
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2017, às quinze horas, no plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, Lourival 

Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, 

Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida realizou-se 

a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a 

proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir solicitou ao Primeiro 

Secretário, Vereador Fernando José Gonçalves, que procedesse a chamada nominal dos 

Senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls.17, do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. Constatada a presença de todos os treze Vereadores, o senhor Presidente 

deu por iniciados os trabalhos da presente Sessão Ordinária.O senhor Presidente solicitou ao 

Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 14 de agosto de 2017.O Vereador Lourival Bispo de Matos requer a dispensa 

da leitura da Ata, uma vez que a mesma encontra-se disponível na secretaria da Casa. O 

senhor Presidente acatando o Requerimento verbal do nobre vereador coloca-o em votação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura dos ofícios 141, 143, 148 e 155da 

Caixa Econômica Federal.1. Ofício n.º 0141/2017/SR PENHA/SP – Crédito de Recursos 

Financeiros – Orçamento Geral da União: pavimentação de vias urbanas. 2. Ofício n.º 

0143/2017/SR PENHA/SP – Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União: 

obras de revitalização e melhoria de acessibilidade de veículos e pedestres. 3. Ofício n.º 

0148/2017/SR PENHA/SP – Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União: 

pavimentação de vias urbanas.4. Ofício n.º 0155/2017/SR PENHA/SP – Crédito de Recursos 

Financeiros – Orçamento Geral da União: construção de quadra poliesportiva. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a 

leitura dos ofícios nºs. 199, 209, 223 e 219 da Secretaria Municipal de Administração.  

5.Ofício n.º 199/2017 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos 

administrativos: *Portariasnºs. 287, 291 ao 301, 307 ao 312/2017; *Decreto n.º 3.244/2017; 

*Contrato n.º 22 e 23/2017; *Termo Aditivo n.º 01 contrato n.º 046/2016. 6.Ofício n.º 
209/2017 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos administrativos: 

*Portariasnºs. 302 ao 306, 313 ao 320, 322 ao 329/2017; *Decreto n.º 3.246, 3.248 ao 

3.250/2017. 7.Ofício n.º 219/2017 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos 

administrativos: *Portariasnºs. 330 ao 342 e 353/2017; *Decreto n.º 3.247 e 3.251/2017; 

*Termo Aditivo n.º 03 contrato n.º 079/2014; n.º 01 ao contrato n.º 047/2016; *Contrato n.º 

24 ao 34/2017. 8. Ofício n.º 223/2017 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos 

administrativos: *Portariasnºs. 343 ao 352, 354 ao 365/2017; O senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura do ofício 239 

da Secretaria Municipal de Educação e Ofícios nºs. 042 e 047 do Biritiba-Prev. 9.Ofício n.º 

239/2017 – SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – Atos administrativos: 



*Portariasnºs. 367 e 368/2017; *Decreto n.º 3.252 a 3.258/2017; *Termo Aditivo n.º 09 

contrato n.º 042/2015.10.Leitura do ofício n.º 043/2017 – Birtiba-Prev – Encaminha balancete 

referente ao mês de junho de 2017.11.Leitura do ofício n.º 047/2017 – Birtiba-Prev – 

Encaminha balancete referente ao mês de julho de 2017. O senhor Presidente solicitou ao 

Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura das Indicações 

apresentadas.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS:Indicação nº 396/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, execute os serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio Acima, iniciando na bifurcação próximo 

à propriedade do “senhor Evandir”, sentido Sabaúna e César de Souza, em toda sua 

extensão.Indicação nº 397/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que junto ao órgão competente, faça a manutenção em quatro luminárias localizadas na Rua 

ShigeruTakebe, Bairro Jardim Takebe. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA:Indicação nº 398/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

abrigo de ponto de ônibus na Rua Alberto de Oliveira, na altura do número 1B, Jardim 

Rosicler, nesta cidade. Indicação nº 399/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine à Secretaria competente, a manutenção e expansão da iluminação 

pública em toda a extensão do Bairro Tico City, nesta cidade. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO:Indicação nº 400/2017, solicita ao Senhor 

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

providências cabíveis no sentido de efetuar operação tapa buracos e serviços de roçada e 

retirada de entulhos na Rua Manoel da Nóbrega, situada no Parque Marciano. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA:Indicação nº 401/2017, solicita ao Senhor 

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

município, a colocação de placas proibindo o lançamento de lixo, detritos ou resíduos de 

qualquer natureza em locais inadequados na Estrada Yamamoto, conforme Lei n.º 1.207, de 

29 de março de 2004, solicita ainda, ao departamento de obras colocarem placas alertando 

“saída de caminhões” na entrada da referida estrada. Não havendo mais Indicações passou-se 

aos Projetos em deliberação.O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Vereador 

Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura dos projetos 049, 050 e 051/2017. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:Projeto de Lei Nº 

049/2017; dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para idosos e pessoas 

com necessidades especiais nas Unidades Básicas de Saúde do Município, e dá outras 

providências.DELIBERADO.Projeto de Lei Nº 050/2017; dispõe sobre o Programa de 

agendamento de consultas e entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo às pessoas 

com necessidades especiais e idosos, e dá outras providências. DELIBERADO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMAProjeto de Lei Nº 051/2017; dispõe sobre o 

horário de funcionamento dos caixas eletrônicos e das salas de terminais de auto-atendimento 

das agências bancárias situadas no Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

DELIBERADO.Não havendo mais Projetos em deliberação passa-se a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA:O Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério 

de Almeida Silva que faça a leitura dos Requerimentos nºs. 261, 262 e 263.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:1. Em única discussão e 

votação Requerimento nº 261/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para providenciar 



equipamentos de segurança individual (EPI) e uniformes para os funcionários da coleta de 

lixo do Município. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS:2. – Em única discussão e votação Requerimento nº 262/2017, requer 

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

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

Avenida Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo, sendo as construções dessas lombadas 

nos respectivos locais: 1 – Em frente a residência do “senhor Costela”; 2 – Em frente a 

chácara Nossa Senhora Aparecida n.º 80, e 3 – Próxima a residência da “família Maia”. 

