
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRODE 2017. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 Interino, Vereador Luís Carlos dos Passos, que procedesse a chamada nominal dos 

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

apostas às fls. 24, do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. Constatou a ausência do Vereador Fernando José Gonçalves. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos justificou a ausência do Vereador Fernando José Gonçalves dizendo 

que o mesmo está a caminho da presente sessão.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 18 

de setembro de 2017.O Vereador Lourival Bispo de Matos requereu 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 vereador coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Luís 

Carlos dos Passos que fizesse a leitura do OfícioN.º 290/2017 – SMA – Prefeitura Municipal 

de Biritiba Mirim – Atos Administrativos: *Portarias N.º 449, 451 e 452/2017, e da Resposta 

remetente do senhor Deputado André do Prado ao Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

- PR., referente à aquisição de um veículo van adaptado para pessoas com deficiência.O 

senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que 

fizesse a leitura das Indicações apresentadas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO:Indicação nº 419/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

providências cabíveis no sentido de efetuar nivelamento e cascalhamento na continuação da 

Rua Olavo Bilac, situada no Jardim Jungers.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA: Indicação nº 420/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Municipal Itaguaçu, até a altura da 

Igreja do Chico Leite, Bairro do Itaguaçu, nesta cidade, em toda a sua extensão. Indicação nº 

421/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à 

Secretaria competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 



Estrada Nilo Garcia e na Estrada Santo Antônio, Sogo, nesta cidade, em toda sua 

extensão.Não havendo mais Indicações passou-se aos Projetos em deliberação.O senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Luís Carlos dos Passos que fizesse a 

leitura doProjeto de Lei nº 058/2017. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO:Projeto de 

Lei Nº 058/2017; dispõe sobre disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e 

administrativos, bem como seus respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar n.º 

151, de 5 de agosto de 2015, que alterou a Lei Complementar  n.º 148, de 25 de novembro de 

2014, revogou as Leis 10.819, de 16 de dezembro de 2003 e Lei n. 11.429, de 26 de dezembro 

de 2006, e dá outras providências. DELIBERADO. O senhor Presidente solicitou ao 

Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura dos Projetos de 

Leis nºs. 059 e 060.Projeto de Lei Nº 059/2017; dispõe sobre criação da Comissão de Ética 

Permanente do Conselho Tutelar do Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

DELIBERADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicitou para constar sua 

presença na presente sessão. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo informa ao Vereador Fernando José Gonçalves que será registrada a sua 

presença.Projeto de Lei Nº 060/2017; altera os dispositivos da Lei n.º 1.561, de 22 de 

dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de taxi no município de Biritiba Mirim, e dá 

outras providências. DELIBERADO. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Luís Carlos dos Passos que fizesse a leitura dos Projetos de Leis nºs. 062 e 

063.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:Projeto de 

Lei Nº 062/2017; dispõe sobre a colocação de placas indicativas em ruas, praças e avenidas 

no município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. DELIBERADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO:Projeto de Lei Nº 063/2017; 

dispõe sobre as exigências de documentação para contratação de ocupantes de cargos 

públicos, e dá outras providências. DELIBERADO.O Vereador Jorge Mishima solicita a 

ordem, o que fora concedido.“Só para dar os parabéns aoNobre Vereador Professor Sérgio 

parabéns pela iniciativa, eu acho,é de suma importância essa colocação, visto que nós 

ultimamente temos visto,não só em Biritiba, masem outros municípios pessoas que estão 

sendo investigadoem cargo de confiança, então parabénsVereador pela iniciativa, eu estou de 

pleno acordo. Muito obrigado.”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 do Requerimento nº. 306/2017.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS:1. – Em única discussão e 

votação Requerimento nº 306/2017, 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”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita à ordem, o que 

fora concedido. “Este Vereador realmente sempre indagando nesses requerimentos para ver 



se em algum momento toca no coração do Prefeito, porque realmente ali mora ser humano 

também, e que são difícil quando a pessoa perde um ente querido, realmente a gente tem que 

enxergar desta forma que também possa acontecer com um ente querido da gente também. 

