
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 09DEOUTUBRODE 2017. 

 

Aos nove dias do mês de outubro 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. 25, do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara.Constatou a ausência dos nobres Vereadores 

Leonardo Venâncio Molina e Reinaldo Pereira Junior, respectivamente justificado pelos 

Vereadores Lourival Bispo de Matos e Jorge Mishima. Ato continuo,o senhor Presidente 

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

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicitou ao Segundo Secretário Vereador 

Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia02 de 

outubro 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 Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que 

convidasse o Major Comandante representantedo comando da Policia Militar de Mogi 

das Cruzes, senhor Luiz Cláudio Figueiredo para compor a Mesa dos trabalhos e também 

o Capitão Alex Cesário do Amaral. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que 

convidasse a Guarda Mirim para adentar ao plenário Vereador João SuharoMakiyama 

para a execução do Hino Nacional. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou que todos se postassem em pé para a execução do Hino Nacional. 

O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo informou que os 

trabalhos seriam iniciados pela Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: A seguir solicitou ao 
Primeiro Secretário, Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura dos 

Requerimentosnºs. 314, 315, 316 e 317/2017 e da Moção de Aplausos nº 032/2017. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS:1. – Em 

única discussão e votaçãoo Requerimento nº 314/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

intensifiquem a fiscalização de trânsito, verificando principalmente os veículos que 

encontram-se estacionados em cima de calçadas públicas. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA2. – Em única discussão e 

votaçãoo Requerimento nº 315/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam 



tomadas as devidas providências em relação à manutenção das vias e iluminação pública 

no bairro Jardim Yoneda. APROVADO. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molinasolicitou para constar sua presençana presente sessão. O senhor Presidente 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo informa ao Vereador Leonardo Venâncio 

Molina que será constatada a sua presença. 3. – Em única discussão e votaçãoo 

Requerimento nº 316/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam tomadas as 

devidas providências de manutenção com serviço de nivelamento e cascalhamento nas 

Ruas Laura Albano dos Santos e Ana Benites Gois, ambas localizadas no bairro Vale 

Verde, e também providências nas demais vias do mesmo.APROVADO.4. – Em única 

discussão e votaçãoo Requerimento nº 317/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

que sejam tomadas as devidas providências em relação à manutenção de limpeza e 

iluminação pública nos bairros Santo Antônio I e II, e manutenção de limpeza no bairro 

Vista Linda. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO: Em única discussão e votação a Moção de 

Aplausos nº 032/2017, ao CB PM Fábio Rogério Barbosa e a Dra. Danysa do 

Nascimento, pelo Projeto Guarda Mirim em nossa cidade. O Vereador Jorge Mishima 

solicitou a ordem, o que fora concedido e diz:“Quero parabenizar Vossa Excelência por 

esta iniciativa e o Cabo Fábio a gente tem conhecimento que tem feito um trabalho 

excepcional nas comunidades e a Doutora Danysa dispensa comentários, faz um trabalho 

social muito grande. Vossa Excelência está de parabéns e se permitir gostaria de apoiar 

nesta iniciativa.”O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicitou a ordem, o que 

fora concedido e diz:“Senhor Presidente gostaria de parabeniza-lo pela iniciativa desta 

Moção de Aplausos ao Cabo Fábio Mohamed, que vem se destacando no município. 

Quero parabeniza-lo Fabio pela sua atitude e sua competência. Quero parabenizar 

também a todos que estão envolvidos neste Projeto. Muito obrigado. Gostaria de assinar 

também junto com o senhor Presidente.O Vereador Fernando José Gonçalves solicitou 

a ordem, o que fora concedido e diz:“Senhor Presidente, Nobres Pares, Senhores e 

Senhoras presentes. Não poderia deixar de parabenizar Vossa Excelência pela 

apresentação desta Moção de Aplausos pela implantação da Guarda Mirim no município 

de Biritiba Mirim. Eu que tive a oportunidade de trabalhar nos bons tempos de auge de 