APROVADO. 3. – Em única discussão e votação Requerimento nº 263/2017, requer ao 

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

responsável EDP Bandeirantes de Energia, para que seja feita a rede secundária e a instalação 

de 8 luminárias na Avenida dos Caquizeiros, a antiga estrada do Pomar do Carmo. 

APROVADO. O Senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José 

Gonçalves que faça a leitura dos Requerimentos nºs. 264, 265, 266 e 267.AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE MATOS E LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA:4. – Em única discussão e votação Requerimento nº 264/2017, 

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

Departamento de Obras, para que seja feita a manutenção da pintura nas lombadas existentes 

na Avenida dos Caquizeiros, Bairro Pomar do Carmo. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS:5. – Em única discussão e votação 

Requerimento nº 265/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, para que seja realizada 

a Operação Limpeza, nos bairros Jardim dos Eucaliptos, Jardim Yoneda e Jardim Nova 

Biritiba. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO:6. – 

Em única discussão e votação Requerimento nº 266/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

Rua João José Guimarães e Rua José Bonifácio (Centro), todas as quintas-feiras, no período 

de funcionamento da Feira Noturna. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a 

ordem, o que fora concedido: “Gostaria de parabenizar o Vereador Eduardo pelo 

Requerimento aprovado, haja vista que existe a necessidade de intervenção nessas vias devido 

ao grande fluxo de pessoas, mas, além da questão da intervenção da via, também é necessário 

à regulamentação da feira no período noturno e até o presente momento foi baixado um 

decreto, só que não houve nenhum tipo de Lei, ainda, regulamentando a realização desta feira. 

Então aproveitando o gancho desse Requerimento da Vossa Excelência é justamente para 

reforçar junto à base do Prefeito, já tive uma conversa com o Vereador José Rodrigues Lares 

enquanto estava na Secretaria da Agricultura e logo que assumi esta Casa estávamos 

elaborando um novo Projeto de Lei, porque o que havia chegado a esta Casa tinha sido 

retirado, para se regulamentar a feira. E antes que ocorra qualquer tipo de incidente maior ou 

qualquer tipo de fatalidade seria importante também além do fechamento da via se 

regulamentar a feira noturna. Muito obrigado”. APROVADO.7. – Em única discussão e 

votação Requerimento nº 267/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando informações sobre a atual 

situação da UBS (Unidade Básica de Saúde), construída no Bairro Castellano, deste 

Município.  O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora 

concedido: Senhor Presidente, Nobres Vereadores, eu espero que o Vereador Eduardo tenha 

êxito na resposta do seu Requerimento, tendo em vista que dificilmente aqui nesta Casa nós 



conseguimos receber sequer uma resposta do Executivo referente aos questionamentos, sejam 

solicitações, seja Requerimentos de Informações de como está à situação. Este Requerimento 

que Vossa Excelência apresentou, está apresentando hoje, já foi alvo, só não sei se foi de 

Vossa Excelência ou de outros Pares desta Casa, também questionando a questão do UBS do 

Castellano. Só que assim, já se passaram oito meses e o prédio continua do mesmo jeito. A 

princípio era um gato que tinha e não conseguia autorização porque a energia era gato e é a 

própria Prefeitura que dá autorização para ligação da energia. Realmente até vi um vídeo do 

Secretário falando sobre a questão de alguns pontos da saúde e sobre o Castellano que vai 

reabrir, mas na realidade eu não entendo qual o motivo de se não abrir aquela Unidade. Pelo 

menos até o presente momento o Executivo através da Secretaria da Saúde não deu uma 

justificativa nem a esta Casa e nem a comunidade do Castellano do por que não está em 

funcionando, então eu acho que seria de grande valia que assim que tivesse esta resposta 

Vereador Eduardo que passasse para os demais membros desta Casa e junto à comunidade 

também, para que a comunidade seja informada, porque há necessidade daquela Unidade 

Básica de Atendimento lá. Eu tiro base, só para ser mais objetivo eu tiro base de quanto é 

difícil você regulamentar o CAPS, o Vereador Luís Passos que já foi Secretário da Saúde sabe 

a dificuldade que é de você credenciar um CAPS no Ministério da Saúde. Eu até alertei isso 

em Tribuna quando o Prefeito estava transferindo a Creche para o prédio que vai agora, onde 

era o antigo CAPS. Ele alugou outro espaço e construiu o CAPS lá, tirou o CAPS daquele 

local e instalou o CAPS no bairro do Vertentes e conseguiu credenciar o CAPS que é muito 

mais difícil que uma Unidade Básica de Saúde, que é UBS. É muito mais difícil, o Vereador 