Porque são vários requerimentos que tem sido feito. Eu não só falo deste momento, desta 

gestão, desde que foi feito o, primeiro dia, asfalto que eu tenho o primeiro requerimento, 

realmente se passou os meses e que não foi concluído, então eu deixo o passado e quero 

retornar o presente.Eu acredito que dentro deste ano praticamentequase nove meses se 

passaram eeu devo ter quatro ou cinco requerimentos em cima, porque pelo amor de Deus 

alguém tem que ter piedade. O que significa três lombadas? Pelo amor de Deus. Mas que a 

gente possa evitar que aconteça mais uma vítima porque lá é muito perigoso, o Vereador Luís 

Passos conhece bem, os caminhões passam com tudo, não se consegue passar dois 

automóveis, um pelo outro, dois automóveis, quanto mais um caminhão. Realmente quando 

os caminhões vêm, vem com tudo, não dão moleza. Então gente é como eu falo, existem as 

prioridades, sabemos que não dá para se fazer tudo, mas temos que olhar para essas 

prioridades,esses lugares que já aconteceu acidentes, pelo amor de Deus não é 

possível,quantos se gasta para fazer três lombadas. Acredito que o Prefeito, que em alguma 

hora toque no coração dele e que ele peça para fazer essas lombadas. Acredito que não é 

possível que a gente vaificar aqui um ano e não se consegue implantar três lombadas num 

lugar onde já houve uma vitima. Acredito que o prefeito vai tocar no coração dele e ele vai 

atender não ao anseio do Vereador Lourival não, é o anseio da população dos Bairros de 

Biritiba Mirim,neste momentoé o Bairro Pomar do Carmo. Muito obrigado.” O senhor 

Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo coloca o requerimento em votação. 

APROVADO. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Luís Carlos dos 

Passos que fizesse a leitura do requerimento 307/2017.2.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS:Em única discussão e votação 

Requerimento nº 307/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

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

asfalto na Estrada Joaquim Maia com a demarcação de início com referência a propriedade do 

senhor João Torre, até o encontro com Avenida dos Casqueiros. APROVADO. O Senhor 

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

leitura do Requerimento nº. 308/2017.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO 

DE ALMEIDA SILVA:3. – Em única discussão e votação Requerimento nº 308/2017, 

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

departamento competente para que seja feita a manutenção de limpeza e roçada no campinho 

de futebol localizado no bairro Castellano, ao lado da associação de bairro, pois o local 

encontra-se em más condições de manutenção e uso. APROVADO.O senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Luís Carlos dos Passos que fizesse a leitura do 

requerimento 309/2017. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES ROBERIO DE 

ALMEIDA SILVA E LOURIVAL BISPO DE MATOS3. – Em única discussão e 

votação Requerimento nº 309/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 



para que determine a Secretaria competente a instalação de iluminação pública nos seguintes 

bairros: Itaguaçu, Pomar do Carmo, Nirvana, Santa Catarina, Rio Acima e Casqueiro. 

APROVADO.O Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério de 

Almeida Silva que faça a leitura do Requerimento nº. 310/2017. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO4. – Em única discussão e votação Requerimento nº 

310/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente, para analisar e providenciar limpeza, manutenção e melhoria 

urgente no banheiro público da praça principal da cidade. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita à ordem, o que fora concedido. “Eu quero realmente parabenizar o Vereador 

Eduardo Melo pela iniciativa deste requerimento, porque o banheiro na Praça central nas 

condições que vive é indesejável, as pessoas que lá vão se servir e virà situação que estão 

estes banheiros, acho que a gente tem condições destes banheiros públicos serem bem 

tratados, temos funcionários da Prefeitura que pode tomar conta e ficar ali tomando conta dos 

banheiros, limpando para que as pessoas possam se servir com dignidade. Na semana passada 

estive lá e realmente faz vergonha as pessoas chegarem para usar o banheiro e estar 

nascondições daquelas. Você está de parabéns Vereador tomando esta iniciativa. Muito 

obrigado.” O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo coloca o 

requerimento em votação.APROVADO.O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Luís Carlos dos Passos que fizesse a leitura do Requerimento nº 311/2017.5. – Em 