Câmara Municipal em Mogi das Cruzes,lá tinha e alguns funcionários eram da Guarda 

Mirim e hoje inclusive umvereador, o Vereador Rodrigo Valverde foi Guarda Mirim em 

Mogi das Cruzes, trabalhava comigo no Gabinete, na época, do Vereador Luís Carlos 

Gondim, então Vossa Excelência foi muito feliz na apresentação deste trabalho. Gostaria 

de parabenizar o Cabo Fabio juntamente com toda a equipe do Projeto, com a Doutora 

Danysa, com o marido dela Buiu,e toda a equipe que faz e realiza lá no Centro de 

Convenções da Sede onde eles estão e hoje está sendo treinados, educados e orientados 

esses jovens, essas crianças, então parabéns pela apresentação do projeto e da Moção. 

Gostaria também de fazer parte da composição deste trabalho.”O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicitou a ordem, o que fora concedido e diz:“ Excelentíssimo senhor 

Presidente gostariade estar parabenizando a Vossa Excelência por esta Moção de 

Aplausos nº 032/2017, tendo em vista também parabenizar todos aqueles envolvidos,o 

Cabo Fabio Mohamed que está sempre apoiandoo que for do bem, então fica aqui a 

minha fala para estar apoiando também.GostariaExcelentíssimo Senhor 



Presidentetambém de fazer parte desta composição que é muito importante para o nosso 

município,embora étoda a ação que é para o bem do município tenho certeza que tem o 

apoio desta Casa.Muito obrigado.” O Vereador Lourival Bispo de Matos solicitou a 

ordem, o que fora concedido e diz: “Jamais poderia deixar de compartilhar também 

junto com Vossa Excelência deste Projeto tão importante que Vossa Excelência fez a 

Moção de Aplauso ao Fábio, porque a gente sempre acompanha o trabalho dele no 

município e a gente se sente muito feliz,pode ter certeza disso, pelo trabalho prestado que 

Vossa Excelência tem feitodentrodo município. Gostaria de fazer parte e assinar junto 

com Vossa Excelência. Muito obrigado.”O Vereador Luís Carlos dos Passos solicitou 

a ordem, o que fora concedido e diz:“Gostaria de parabeniza-lo pela Moção, 

parabenizaros membros, a Policia Militar, a Doutora Danysa, o Fabio Mohamed pelo 

trabalho desenvolvimento com os jovens, que é muito importante para o nosso município. 

Parabéns senhor Presidente.”O Vereador Sergio de Paula Franco solicitou a ordem, o 

que fora concedido e diz: “Gostaria também de parabeniza-lo pela Moção e também de 

maneira especial parabenizar o Cabo Fabio e toda equipe pelo trabalho, lembrando que 

nossos jovens hoje estão muito suscetíveis ao caminho errado, a vivencia das drogas por 

indisciplina e más companhia. Alegra-me muito de ver alunos e ex-alunos 

nossosparticipando deste trabalho, sabemos que ali está sendo ocupado o seu tempo com 

disciplina, com ordem, se distanciando de prática erradas e favorecendoai o bom 

convívio na sociedade.Parabéns Cabo Fabio e toda sua equipe.”Antes de colocar a 

Moção de Aplausos nº 032/2017, em votação o senhor Presidente Marcelo Batista de 

Miranda Melo diz:“Gostaria de perguntar a Doutora Danysa ou o marido dela professor 

Buiu está? Ele pode comparecer até aqui com a gente também? Professor você que é 

vice-presidente da Associação Crê Ações - Membro do Terceiro Setor. Por gentileza, 

uma salva de palmas, ele merece quebrar o protocolo. Palmas.....Quebrando o protocolo 

uma salva de palmas tambémao Cabo Fabio Mohamed. Palmas.... Gostaria apenas antes 

de colocar em discussão e votação.Não faço mais que a minha obrigação em esta Moção 

de Aplausos.Só vou deixar uma história rápida para vocês. A minha mãe trabalhava na 