Luís Passos sabe muito bem disso que é difícil regulamentar e credenciar para fazer o 

atendimento episcopal, mas infelizmente até o presente momento se passaram oito meses e a 

gente não quer falar no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, 

sexto mês, mas agora praticamente estamos no mês oito e não tivemos nenhum 

posicionamento por parte da Prefeitura, não para esta Casa, mas para a Comunidade de 

quando efetivamente vai começar a funcionar essa Unidade Básica I. Parabéns pelo 

Requerimento Vereador e espero que Vossa Excelência tenha mais êxito do que este Vereador 

no quesito dos questionamentos. Muito obrigado.”APROVADO. O Senhor Presidente 

solicita ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que faça a leitura dos 

Requerimentos nºs. 268, 269 e da Moção de Repúdio nº 027. 8. – Em única discussão e 

votação Requerimento nº 268/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, no sentido de avaliar e providenciar a 

implantação de um “Cemitério Público de Animais” em nossa cidade. O Senhor Presidente 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, antes de colocar em votação o Requerimento diz: 

“Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador e falar que os direitos da quinta geração e os 

direitos difusos que o senhor se preocupa e o resíduos da água é de máxima importância, 

embora que aqui possa soar esses direitos da ecologia e da água o senhor tem o meu respeito 

ai, gostaria de parabenizar Vossa Excelência com esta 

preocupação.”APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO:9. – Em única discussão e votação Requerimento nº 269/2017, requer ao Senhor 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar reparos e conclusão no calçamento da 

Avenida Maria José de Siqueira Melo, no trecho seguinte ao Posto de Especialidades, até 

próximo à Escola Estadual Professor Adhemar Bolina, e também no trecho seguinte ao 

Cemitério Municipal, até próximo à Creche Otávio Fernandes Garcia. 



APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS:10. – Em única discussão e votação a Moção de Repúdio nº 027/2017, ao 

Supremo Tribunal de Federal – STF, com relação à discussão da liberação das drogas no 

Brasil e a favor da Frente Nacional Contra a Liberação da Maconha e da Cocaína, em razão 

da eminente ameaça contra as famílias brasileiras. O Senhor Presidente Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo antes de colocar a Moção em votação diz: “A gente tá tendo lá.Essa 

questão das drogas é uma questão mais ampla um pouco né. O que o STF e os Ministros que 

tem bastante bagagem para colocar,a questão hojeela trata da retirada do artigo 28, que eles 

propõem é para agente retirar um pouco encarceramento em massa que a gente tem hoje 

sabe.A questão da droga no país ela é mais do que uma questão apenas de você tirar ou 

liberar,ela visa o que?Ela visa descriminalizar o usuário e não liberar, assim como o deputado 

ou quem quer que seja que acompanha e envia essa Moção de Repúdio. Porque hoje a gente 

descriminaliza um usuário de droga e coloca ele no sistema carcerário, coloca ele juntamente 

com presos de uma alta periculosidade, a questão é mais de saúde pública, entãoàs vezes o 

Ministro julga e ele não julga com irresponsabilidade,a pessoa para chegar como Ministro, ela 

já passou lá por advogado, passou por Juiz e Desembargador, e, ela tem o conhecimento da 

família.Então às vezes quando a gente vem e pega esse voto, a gente tem tido lá na faculdade 

até como tema este ano justamente isso,“Os presídios da gente não aguentam mais, não tem 

nenhuma política segura esadia”,e eles votaram também,Vereador Paulo você que é o autor 

apenas para a gente colocar a baila essa discussão.Eles também voltaram porque houve um 

caso,se não me engano, eles fizeram quando colocaram em discussão aquele italiano Cesare 

Battisti,eles perguntaram se os presídios do Brasil tinha condição de receber um preso em 

condições humanas,arguiram o STF e quando você arguiu,o STF é obrigado a responder. Os 

Ministros levaram um tempo e responderam. Que não tem condições de humanamente receber 

uma pessoa e reeducar, ressocializar, então isso gerou um conflito que está dando o que falar, 

então quando você tem isso daí,uma resposta dessas dos Ministros,eles sabem que você pega 

uma pessoa que ela é usuária de drogas e coloca no sistema prisional e quando uma pessoa é 

viciada,além disso, se acarreta e você leva toda uma família com a pessoa que é 

problemática.Às vezes você coloca um detento junto com outros presos e ela sai de lá 

escolada para outras coisas também, então a gente tem que observar que esse encarceramento 

em massa é um grande problema, a gente tem que abrir os olhos para refletir sobre essas 

coisas também.”O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita à ordem o que fora 

concedido e diz: “Eu na minha humilde interpretação acho que, o que falta para esse país e 

principalmente para o Poder Legislativo da nossa Federação, o Congresso, é um pouco mais 

de atitude, é um pouco mais de vergonha na cara no sentido de tratar a questão das drogas 

como questão de saúde pública.Quando se tratar criminalmente,rever o Código do Processo 

Criminal, que nosso código é de quarenta e seis,quarenta e três. Hoje nós temos um 

amontoado de usuários dentro,seja da Fundação CASA, seja nos presídios do nosso país. 

Esses dias eu estava vendo o custo de um menor na Fundação Casa, um menor, nós temos em 

torno aí só no Estado de São Paulo de sessenta e quatro ou sessenta e cincomil menores na 

Fundação Casa, o custo de um menor/mês é de catorze mil e trezentos e oitenta quatro reais. 