única discussão e votação Requerimento nº 311/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

providenciar orientação e fiscalização de trânsito no final da Rua Oliveira Camargo, próximo 

ao antigo posto de combustível “Luizinho”. APROVADO.O senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário Vereador Luís Carlos dos Passos que fizesse a leitura da Moção nº 

031/2017. 6. – Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 031/2017, em 

reconhecimento ao trabalho prestado pela Secretaria de Esportes e toda a sua equipe de 

trabalho, representada pelo senhor Secretário Gabriel de Jesus.O Vereador Jorge Mishima 

solicita a ordem, o que fora concedido. “Eu em consideração ao Nobre Vereador Eduardo 

Melo vou votar favorável a Moção de Aplausos, embora não conheço os trabalhos que ele tem 

feito, mas partindo do Nobre Vereador eu confio totalmente em Vossa Excelência, por isso 

voto favorável a Moção de Aplausos.”O Vereador Eduardo Melo solicita a ordem, o que 

fora concedido. “Quero deixar aberto aos Nobres Vereadores que quiserem assinar.” O 

senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo coloca a Moção de Aplausos 

em votação. APROVADA. Ato contínuo, o senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo fez a leitura dos convites:1.Ofício nº 019/2017, convida para audiência pública 

do Plano Diretor de Turismo.2. Convite da Câmara Municipal de Biritiba Mirim ao Capitão 

PM do 17º BPM, senhor Alex Cesário do Amaral para participar da reunião dia 27/09/2017 às 

13:00hs. 3. Convite da Câmara Municipal de Biritiba Mirim aos Taxistas para participar da 

reunião dia 27/09/2017 às 14:00hs. 4. Convite da Câmara Municipal de Biritiba Mirim aos 

representantes do Conselho Tutelar para participar da reunião dia 27/09/2017 às 15:30min. 



Não havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário Vereador Luís Carlos dos Passos que faça a chamada dos oradores inscritos para o 

uso da tribuna. 1. VEREADOR EDUARO MELO:“Agradeço e dispenso o uso da 

palavra”2. VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:“Agradeço e dispenso o uso 

da palavra” 3. VEREADOR JORGE MISHIMA: “Agradeço e dispenso o uso da palavra” 

4. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES: O Vereador José Rodrigues Laressolicita 

fazer o uso da palavra do assento. O senhor Presidente autoriza.  “Eu só queriaparabenizar o 

Vereador Lourival por este requerimento. Estive lá no Bairro do Pomar do Carmo e vi que 

este asfalto estáum perigo, passa só cabe um carro e o caminhão vem com velocidade. 

Gostaria só de parabenizar o Vereador pelo requerimento apresentado. Obrigado”5. 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA: “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra”6. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra”7. VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS:O Vereador Luís Carlos dos 

Passossolicita fazer o uso da palavra do assento. O senhor Presidente autoriza. “Gostaria 

primeiro de parabenizar o Vereador Lourival pela colocação do requerimento nº 306/2017. A 

questão de lombadas e buracos que a gente tem no asfalto realmente é um problema que a 

chuva interfere muito no asfalto, quantoà lombada ou redutor de velocidade causa certa 

necessidade dese colocar, eu acho que o Prefeito consegue tão logo estar resolvendo isso ai 