Divisão Regional deEnsino,como uma vez o Comandante agora na troca do comando ele 

falou que foi no clube da 17º e foi tirado eu também fui lá e fui tirado uma vez.A minha 

mãe trabalhava na Divisão Regional de Ensinoonde tinha ali o Comanda da Guarda 

Mirim de Mogi das Cruzes e eu como pequenopobre Biritibano numa dessas idas que 

minha mãe pode me levar ao trabalho da divisão Regional de Ensino um menino pobre ali 

pela primeira vez tinha uma sala do Grêmio da Guarda Mirim que tinha pingue pongue e 

ali vi aqueles meninos com as fardas da Guarda Mirim fiquei encantado pela farda da 

Guarda Mirim eles fazendo ordem unida, como vocês entraram ali e aquilofoi paixãoe eu 

não pude entrar porque eu era de Biritiba Mirim, então fiquei ali e depois vi eles 

trabalhando no mercado e eu achei aquilo fora do comum,foi um sonho da minha parteem 

querer fazer parte da Guarda Mirim do qual não pude por eu morar em Biritiba, então 

hoje tive meu sonho realizado porque fui servir o 6º Batalhão da Infantaria em Caçapava 

e depois como voluntário servir o Exercito, então vocês estão tendo a honra hoje de 

entrar. A Guarda Mirim ela é através das noções um complementoda educação dos 

familiares, os pais estão de parabéns e vai ter este aporte, suporte. Gostaria de desejar ao 

pessoal do Terceiro Setor que sai da sua zona de conforto e eu acredito que hoje o mundo 

é isto dai,aos familiares e as pessoas que saem da zona de conforto e faz, a Doutora 

Danysa, o marido dela o professor Buiu, ao Cabo Fabio Mohamed, as pessoas que se 



doam e fazem algo mais, essas pessoas que saem da zona de conforto e se doam para 

estes projetos sociais é isso que encanta. Vocês crianças são nosso futuro, são futuro da 

nossa classe política, entãovocês vão ter espaço aié um terreno que vocês estão ocupando 

não é um campo ócio para abordagem e podem ter certeza que vocês vão ter mais noção 

de civismo, como o professor Sergio mesmo citou não vai ser campo fértil, aqui temos 

mesmo o Major o Capitão Amaral que se torna a pessoa que não tem tempo ócio, “mente 

vazia oficina do diabo”, não tem este ditado, então podem ter certeza que vocês vão 

produzir muito maisno futuro, podem ter certeza que vocês estão no caminho certo e para 

mim é uma honra ter a Guarda Mirim em Biritiba. Quero agradecer e parabenizar, não é 

mais que minha obrigação. Agradecer aos nobres Pares Vereadores pelo apoio, aos pais e 

as mães que incentivem esse complemento da educação toda para vocês. Gostaria de 

colocar e convidar a todos os vereadores a assinarem, a Moção não é minha é de todos os 

vereadores que queiram assinar e colocar a Moção de Aplausos e enviar.É mais que 

mérito, o cabo Fabio, o Mestre Buiu, a Doutora Danysa, já vem fazendo por merecer 

Moção de Aplausos, pois vem fazendo muito mesmo, vem tendo ações positivas na 

cidade.”Colocada em discussão e votação a Moção de Aplausos nº 032/2017 

foiAPROVADA.O senhor Presidente informa que antes de iniciar os trabalhos do 

Expediente gostaria de solicitar ao Comandante Major Luiz Cláudio que se quiser fazer 

uso da tribuna.CAPITÃO LUIZ CLÁUDIO FIGUEIREDO:“Boa tarde a todos. 