Catorze mil por um menor infrator,independente da pena dele, da infração dele, se ele fez um 

estelionato, se ele fez um crime hediondo, se ele foi pego com uma quantidade de 

entorpecente que caracterizou o tráfico, o custo desse menor é catorze mil. Então acho que tá 

faltando para o nosso país é um investimento sério na educação, sabe, é um investimento, por 

que é inadmissível você gastar R$ 14.000,00 (catorze mil reais), pois, se você cidadão comum 



tivesse R$ 14.000,00 (catorze mil reais) na sua renda familiar, se você é um cidadão comum 

já consegue tentar buscar a melhor Educação para seu filho, imagina você com R$ 

14.000,00(catorze mil reais). Então essa decisão do Supremo, é claro que,há muita polêmica 

sobre isso, mas eu acho que a judicialização que está ocorrendo porque isso na verdade é uma 

discussão de liberação ou não das drogas, mas é discussão do Congresso,a discussão do 

aborto é uma discussão do Congresso.Mas o congresso se omite se esconde debaixo das 

Mesas quando o assunto é polêmico, aqui nós envolvemos a questão da religiosidade, nós 

envolvemos a questão da família, nós envolvemos o interesse de narcotráficos, de Milícias, 

tem todo interesse por trás disso, os planos de saúde acham que o usuário tem que ser tratado 

como de saúde e não criminal.Então o interesse é muito grande.Eu entendo a posição do 

Vereador Paulo de fazer essa Moção, mas é assim:Eu acho que infelizmente a situaçãohoje no 

nosso país ela passa por dois pontos. Primeiro: Sobre a questão da Educação, como coloquei e 

Segundo:Sobre a questão da revisão do Código Penal.Muito obrigado.”Vereador Marcelo. 

“Outra questão, só para terminar, a educação é o único caminho Paulo, enquanto também a 

gente não tiver Deputado lá que cai helicóptero com drogas não tem interesse entendeu,tem 

Deputado envolvido nisso de cuidar das Fronteiras em nada eles têm interesse que a coisa 

ande e desorganizada entendeu. E quando os Supremos tiver que transbordar essa fronteira 

ejudicializar a coisa, não vai haver seriedade entendeu.Eles vão ficar deixando para a gente 

aqui ficar discutindo e a corda vai estourar do lado da gente entendeu.É família que vai se de 

dringolar,não estou falando nada, eu estou falando que a questão é da hipocrisia, a gente vai 

estar enxugando gelo,Continuar criminalizando é você mandar a gente para o sistema 

carcerário quando deveria ser inverso, se investe com preso, com a Fundação Casa, você 

deveria investir em educação você estaria muito melhor qualidade de vida é só isso.”O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita à ordem o que fora concedido e diz:“Não 

podemos banalizar o caso da droga, a descriminalização como bem foi colocado, já temos o 

tabaco, já temos o álcool que tanto mal faz às famílias, tantos acidentes de trânsito provocado 

pelo álcool, tanto câncer sendo gerado por conta de outras drogas que já são lícitas,agora 

descriminalizar maconha.Países desenvolvidos a começar pela Holanda que foi a primeira a 

descriminalizar o uso da maconha, não era facilitar o tráfico ali na esquina,era 

institucionalizar, colocar o pessoal dentro dos cafés para utilizar dentro do estabelecimento e 

passado os anos eles já modificaram isso.Por quê?Porque havia muito um turismo para uso de 

droga no país e aí eles perceberam o tamanho problema que eles arrumaram, eles começaram 

a colocar, somente pode usar os cafés para usar maconha pessoas que são cidadãos 

Holandeses. E aí eles já estão retrocedendo.Por quê?Porque eles como países desenvolvidos já 

estão percebendo que isso não funcionou e no nosso tamanho de país que é um continente 

com 200.000.000 (duzentos milhões) de pessoas.Com pessoas mal preparadas não estamos 

prontos para descriminalizar o uso da droga.”Vereador Marcelo. “Professor, eu não sou a 

favor de aprovar o uso d deliberar eu sou a favor de não criminalizar, você entendeu, apenas é 

isso, eu não sou a favor de criar esses café com liberação, apenas de não jogar para o sistema 

carcerário, sou a favor de tratar, é apenas isso.Outra questão, aqui a gente não planta 

maconha, não produz cocaína, eu sou a favor de que cuide das Fronteiras entendeu, embora a 

gente tenha um país de dimensão Continental.Não falei aqui, que fique bem claro, apenas de 

não jogar para o sistema carcerário entendeu, de tratar de tirar apenas do artigo a 

criminalização.”Vereador Sergio. “Não é hora de tirar de descriminalizar,justamente por 

conta das dificuldades que tem para se manter as fronteiras, para se manter o plantio, de 

cuidar de todas as situações que envolvem isso.É caso de saúde pública, é caso de educação, 



mas a gente vê quantas famíliasno nosso município hoje destruída por causa da droga, a gente 

vê quantos alunos que chegam no sexto ano comuma educação boa, como perfil degente boa e 

de repente de uma hora para outra muda o perfil dessas crianças, desses adolescentes,desses 

jovens.Porquê? Porque teve o contato que não é legalizado, mas teve contato com a droga e 

depois a gente vê como que a gente sofre na sociedade tamanha dificuldade de ressocializar 

esse jovem.”Vereador Marcelo. “Justamente por isso, que esse modelo que tá aí não 

funciona mais, já passou,inchou sabe desgraçou, a gente tem que procurar justamente abrir o 

olho, esse discurso que osDeputadosestão levando não leva e tem que mudar, é tratar, por isso 

que é a criminalização não dá, eu acredito que o encarceramento em massa torna pior ainda.” 