Lourival, ele conseguiu fazer e acho que já foi conclusoo processo de licitação de uma 

máquina de usina de asfalto frio, eu acho que com isso vai se conseguir acelerar um 

pouquinho, a gente sabe que não tem no nosso município o asfalto para que se consiga fazer a 

lombada ou mesmo tampar um tampar o buraco. Já foi comentado que para ele tampar um 

buraco o custo é muito alto e com essa usina se consegue reduzir bem o custo, eu acho que 

vem com isso concluir a carência de nossa cidade na questão de lombadas e também os 

buracos.Só parabenizar a sua colocação.” O Vereador Lourival solicita a aparte, o que fora 

concedido. “Vereador, Vossa Excelência que representa nesta Casa o Executivo, a gente 

clama, são estas as situações não só o Vereador Lourival pelo Bairro Pomar do Carmo, tem 

outros vereadores que tem váriosrequerimentos a respeito da situação, porque não é fácil 

vendo hoje toda a situação não só as buraqueiras.As buraqueiras,como se diz,o tapa buraco 

que já houve nesta gestão e foi bem sucedido para amenizar um pouco a situação, nós 

tínhamos aqui mesmo atrás da Câmara Municipal saindo aqui na frente uma situação 

delicadamuito buraco era uma situaçãodelicada, mas a gente vê em outros locais que está 

muito precária. Eu acredito que se o Prefeito hoje está providenciando essa usina de asfalto 

frio a gente vai agradecer muito, não só nós vereadores como a população,mas precisamos 

que seja urgente também, porque agora está tempo bom, mas se chover acabou e ai não 

podemos fazer porque está chovendo.Porque a gente vê a fresa no pátio da Prefeitura e essa 

fresa se pegar o piche jogar no buraco e misturar com essa fresa dá uma liga também e se faz 

e é bastante, sempre digo, “quem não tem cachorro caça com gato”, então o asfalto temos a 

fresa e vamos procurar remendar a situação e  vamos ver se consegue amenizar a situação. 

Muito obrigado”. Vereador Luís. “Só para lembrar, em relação à máquina que foi feito a 



aquisição, de usina de asfalto frio,ela favorece principalmente a elaboração da lombada, eu 

acho que a gente vai conseguir ter um feito bem rapidinho. Muito obrigado.” 8. VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO.O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicitou ao Vereador Lourival Bispo de Matos para assumir a presidência para poder 

fazer uso da palavra. O Vereador Lourival Bispo de Matos assumindo a presidência dá a 

palavra ao Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo.8. VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO:“Boa tarde Presidente, Primeiro e Segundo 

secretário.Agradecer ao Vereador Luís Passos que hoje está colaborando com o trabalho na 

ausência do Primeiro Secretário Fernando José Gonçalves, aos Nobres Pares, a Imprensa e 

todos os presentes.Gostaria apenas de usara tribuna aqui para agradecer esse comunicado que 

o Deputado enviou para mim, que saiu de acordo com o código da emenda 2015.223.004,da 

Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o valor já está disponível na conta da 

Prefeitura,R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição do veículo van 

adaptado para pessoas com deficiência.Em vinte e um do nove de dois mil e dezessete foi 

formado pela Prefeitura por Douglas Batista que confirmouo recebimento do recurso na conta 

da Prefeitura em trinta e um do oito,sob a ordem bancária dois mil e dezessetecomo foi lido 

aqui e o pedido ainda será encaminhado para o setor de compras para a providencia da 

licitação.Gostaria de mais uma vez agradecer o Deputado André do Prado, dizer que para nós 

aqui que valeu cada minuto que nós ficamos presos no elevador, a gente em São Paulo no 

palácio do governo tivemos um acidente e nós ficamos presos uns quarenta minutos no 

elevador, a Carmem esteve lá com a gente,a Eva também - Presidente da APAE ficamos 

presos com o deputado quase uma hora no elevador e ele prova que a política é feita 

apartidária. Estivemos como Prefeito e o Secretário da Saúde também.Ele que dispendiouR$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em emenda para liberar o veículo van adaptado para 

pessoas com deficiência. O Prefeito tem agora trinta dias após o dinheiro ser disponibilizado, 

gostaria de pedir aos vereadores da base que pudessem a partir do dinheiro disposto lá 

acompanhar a licitação o mais breve possível para esse benefício.Gostaria de parabenizar, não 

só eu, mas todos os vereadoresreconhecessem ai e depois celebrar uma moção de aplausos e 