Excelentíssimo senhor Presidente Marcelo Batista, no qual cumprimento as demais 

autoridades do Poder Legislativo aqui presente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, 

Excelentíssimo Comandante da 3ª CIA Capitão Amaral, Comandante direto daqui, da 

cidade de Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis, Excelentíssimo Cabo Fabio 

Mohamed, Excelentíssimo senhor Buiu e demais pais e mães dos nossos futuros , que 

estão sentados aqui na nossa frente. Futuros que carecem de uma esperança, que carecem 

de um Brasil melhor e vocês vão ver um Brasil melhor é só questão de tempo, porque 

estamos passando por tempestades. Depois de toda tempestade temos o que? Temos a 

calmaria. Não percam as esperanças por mais informações ruim que cheguemnas nossas 

cabeças.Vamos filtrar, vamos peneirar vamos fazer aquele filtro, a mídia não para de 

produzir as informações que acabam chegando em nossa casa, mas vamos pensar 

positivamente.Estamos passando por um momento, momento histórico no Brasil e nós 

estamos resgatando os valores pouco a pouco, então nunca percam as esperanças, porque 

nós vamos viver um Brasil melhor e não será muito demoradaessa chegada, porque as 

mudanças da nova era são muito mais rápida do que das eras anteriores. Então vamos ter 

grandes mudanças em menor tempo de espaço possível, sempre manter as esperanças. 

Jovens sigam o caminho do bem, porque vocês vão colher o caminho do bem no futuro 

de vocês. Essa é a palavra que eu tenho para transmitir aqui Presidente, além dos 

parabéns aos integrantes direto do projeto e aos mentores do Projeto da Guarda Mirim 

aqui de Biritiba, um grande Projeto, as crianças, os jovens precisam de orientação 

positiva neste momento muito conturbado que estamos passando, o Brasil está passando e 

a orientação correta é o momento agora de eles receberem.Então nada melhor do que 

educação, disciplina, civismo, respeito são valores que temos que resgatar e preservar 

como sendo os valores principais de nossas vidas. Então resgate isso aqueles que se 

encontram um pouco perdido neste caminho, pois é o caminho que eles vão trazer um 

futuro melhor, não só para a pessoa, mas como para a sociedade que ela vive então essas 

são as minhas palavras, teria muito mais a falar, mas não quero me estender. Gostaria de 



agradecer a todos pelo convite e estar podendo falar em nome do Comandante Coronel 

AryKamiyama e representa-lo neste ato solene e parabeniza-los a todos pela grande 

iniciativa e pelo cuidado que tem com os nossos futuros que estão aqui presente nos 

assistindo. Muito obrigado a todos.”  O senhor Presidente cede o uso da palavra ao Cabo 

Fabio Mohamed representando a Guarda Mirim. CABO FABIO MOHAMED: 

“Obrigado nobre Presidente.Gostaria de agradecer a presença do Major aqui com a gente, 

ao Capitão Amaral comandante da gente aqui na cidade de Biritiba Mirim, aos Nobres 

Vereadores e dizer que em menos de um mês, quando do inicio da Guarda Mirim lá no 

ProjetoCrê ações, onde nós colocamos o Projeto para quem quisesse, entregamos a 

algumas pessoas para que dessem inicio a este Projeto. Esse projeto não foi não sei como 

vou dizer, se foi bem visto, mas ai sentamos, conversamos e aprimoramos junto ao 

Projeto Crê Açõesa melhor forma de trazer de volta o que está acabando com a 

sociedade, o ser humano perdeu, o brasileiro em si perdeu a noção civismo, da moral eda 

educação. Quando a gente abriu as inscrições era para sercento e vinte crianças e hoje 

estamos com duzentos jovens inscritos. Comandante o mais surpreendente foi, que temos 

jovens aiprestes há completar dezoito anos e já estão fazendo prestando concurso na 