Vereador Sergio.“É preciso de Casa de Recuperação é preciso de investimento nisso e como 

já foi colocado é preciso de seriedade, quando todo mundo valorizar realmente o trabalho 

cada um fazendo aquilo que tem que ser feito ainda assim não é hora de descriminalizar a 

maconha.” O Vereador Jorge Mishima solicita à ordem o que fora concedido e diz: “Eu 

também gostaria de entrar no mérito desta conversa.Primeiro eu acho, que como disse o 

Fernando é verdade, o Código Penal é muito arcaico,então na verdade ela precisa ser 

reformulada. Eu sou totalmente contra a legalização, embora a gente tenha ouvido falar 

naHolanda, Uruguai, mas realmente esse sistema não funciona, não funciona,é pelo que nós 

estamos sabendo.É claro que existem drogas, principalmente a maconha, que tem uma 

maconha de cura medicinal, então tem que abrir seleta,aí tudo bem, porque tem remédio 

oriundos da cannabis que foram importadase pessoas que tiveram epilepsia foram tratados 

com essa droga e tiveram cura,então são aspectos que devem ser analisados com carinho.Eu 

acho também, como Vossa Excelência disse sobre as Autoridades, do Ministro,claro que ele 

tem a sua base científica e como passaram por várias fases como diz Vossa Excelênciadevem 

ter suas razões.Eu como leigo no assunto, mas que já se tive filhos de parentes envolvido, eu 

sou terminantemente contra a liberação. Meu voto é favorável ao requerimento do Nobre 

Vereador Paulo.” Não havendo mais Vereador a discutir o assunto, o senhor Presidente coloca 

a Moçãode Repúdio nº 27/2017, em votação.APROVADO. O Vereador Paulo Rogério dos 

Santos solicita aos Vereadores para assinar junto a Moção de Repúdio nº 027/2017. Não 

havendo mais material, o senhor Presidente convida o pessoal para reunião das comissões, os 

Nobres Vereadores, que será dia vinte e quatro do oito, quinta-feira às quatorze horas. Os 

assuntos serão os vetos e os projetos a serem discutidos. O Vereador Jorge Mishima solicita 

ao senhor Presidente licença para se retirar do plenário. O senhor Presidente autoriza o 

vereador Jorge Mishima a se retirar do plenário. Não havendo mais trabalhos para a 

Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José 

Gonçalves que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. VEREADOR 

EDUARO MELO:Solicita fazer o uso da palavra do assento. O senhor Presidente autoriza. 

“São dois requisitos que eu só queria lembrar aqui e deixar registrado. Domingo agora teve 

uma recreação em família na escola João Cardoso, no qual quero parabenizar osProfessores, 

alunos, osDiretores, enfim,quefoi meio período de brincadeiras.Foi um evento muito 

gratificante, então quero só deixar registrado este evento. Outro questionamento aqui nobre 

Vereador Fernando, só para a gente começar a discussão, referente ao Postinho  do 

Castellano.A gente também não pode só colocar oujulgar esta administração, até porque 

quando o orçamento foi feito lá, foi feito para a construção e não para mão de obra, contração 

da mão de obra, então este requerimento eu vou sim, vou querer saber mais sobre o 

questionamento, mas temos que ser justo.Temos que ver lá trás o que realmente foi feito, 

porque pelo que até pesquisei foi feito orçamento para obra e não para mão de obra tá, fica 



registrado. Obrigado senhor Presidente. 2. VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES: “Eu já coloco a minha posição contra a colocação do Vereador Eduardo.Só 

gostaria de solicitar fazer o uso da palavra do meu assento. Vereador Eduardo sobre a questão 

do Posto de Saúde é realmente um dos motivos foi à questão da previsão para construção e 

não para implantação, porque nós sabemos que são verbas distintas. Só que há quatro (4) 

meses atrás foi apresentado o mesmo requerimento, volto a frisar,só não sei se foi por Vossa 

Excelência ou por um outro nobre Vereador,o mesmo Requerimento e até agora..,acho que foi 

o Vereador Robério. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a palavra e diz: “Foi 

eu quem fiz o Requerimento,”Vereador Fernando. Isso mesmofoi o Vereador Leonardo, e 

até agora não tivemos uma resposta do Prefeito dizendo lá atrás estava previsto a parte só da 

construção, não estava prevista a implantação financeira da equipe de apoio,então temos que 

cadastrar e tudo mais. Não houve uma resposta do Executivo neste sentido. Eu entendo Vossa 

Excelência, quando Vossa Excelência coloca aqui, não podemos crucificar a atual 

administração, na realidade não é crucificar, nós estamos questionando apenas se a 

administração já tivesse dado esta resposta anteriormente, com certeza Vossa Excelência não 

teria necessidade de entrar com este Requerimento, o qual foi aprovado por unanimidadenesta 

Casa. Eu gostaria, torço e faço votos que Vossa Excelência obtenha sucesso na sua resposta, 

coisa que muitas das vezes este Vereador não teve. Gostaria de parabenizar o Vereador Jorge 

