de parabenizar o 

nobre Vereador Eduardo Melo até pela postura de procurar cada um dos vereadores para 

pedir o seu voto; isso é importante, é a democracia no nosso país que tem que funcionar. 

Parabenizar o nobre Vereador Reinaldo, tá provado que a democracia tem que existir, 

então nobre Vereador, parabéns também, porque esse negócio de sete contra seis, seis 

contra sete; olha gente, a gente que anda na rua ai, a gente cansa com isso, a gente 

cansa, a gente aqui quer o que, que o município anda, mas,a gente precisa da ajuda, a 

gente precisa que o Executivo faça um bom trabalho; tenho certeza Zé, nobre Vereador 

José Lares, tenho certeza que o Prefeito está tentando fazer um bom trabalho; ninguém 

discute isso não, só que ele tem que tomar certos cuidados para que não ocorra isso; por 

que acaba ficando cansativo aqui. Vereador Lourival pede um aparte: sobre esse 

Projeto, o Prefeito quando veio nessa Casa ele tinha feito um compromisso conosco; 

que todos os Projetos que passasse que tivesse que chegar nessa Casa, primeiramente 

ele nos chamava lá na Prefeitura para nós discutirmos o Projetos lá, para quando chegar 

aqui chegasse redondinho para na ter problema; seria com transparência que não existiu, 

talvez se tivesse chamado todos os vereadores lá e discutisse, talvez não tivesse vindo 

com essa falha é uma coisa que está acontecendo, não sei se com Prefeito ou com 

jurídico, não sei dizer, acho que precisava mais um pouco de transparência até porque 

venha tudo já correto pra não ter que ter  esse problema que está acontecendo hoje. 

Muito obrigado. Retorna a palavra ao Vereador Robério; me recordo como se fosse 

hoje quando teve a reunião na sala de reunião, realmente nobre Vereador, o Prefeito ele 

falou, que todo Projeto que viesse para cá, antes até de protocolar que ele apresentaria o 

Projeto; só que nós estamos fazendo a nossa parte; ele falou que ia fazer, se ele não está 

fazendo, não somos nós os culpados; eu digo nós os treze vereadores. Foi que nós 

estávamos falando, nobre Vereador José Lares falou: talvez seja falta de procurar o 

Departamento Jurídico; então, nós não temos culpa disto, só que nós temos que colocar 

os trabalhos aqui para andar; porque na cidade o município ele está parado, infelizmente 

eu não posso fazer de conta que está tudo bem; já foi esse tempo de fazer de conta 

gente; a gente vive a realidade hoje; então, eu não estou aqui pra meter o pau no 

Prefeito, pra isso ou pra aquilo, não, o que eu quero é que o município ande bem; eu 

quero que essa Casa permaneça unida para fazer um bom trabalho pelo nosso 

município, é só isso que eu quero, parabenizar mais uma vez o nobre vereador Lourival 

pela chapa, o nobre Vereador Eduardo Melo pela coragem por que realmente não é 

fácil; e, mais uma vez não posso deixar bem claro, que o trabalho que o  Excelentíssimo 

senhor Presidente está fazendo está muito bom e tenho certeza que vai continuar. 

Vereador Eduardo pede um aparte: nessas andanças que eu fiz ai, conversando com os 

nobres vereadores eu vi e senti uma coisa chamada união e palavra; eu quero 

parabenizar o grupo vencedor; não existe dinheiro no mundo que compre a palavra e o 

compromisso com os companheiros, quero agradecer; vocês terem me ensinado mais 



isso, por que o que mais vale numa conversa é o compromisso. Muito obrigado. 

Retomando a palavra Vereador Robério: só para concluir, vocês podem ter certeza de 

uma coisa, pelo o que aprendi nesse grupo essa união, você pode ter certeza que jamais 

vai acabar. Então a gente vai continuar unido sim, e quando a gente dá a palavra é 

importante para o grupo, importante para a equipe, então nós vamos continuar dessa 

forma. Muito obrigado. Próximo orador inscrito Vereador Sérgio de Paula 

cumprimenta a todos e diz: neste momento gostaria de parabenizar a chapa do nobre 

par, Lourival que vem para 2018, também parabenizar o Eduardo e toda a equipe que 