Polícia Militar com a gente, tomou um destino e muito estão querendo servira carreira 

militar. O que vou dizer para os senhores.Agradeço esta Moção e esta Moção não é para 

mim e para vocês. Esta Moção é dos senhores, pais os mais adolescentes, as mães que 

estão acreditando no futuro, não vamos deixar a peteca cair, vamos levantar e trazer as 

noções de civismo. Agradecer aos voluntários que estão se doando lá com a gente, temos 

médicos, dentistas, professor de educação física se dedicando e os pais estão fazendo a 

secretaria por conta própria, lembrando que já temos empresas interessadas em contratar 

esses jovens. Estão fazendo contato com a gente para contratar esses jovens. Agradecer 

também aos policiais militares que em dia de folga estão indo lá dar um pouco de 

disciplina a todos, o Cabo Barbosa meu irmão, o Soldado Moura que é do PROERD que 

também está dando orientação lá para tirar essa criançada, essa garotada do ócio, tirar 

desta peste chamado droga que é um câncer querendo comer a cabeça desses jovens. Lá é 

como falo para eles sejam sempre o número um, nunca seja o número zero que nunca é 

lembrando e o dois fica sempre atrás do um, então seja o um, mas seja um na vida, na 

carreira, no dia a dia, você quer ser militar seja o melhor militar, quer ser engenheiro seja 

o melhor engenheiro, você quer gari, mas seja o melhor gari, seja o  melhor no que for 

fazer. Muito obrigado a todos.”O senhor Presidente cede o uso da palavra ao Vice-

presidente do Projeto Crê Ações – Professor Buiu. PROFESSOR BUIU: “Boa tarde a 

todos, Vereadores, Primeiro e Segundo Secretário, ao Cabo Fabio. Bom, não era para eu 

estar falando aqui, era para minha esposa estar falando aqui a Danysa talvez elasaberia 

falar melhor do que eu.Mas ouvindo algumas palavras aqui. Meu nome éOriel Rezende, 

nascido na cidade de Caçapava, e, também tive uma passagem breve sobre a Guarda 

Mirim. Em Caçapava também tinha a Guarda Mirim e infelizmente eu não consegui fazer 

parte da Guarda Mirim, até comentei com o Fábio, anos depois passei pelo exército 

também e fui dispensado pelas condizentes, mas, enfim,segui minha vida trabalhandoe 

fazendo o que eu gosto que é minha arte, que foi nascido aqui no Brasil que é a Capoeira, 

mas hoje não vim falar da Capoeira, vim falar do Projeto. Hoje tendo a Guarda Mirim 

dentro do nosso projeto, eu percebo que foi também uma perseguição, derepente eu não 

consegui fazer parte da Guarda Mirim naquela época, mas hoje sou uma das pessoas que 

apoia este projeto da Guarda Mirim, gente então os parabéns por este projeto maravilhoso 



que eu estou todos os dias lá participando de alguma forma. Em nome da Doutora 

Danysaqueroagradecer a todos, agradeceroapoio, agradecer ao carinho e dizer que nosso 

projeto está sempre lá de braços abertos à população, à cidade de Biritiba Mirim, porque 

a gente tem que fazer nossa parte e a gente vem fazendo. Já tem uns três, quatro anos que 

estamos na lida com o projeto do Centro Cultural e a Danysa tem o projeto que é dela Crê 

Ações e dentro do Projeto do Centro Cultural eu tenho o meu Projeto que é a Capoeira e 

tem outros projetos como Karatê. Nós temos a dança, os drutsdançs, temos também a 