Mishima, apesar dele já ter se retirado do plenário, mas gostaria de parabeniza-lo pelo Projeto 

de Lei, sobre a questãodos Caixas Eletrônicos que infelizmente é uma vergonha o que está 

acontecendo.Não só na nossa cidade, mas a gente sente aqui na própria cidade, não sei se em 

outros municípios os caixas funcionam vinte e quatro horas, e funcionam principalmente nos 

finais de semana e feriados,no período das seis até as vinte e duas. Mas, em Biritiba se está 

aberto para você tirar saldo é a única coisa que sobra, porque você não pode fazer um 

depósito, um saque. Os agricultores e principalmente os funcionários que trabalham na 

agricultura que recebem às vezes via depósitos bancários ficam impossibilitados de receberem 

seus salários, então acho que foi de grande felicidade o Vereador Jorge Mishimater 

apresentado este Projeto. Gostaria de parabenizá-lo e tenho certeza que vai para as Comissões 

e os Nobres Pares irão fazer das vozes e das colocações do Vereador Jorge Mishima a 

representação, as vozes desta Casa. Outro ponto senhor Presidente, aliás,mais dois apenas.Nós 

recebemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias esta semana nesta Casa e a Lei do Plano 

Plurianual do quadriênio 2018/2021, é claro que nós vamos estar fazendo as audiências 

públicas, nós estaremos discutindo com a Sociedade Civil junto com a própria 

Prefeitura,equipe técnica da Prefeitura a melhor aplicação dessa Lei. Mas, no primeiro 

momento a grosso modo eu analisando aqui, o orçamento hoje está em torno de R$ 

68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), e deve subir numa estimativa da Prefeitura 

em torno de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) em torno de 10.000.000.000 

(dez bilhão).Se a gente for analisar esse é um número razoável dentro daestimativa de 

Receita, é um número razoável, porém do Legislativo houve um declínio se comparado com a 

atual Lei Orçamentária,mas são coisas que nós vamos estar discutindo no dia-a-

dia.Aproveito para convidar a imprensa,a sociedade civilorganizada, os colegas que quando 

tiver audiência sobre a questão do Plano Plurianual e a questão da Lei do Orçamento é 

importânciada sociedade participar.Eu,particularmente, vou levar a importância desta 

discussão do Plano Plurianual e da Lei do Orçamento, porque às vezes a Sociedade 

Organizada através dasentidades e ONGs, enfim, vem e cobram muito, mas quando é o 

momento dela participar realmente ela não está presente nas audiências públicas propondo 



sugestões, alterações, então seria de fundamental importância nessas audiências que nós 

iremos realizar nesta Casa de Leis o convite a essas Sociedades.E a cada Vereador aqui, eu, 

solicito busque as vezes na Sociedade Organizada, nos Sindicatos,nos Conselhos,nos CIPEs, 

nas ONGS eque elas participem conosco na elaboração porque esse é um 

orçamento participativo e a maior interessada é a população,então seria de suma importância a 

participação da sociedade na elaboração dessa desse Projeto de Lei.Outro ponto que 

eu gostaria de colocar é que na quarta-feira,Vossa Excelência convocou, quinta-feira perdão, a 

reunião das Comissões e nós estaremos analisando, além dos Projetos apresentado 

hoje  analisando os Vetos, das quais oito(8), corresponde a Projeto de Lei deste Vereador. Nós 

fizemosoito (8)Projeto de Lei, nove (9) e o Prefeito aprovou um (1) e vetou oito (8), teve as 

considerações dele e nas Comissões nós vamos estar fazendo a discussão de que maneira nós 

vamos conduzir estes vetos, se vamos manter ou se vamos derrubar. E aí cabe o argumento, 

tanto da parte do representante do Executivo justificar o porquê houve o Veto e 

particularmente na minha propositura tentar contraargumentar porque eu acho que o Veto não 

foi justificado.Gostaria também de parabenizar, sábado e domingo houve a Festa Agostina da 

Associação da Vila Operária, onde teve lá, o encontro de Violeiros, a Rosângela e o Genésio, 

o pessoal que organizou a festa lá,eu gostaria de parabenizá-los pelo evento, um belíssimo 

evento, onde a família participou.OVereador Eduardo comentou sobre a festa do João 

Cardoso, lá da Escola da família, não tive a oportunidade de ir, mas gostaria de parabenizar a 

organização, fiquei sabendo que foi muito bom o evento, acho que atitudes como essas 

valorizam ainda mais a nossa cultura, como é o caso da Associação da Vila Operária,cultura 

raiz e música sertaneja, no caso da Escola família João Cardoso, as atividades esportivas e 

culturais que teve, então os parabéns.E para encerrar minha colocação, acabei de receber uma 

notícia aqui senhor Presidente.Havia elogiado o Senhor Prefeito na esperança de que nós 

iremos realmente sair dessa questão da iluminação pública que tanto nos questionam, só que 

infelizmente acabei de receber a notícia aqui através da Assessoria, que acabou de sair no Site 

da Prefeitura que, a licitação que tratapara serviço de modernização, manutenção, cadastro, 

importação e gerenciamento do Parque de Iluminação Pública, ela foi suspensa Sine Die.O 

que é suspensão Sine Die? É algum questionamento que alguma empresa ou cidadão fez junto 

ao Tribunal e o Tribunal suspende a licitação,tá certo.Suspende a licitação, como foi com o kit 

escolar, como foi com a merenda.O tribunal suspende até que análise toda a documentação da 