participou da eleição, que a luta como já foi falado aqui, só vou ecoar a fala de todos; a 

luta é de todos, ninguém aqui na Câmara vai lutar contra a população; muito pelo 

contrário, para quem conhece eu vou falar a respeito da minha vida, ai é lógico que os 

nobres pares, cada um tem a sua também, meus quarenta e três anos de vida são 

pautados sempre pela verdade; sempre pelo trabalho sério; sempre pela luta e os direitos 

dos valores da família e não deixará de ser. Família biritibana pode ter certeza de contar 

com meu empenho e com meu trabalho como sempre contou; desde a campanha que foi 

uma campanha limpa e transparente esses seis meses eu tenho a convicção de andar na 

rua de cabeça erguida por tudo aquilo que fiz e faço e vou continuar fazendo; lutando e 

defendendo a família biritibana; é claro que o Prefeito assumindo o mandado com toda a 

dificuldade que assumiu; ah não vamos falar do Prefeito antigo, não, não vamos falar, 

vamos falar de dívidas que a Prefeitura tem; vamos falar de toda a dificuldade que a 

prefeitura tem que o Prefeito tem agora; vamos falar da dificuldade que esta Câmara 

enfrentou também com uma gestão que não foi tão boa assim anterior; e como já citados 

aqui, viemos de uma gestão que deu muito trabalho; então, precisamos saber da 

dificuldade de tudo isso; que temos enfrentado; ficamos ai todo esse tempo ai sem uso 

dos veículos não por luxo ou para tentar economizar , por que não tinha condição de 

uso; e os treze concordaram, não, não dá para usar, e agora a pouco tempo a gente 

sentou para conversar, foi decidido fazer a devolução para a Prefeitura de alguns 

veículos, consertar os outros, justamente para tentar melhorar um pouquinho a condição 

desta Casa; então, o Prefeito tem lutado sim, para fazer um trabalho sério, e a gente é 

sim base do Prefeito, ninguém está se escondendo aqui não, por muitas vezes a gente 

solicita e quando não é atendido é por que infelizmente a situação está muito difícil; 

mas, faço minhas as palavras do José, nobre par, e nos próximos dias temos a esperança 

de ver coisas melhores acontecer no Município pode ter certeza, e nossa luta não é para 

que chegue lá no último ano do mandato comece pipocar obra aqui e ali de maneira 

eleitoreira para ganhar uma eleição não; a gente está preocupado é com a população; o 

nosso trabalho vai continuar sendo em prol, em busca da melhoria para toda a 

população como disse no primeiro dia aqui do nosso mandato; não para um grupinho, 

não para a troca de favores, mas, a luta para o bem da família biritibana; então desde já 

parabéns aos eleitos ai; parabéns Eduardo por conduzir muito bem os trabalhos ai, 

parabéns a todos que participaram desse processo ai. Deus abençoe a todos. Muito 

obrigado. Não existem mais Vereadores inscritos, o Presidente da Câmara volta a 

palavra para si e diz: eu gostaria de aproveitar a  minha linha de raciocínio que foi 

interrompida;gostaria que quando a gente falasse aqui, não falasse como se fosse uma 

guerra de time política você sabe, é com tanta veemência, lógico que é um lugar 

acalorado sei que o ânimo e o caráter de todos aqui foram forjados na luta do dia a dia e 

temperados aqui de maneira né; claro que os embates são necessários mas, eu acredito 



que a inteligência e a sabedoria ela produz muito mais as vezes do que o calor de uma 

discussão que muitas vezes as pessoas querem ouvir e ver né; então, eu acredito que 

com educação e com trabalho a gente pode transformar. Eu acredito que nas cobranças 

quando pontuais, quando tiver que cobrar o Executivo vamos cobrar juntos, entendeu? 