elogios para o André do Prado que provamais uma vez assim que se faz o trabalho 

independente de partidária e de quem está no comanda da cidade. Isso prova o bom transito 

que o deputado tem perante o Governador, num tempo muito curto ele prometeu a emenda e 

já liberou e jáestá na conta da Prefeitura, então efetivo tem ai à eficácia de prometer a emenda 

e já liberar. Vamos torcer para que o Prefeito faça o mais rápido possível essa licitação e que 

adquira o veículo e que a gente vai estar aqui todos nós vereadores celebrando, é uma 

conquista da cidade, é uma conquista para todos os cidadãos que tem essa deficiência de se 

locomover. Muito obrigado.”O Vereador Lourival Bispo de Matos retorna a presidência ao 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. Ato continuo o senhor Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário Vereador Luís Carlos dos Passos para que prossiga com os oradores 

inscritos. 9. VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS: “Agradeço e dispenso o uso 

da palavra”  10. VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR: “Agradeço e dispenso o 



uso da palavra” 11. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:“Excelentíssimo 

senhor Presidente, à Mesa, Nobres Vereadores, a imprensa boa tarde a todos. Boa tarde 

também ao pessoal aqui presente que veio acompanhar a Sessão, que na minha opinião é 

muito importante e que as pessoas possam procurar acompanhar mais a sessão desta Casa que 

é muito importante para os munícipes. Venho aqui hoje nesta tribuna para falar o seguinte: Vi 

o Nobre Vereador Lourival falando das estradas, nobre vereador Luís Passos falando que já 

foi feito a compra do equipamento que vai ajudar bastante o município só que nós temos que 

ser bastante consciente porque hoje nosso município tem muitos bairros com deficiência 

muito grande. Na minha opinião deveria aproveitar que não está chovendo, esse tempo de 

estiagem para poder fazer a manutenção de todos os bairros, mas os bairro mais afastados 

sofrem bastante, tenho acompanhado os bairros e o pessoal reclama bastante, porque não está 

chovendo  a máquina poderia vir  para cá e melhorar nosso bairro, mas infelizmente não é isso 

que acontece dentro do nosso município. Sei das dificuldades que o país vem passando, mas 

são coisas que a gente como Vereador, como fiscal tem que estar cobrando sim do Executivo, 

então não é uma critica, mas, se for,uma crítica,tenho ela como uma crítica construtiva. Vou 

dar um exemplo: Todos os bairros, hoje, precisa mesmo de manutenção só que como já feito 

um Pedido de Informação para o Poder Executivo e o Vereador Luís Passos acompanhou e até 

me deu algumas informações sobre o trecho 1 do Nirvana, onde faltava apenas fazer um 

reajuste na planta, a dificuldade maior que pensei que fosse ter referente a essa obra seria a 

aprovação ambiental, porque não é fácil ter uma licença dessa, mas ela teve essa licença. Os 

nobres Vereadores Robério, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Leonardo Venâncio Molina, Jorge Mishima, Walter Machado de Almeida, Fernando José 

Gonçalves, esses Vereadores, nós fizemos um Pedido de Informação no dia 20/02/2017, no 

dia 20/02/2017.Quando foi no dia 24/04/2017, eu estou falando pessoal do trecho 1 

do Bairro do Nirvana. No dia 24/04/2017, eu gostaria e vou ler aqui o mais 

rápido possível, veio aqui uma resposta.Tendo em vista ao requerimento da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim através dosExcelentíssimos Senhores 