referida licitação, então infelizmente para nossa tristeza e para a infelicidade da nossa 

sociedade que hoje sofre com a precariedade da iluminação pública nós vamos ser obrigados, 

infelizmente a ter que aguardar um pouco mais.Eu não vou nem entrar no mérito, porque eu 

não tenho nem acesso para ver qual foi o motivo suspenso Sine Die, essa licitação no Tribunal 

de Contas,mas eu acredito que a Prefeitura vai tentar buscar os meios jurídicos possíveis o 

quanto antes para poder fazer a liberação.Então eu torço para que a Prefeitura agilize o quanto 

antes a tentar, eu sei que no Tribunal é um pouco complicado, mas infelizmente a população 

ainda vai ter que aguardar um pouco mais para ver esse sonho da iluminação pública ser 

resolvido na cidade.Muito obrigado.”3. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES:Agradece e dispensa o uso da palavra.4. VEREADOR LEONARDO VENANCIO 

MOLINA:Agradece e dispensa o uso da palavra.5. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS:“Senhor Presidente, Membros da Mesa, Nobres Pares, senhores presentes”Neste 

momento não poderia deixar de fazer uso da tribuna, para dar os meus sentimentos à família 

Maia, pelo falecimento do senhor Osmar dos Santos. Este Vereador durante esse tempo vem 

fazendo ascolocações para o Executivo, não só o Executivo deste momento, mas do passado. 



Este Vereador já colocou em Requerimento, olha, este é o décimo segundo Requerimento que 

faço dessa Estrada Joaquim Maia, de três lombadas, a última foi no dia sete do seis de dois 

mil e dezessete, onde o senhor dos Osmar dos Santos veio a ser atropelado no dia vinte e um 

do sete de dois mil e dezessete. Ficou em coma vinte e cinco dias  e no vigésimo sexto veio a 

falecer. Só esse ano, eu reiterei quatro vezes este Requerimento, para que fosse feito a 

colocação dessa lombada, para minimizar esse risco de acidente, até mesmo uma fatalidade 

como veio a acontecer, por isso, eu peço que todos os Requerimento enviados por esta  Casa 

que seja realmenteanalisada pelo Executivo, que seja muito bem avaliada por cada 

Departamento destinado. Queestude e avalie os graves riscos para a população, a fim de evitar 

possíveis acidentes ou até mesmo uma fatalidade como o do senhor Osmar.Então gente, 

olha,é a décima segunda vez,veja bem, só esse ano são quatro vezes que venho requerendo, 

isso desde dois mil e três quando foi colocado esse asfalto.Essa é uma fatalidade que 

aconteceu agora, mas já aconteceu mais cinco, Graças a Deus, não foi fatal, mas foi de 

gravidade e a gente fica pensando assim, até quando gente, são três lombadas, até quando 

podemos esperar que aconteça mais morte.Gente, eu acredito que para ser colocadatrês 

lombadas,será que vai ser tão difícil assim, que não possa ser efetuadas essas lombadas para 

evitar graves acidentes com fatalidade como aconteceu.Então, a gente sente muito pela nossa 

população, porque quem conhece lá, acho que todos conhecem, a Estrada Joaquim Maia onde 

hoje está asfaltada é muito estreita,lá na virada do número 80 da Chácara Nossa Senhora 

Aparecida é muito estreita,às vezes tem momentos que a gente precisa dar uma parada, 

porque se seguir tromba com outro carro, não tem como.Porque tem um poste de iluminação 

do lado esquerdo e temos o alambrado do lado direito,então não tem muito lugar, tem que 

parar para deixar o outro veículo passar. Gostaria muito realmente pedindo clamando mais 

uma vez, já clamei muitas vezes, estou clamando mais uma vez senhor Presidente que o 

Executivo olhe com carinho. Conversei com ele naquela segunda-feira passada, a gente tem 

muitos lugares de prioridades e as prioridades a gente tem olhar, mas não é só olhar e deixar 

para lá não, temos que ver e tomar as providências para que não aconteça o que acontece. 

Então a gente fica aqui clamando, pedindo e até chorando como esta família está chorando a 

esta fatalidade do Osmar. Não sei,meu Deus, até quando podemos esperar e quando teremos a 

resposta de tudo aquilo que cobramos. Temos muitos lugares e os trezes aqui sempre está 

fazendo essas cobranças, porque sabemos que vacilou acontece um grave acidente. Esperamos 

que o Prefeito veja com carinho todos os Requerimentos de todos os Vereadores,porque aqui 

ninguém está se engrandecendo, aqui o que todos nós fazemos e tudo que nós buscamos é 

para ajudar o Prefeito administrar procurando melhorias para o nosso município, isso é o que 

nós precisamos muito. Gostaria que não ficasse só na fala do Vereador, mas que fosse 

executado o que nós cobramos, sabemos que não dá para fazer tudo não, mas dá para fazer 

muita coisa, principalmente aqueles que são prioridades, falei isso para o Prefeito.”O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita à ordem o que fora concedido e 

diz:“Realmente Vereador Lourivalnaquele trecho, eu frequento muitoporque tenho familiares 

no Pomar do Carmo e naquele trecho praticamente todos os finais de semana estou ali e ali é 

constante o perigo de acidente, ali não é questão do motorista estar embriagado é a localidade 

de como foi feita aquela via,até porque a via ficou muito estreita e é muito sinuosa, aquela 

entrada de esquina que dá entrada para casa de Vossa Excelência ali precisa-secom 

urgência. Não só lá, tem por exemplo a própria Heitor da Cunha Braga, que o Prefeito fez o 

recapeamento agora no começo do ano, na altura, em frente a casa da mãe da ex- vereadora 