Tá faltando remédio, vamos cobrar; está faltando a melhora da merenda Sérgio, vamos 

cobrar, a gente está podendo, vamos cobrar; inegável, ficou dívida, ficou aqui ficou lá; 

estamos pagando, vamos pagar entendeu? Então eu quero mesmo que a gente possa ser 

surpreendido com uma boa administração tanto aqui como lá. Mais uma vez eu quero 

parabenizar você Eduardo, então José Lares vamos tocar essa Câmara aqui da melhor 

maneira possível. Lourival, eu quero que o senhor seja muito feliz, dizer que para mim é 

uma honra ter o senhor como Presidente essa Mesa aqui todos os Vereadores contigo, 

vamos tornar essa Câmara; mas vamos sim sabe gente, vamos nos tornar unanimes; não 

vamos aqui nos prostrar de joelhos em troca como vocês falaram aqui de um cargo ou 

de algumas benesses do Executivo ; vamos lá vamos firmes e o Prefeito pode contar 

com a gente naquilo que for sério para a população; eu estou com a minha cabeça 

tranquila, não vou me vender por uma bala, você pode ter certeza a gente está aqui para 

trabalhar; ele precisar da celeridade que ele precisar de um Projeto; a gente vai olhar 

com bons olhos e tocar e não vamos fazer dessa Tribuna não nenhuma coisa, desde que 

não haja necessidade uma coisa sabe; vamos pedir para ele arrumar o Projeto Vereador 

José Lares pede permissão e diz: queria só agradecer o Vereador Fernando que um dos 

Vereadores mais atuante da Câmara, viu senhor Presidente, é um dos Vereadores mais 

atuantes da Câmara. Presidente da Câmara diz: sim, cada um tem seu jeito trabalhar 

de atuar né; a gente autua também pedindo informações, a gente gostaria de ser 

atendido; é que eu tenho um número de informações que a gente não foi respondido 

sabe; as vezes a gente não aparecer o pessoal da Tribuna, de casa acha que a gente não 

trabalha, a gente tem um número muito grande de informações que não foi respondido, 

então a gente aguarda, a gente espera; mas a gente não quer aqui fazer uma fumaça, 

esperar criar um alarde, a gente espera não PE? Então eu gostaria de desejar a vocês um 

ótimo semestre e agradecer não é. Só queria deixar bem claro aqui para o senhor Flávio 

do Pomar do Carmo que está aqui que a gente vai estar reiterando seu abaixo assinado; 

junto todo a Câmara aqui, vamos pedir para todos assinar, pedindo a rotatória para os 

deputados para o DEER, reforçar, a rotatória é necessária não só para o Pomar do 

Carmo para todo mundo, mas para também para Nova Biritiba. Gente, vamos fazer um 

trabalho em conjunto aqui, todos nós Vereadores aqui, mobilizar pra gente assinar pedir 

junto com o Prefeito, Deputado, DEER, há necessidade extrema das rotatórias aqui; 

Vereador Eduardo Melo pede um aparte: esse Vereador aqui fez um Requerimento 

pedindo informações na Prefeitura; a rotatória do Nova Biritiba e do Pomar do Carmo, 

tem sempre um diz que me disse não é? “Ah tem dinheiro, o Prefeito pegou,o Vereador 

pegou, o Deputado deu”; então, esse Vereador já protocolou um pedido lá; inclusive 

essa semana estarei protocolando junto ao DEER pedindo informações, o quê que existe 

de verdade? Existe um Projeto, existe dinheiro que veio; porque hoje a população fica 

perdida. Vereador Marcelo diz: tem um projeto para a rotatória do Pomar do Carmo e 

um pedido de extensão, da rotatória para Nova Biritiba e uma extensão do Pomar do 

Carmo, um levantamento sobre o número de acidentes, de atropelamento eu vou fazer 

questão de pedir ele, mas não tem paternidade, eu gostaria de pedir para a Câmara toda 

assinasse para não haver o problema de paternalismo junto ao Deputado André do Prado 



não tem problema nenhum que todos se todos concordarem em assinar eu acho que seria 

digno fazer isso para entender de fato quem precisa são os morados tanto do Pomar do 

Carmo como do Nova Biritiba eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar; quem 

ganha é o povo, vocês também; eu vou atrás das informações, aquele que conseguir a 

gente vai juntando informação e vamos juntos ao benefício. Não havendo mais nada eu 

gostaria de apenas tem um evento aqui onde o Diretor é o Benedito Avelino da Escola 

Angélica de Jesus Ferreira no Jardim Yoneda, vai ser no dia 19 e 20 de agosto agora o 

horário é das 11 às 17 horas Segundo Forun Setorial de Hip Hopy. Não havendo mais 

nada, fiquem com Deus muito obrigado. 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, 14 de agosto de 2017. 
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