Vereadores sobre a pavimentação da Estrada do Nirvana trecho 1 - Ministério 

do Turismo lembrando que o contrato de repasse número 10139277/2003 está 

pendente  de projeto sendo necessário reprogramar o mesmo, uma vez que a 

gestão passada licitou em 2015, e efetuou uma medição no valor de um milhão, 

novecentos e oitenta e sete  mil eseiscentos e dois centavos, sendo de repasse, um 

milhão, novecentos e quarenta e sete mil e contrapartida de quarenta reais e dois 

centavos, para não perder oconvênio supracitado.Em 25/10/2016 foi realizado o 

distrato com a empresa J Lopes devidoàs pendências do projeto, sendo que a 

gestão atual apresentará projeto e planilha para análise junto à Caixa 

Econômica Federal, o mais breve possível.Sendo o poder de contar com a 

compreensão e colaboração da Vossa Senhoria, apresentamos protestos de 

estima e distinta consideração. Isto foi Douglas Prado que mandou. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido.“Poderia só dar uma 



olhada na questão deste requerimento da resposta. A medição foi no valor de, 

Mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos , não foi um 

milhão, porque o Nobre Vereador leu milhão e se eu não corretasse. Do Governo 

Federal foi, Mil novecentos e quarenta e sete e sessenta e contrapartida de 

quarenta reais, quando o Vereador falou em milhão até me surpreendi, porque o 

trecho do Nirvana foi praticamente à placa e a movimentação pequena que teve, 

por isso me espantei. Vereador Robério.  O que eu quero dizer na realidade que 

eu procurei o Secretário tem mais ou menos uns vinte dias para falar inclusive 

deste trecho 1, onde ele me voltou a explicar, inclusive fui muito bematendido 

pelo Secretário Hélio, me atendeu muito bem, me explicou e dizendo tudo isso 

que eu acabei de falar que foi cancelado o contrato e esse  contrato estaria 

impedido, devido a planta. A planta ele falou que já tinha feito o ajuste , porém 

estava esperando uma nova licitação para que seja feita uma nova contratação 

com uma empresa, isso desde Fevereiro. Tá. Desde fevereiro que nós estamos 

vendo isso ai para poder que seja feito o mais rápido possível a obra do trecho 1 

do bairro do Nirvana, que hoje não tem pelo menos até o momento não tem 

nenhuma expectativa. Como se não bastasse o trecho 1 e o trecho 2 ele foi 

licitado e ele foi contratado, só que ele foi contratado e a placa da obra foi 

colocado no bairro já algum tempo, embora que na colocação da placa o prazo 

de início já tinha passado, não o prazo de término da obra, como tem fotos de 

tudo que eu já encaminheipra lá também, então eu pediria ao Nobre Vereador 

LuísPassos, que é o portador, que cobrasse até mesmo para a gente dar 

explicação para os munícipes que está aguardando essa obra com tanta 

ansiedade. É um bairro que realmente precisa, eu sei Robério que você está 

cobrando porque você mora no bairro. Não, não é isso, qualquer outro bairro 

também a gente estaria cobrando.O que?Um recurso, se não começar, se não 

iniciar essa obra até novembro, isso já está certo, vai perder esse 

recurso.Então é um recurso que, é muito sofrimento, os vereadores os mais 

antigos que estavam na gestão passada esses vereadores que estão aqui hoje 

presente esses vereadores lutaram para isso. Como eu falei, é a minha primeira 

gestão, mas só que independente de ser a minha primeira gestão primeiro 

mandato, então independente se foi da gestão passada ou da retrasada, a gente 

tem que correr atrás para que não perca este recurso.Então eu gostaria Nobre 

Vereador Luís Passos encarecidamente que nós fizéssemos, inclusive já fiz outro 

Pedido de Informação,que como eu fui lá conversar com o Secretário de Obras, o 

Hélio, então não ficou uma coisa formal, mas eu já estou providenciando já está 

pronta inclusive outroPedido de Informação,mas independente disso que 

conversasse com Excelentíssimo Senhor Prefeito para que dê uma prioridade 

nisso aí, porque eu tenho certeza que, contudo que está se passando dentro do 

município, perder uma verba dessa não tem lado “A”ou lado “B”, quem vai 



perder é o povo em geral e isso realmente fica chato para o município,então 

vamos lutar todos juntos os 13 (treze) vereadores para que a gente não 

perca esse recurso que é de muita importância para todos nós .Muito obrigado a 

todos e tenham todos uma boa tarde .” 12. VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO:“Agradeço e dispenso o uso da palavra”  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, 

25 de setembro de 2.017.  
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