Érica,ex-Presidentadesta Casa, lá existia uma lombada e aPrefeitura fez o recapeamento e fez 



as demais lombadas que existia, mas não fez aquela lombada ali.Ali é um perigo 

constante como é lá naquela região. Então nós sabemos que a Prefeitura houve uma 

contratação para fazer o tapa-buraco, eu não sei se estava incluso a questão da lombada, mas o 

custo também para se fazer uma lombada não é tão alto assim, é questão de priorizar. Agora é 

aquela coisa,décimo segundoRequerimento que Vossa Excelência faz, poxa, nem a anterior e 

nem a atual deu uma atenção ao Requerimento dessa vultuosidade,espera acontecer um 

acidente para depois vamos tomar uma providência e aí já é tarde demais.” Vereador 

Lourival.“Hoje lá Vereador, hoje não há tempos nós temos um tráfego de caminhões que 

vem à meia-noite, são caminhões de verdura que trafega por ali,hoje você sabe, os caminhões 

vem e não tem boca não, do jeito que eles vêm entram e pode ter certeza  pegou o automóvel 

pode ser fatal. Os caminhões vem aquela hora e muita gente segue daqui onze e pouco, meia 

noite e encontramos caminhão, você tem que ter muita atenção, se não pode saber que você 

morre. Os caminhões deles vem com tudo e não tem jeito. Eu penso Vereadores que é pouco 

dinheiro, é pouco o gasto que se tem para fazer três lombadas,mas pelo amor de Deus, vamos 

minimizar, vamos prevera vida da população que vale mais que dinheiro, a nossa vida e a vida 

do próximo.Muito obrigado.”6. VEREADOR LUIS PASSOS DOS SANTOS: Agradece e 

dispensa o uso da palavra.7. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO: Agradece e dispensa o uso da palavra.8. VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS: Agradece e dispensa o uso da palavra. 9. VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR: Agradece e dispensa o uso da palavra.10. VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Caros Pares e comunidade presente boa tarde 

a todos. Venho nesta tarde somente agradecer a realização da trigésima terceira noite do 

Sukiyaki da EscolaProfessor Adhemar Bolina, desde o ano de 1983 que tradicionalmente 

acontece o Sukiyaki no Adhemar Bolina e aconteceu no sábado último mais uma vez com 

muito sucesso a festa no Adhemar Bolina graças a comunidade, a colônia que nos ajuda, o 

Prefeito, os Vereadores, os funcionários desta Casa, a comunidade que a gente gosta de frisar 

aqui, os Professores e os alunos da Escola, ex-alunos e até ex-professores da Escola, todos 

trabalhando conosco durante toda a semana e durante todo o evento no sábado, foi um grande 

sucesso, mas tudo isso graças à participação de todos.Então, em nome da nossaDiretora e em 

nome de todos da nossa escola nosso muito obrigado a todos aqueles que nos apoiaram 

aí.Deus abençoe a todos.”O Vereador Fernando José Gonçalves solicita à ordem o que 

fora concedido e diz:“Faço as minhas congratulações junto com Vossa Excelência, tive a 

oportunidade de ir no Sukiyaki, no sábado, eu só não fiz o agradecimento anteriormente 

porque sabia que Vossa Excelência ia estar agradecendo e eu não queria tirar o brilho do seu 

agradecimento, então congratulo com Vossa Excelência as palavras e realmente estava muito 

bem organizado e os parabéns até pela tradição, que isso é importante. Vereador Sergio. 

“Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado a todos que prestigiaram nossa festa lá, um 

abraço a todos. Não havendo mais inscritos para o uso da palavrao senhor Presidentediz: 

“Quero apenas agradecer a presença de todos, do pessoal da Imprensa e apenas comunicar 

novamente da reunião das comissões.Realmente aguardar agora como Eduardo bem frisou né, 

do questionamento das informações, não só do Posto, mas também da Creche, dos 

Requerimentos que nós temos feito e que o Prefeito possa nos informar, a gente já tem 

bastante Requerimento que alguns foram informados outros não.A gente está aguardando, 

porque é nosso direito e vamos pedir para que ele possa nos informar até porque a gente vem 

sendo taxado aí de conivente com muita coisa.Gostaria de agradecer a retomada, Professor 

Sergio, do Sukiyaki, que ficou dois anos, se não me engano, um ano sem.É uma questão de 



tradição muito forte lá, lembro muito do Professor Edson, do pessoal que fazia oSukiyaki, o 

Professor Paulo também gostava, doEriveltonque partiu também, realmente o Sukiyaki lá do 

Bolina é uma coisa muito tradicional e é importante de participar.Gostaria de agradecer a 

presença de todos mais uma vez, agradecer a retaguarda da Câmara, de todos os 

funcionários,Corpo Jurídico e demais, a moça que trabalha que o Prefeito cedeu. A Regiane 

tem sido uma pessoa bastante utilidade para a gente aí e tem aguentado a gente aí tá.Muito 

obrigado e boa semana a todos. Não havendo mais inscritos para o uso da palavrao senhor 

Presidenteagradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. 

Esta ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 21 de agosto de 

2.017.  
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