JiuJitsu, Yoga e outras propostas também como aula de violão e violino. Esta semana 

recebi uma mensagem pelo e-mailque temos uma procura pelo teatro, tem um professor 

de teatro que quer ser voluntário no nosso projeto lá e também um professor que quer 

ensinar cavaquinho, então às coisas vão crescendo aos poucos e acredito que a cidade vai 

entender a nossa ideia e nossas propostas em relações aos nossos projetos. Que dessas 

gatinhas que estão aqui que consigamos salvar um, dois ou três, mas o que importa é que 

nós fizemos nossa parte e só aquele lá de cima que vai poder dizer a verdade, você fez o 

que tinha que ser feito e se você puder pegar nas mãos de um desses meninos e conseguir 

colocar ele no caminho do bem já é muito importante.Aprendi uma coisa que está na 

bíblia,está escrito assim: “instrua o teu filho no caminho que ele deva andar para que 

mais tarde ele não se desvie dele”, então não importa a atividade, a modalidade que ele 

pratica o importante é instruir o caminho dele que ele tenha que seguir para que mais 

tarde ele não tenha dificuldades. O Fábio falou tudo,a questão das drogas isso é um 

câncer e está no mundo inteiro, mas nós temos força para fazer com que nossa cidade 

nossas crianças cresçam com outra cabeça, porque não é só umapessoa que está lutando 

para isso, são várias pessoas, se eu fizer a minha parte, se hoje os vereadores fazerem a 

parte deles e nós a nossa parte, nóstemos certeza que a gente vence.Daqui pode sair 

excelentes policiais, daqui pode sair excelentes músicos, excelentes professores, eu 

acredito nisso. Muito obrigado a todos, um abraço e tenham uma boa tarde”. 

Palmas....Retornando aos trabalhos o senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo informa que passará ao Expediente. EXPEDIENTE:Leitura do Ofício n.º 

1.858/2017 do Senhor Deputado Estadual André do Prado – referente a resposta à 

Indicação n.º 1.542/2017 remetente da Secretaria de Logística e Transporte, sobre a 

implantação de Posto 24h na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, ao senhor Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo.O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura das Indicações 

apresentadas.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS:Indicação nº 427/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, para que tome as providências 

necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar toda a extensão das Ruas 

Anita Garibaldi, Guerra Junqueira, Luiz Vaz de Camões e Almeida Garret, no bairro 

Cruz das Almas.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES:Indicação nº 428/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, no sentido de passar a máquina 

niveladora e cascalhar a Rua Maria Gema de Melo Oliveira; Indicação nº 429/2017, 

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

ao órgão competente, no sentido de passar a máquina niveladora na Rua Maria Hernandes 

Castellano, bairro Castellano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINAIndicação nº 430/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 



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

ônibus na Estrada Nossa Senhora Aparecida, bairro Casqueiro, próximo à escola 

desativada. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCOIndicação nº 431/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que interceda junto ao órgão competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviços de motonivelamento e pavimentação asfáltica nas Ruas 

Uruguai e Alexandre Datallo Pedro Rocco, ambas situadas no bairro Castellano. 

Indicação nº 432/2017, 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 na Avenida Ferdinando Jungers, próximo ao posto de 

gasolina. Não havendo mais trabalhos, o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário 

Vereador Fernando José Gonçalves que faça a chamada dos oradores inscritos para o uso 

da tribuna. 1. FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:“Senhor Presidente,Nobres Pares, 

Imprensa, todos os presentes, aos pais, nosso amigo Cabo Fábio, o irmão dele Cabo 

Pioquem a gente chama carinhosamente de Pio, aos membros da Guarda Mirim e aos pais 

uma boa tarde.  Já fiz uso da palavra parabenizando o Fábio juntamente com o projeto 

Crer, do trabalho desenvolvido, até eu estava conversando com o Buiu antes da fala dele 

que o projeto Crer não é somente a Guarda Mirim, tem uma série de outros projetos 

envolvidos né.E é interessante que com a implantação da Guarda Mirim essas crianças  

que estão se inserindo no projeto da Guarda Mirim também poderão utilizar os 

projetos que lá são implantados, são colocados, então quer dizer automaticamente ficar 

com a Guarda Fábio incrementou também a participação em outros Projetos do Projeto 

Crer.Então, primeiro parabéns aos pais por incentivar seus filhos a participar, parabéns a 

todos que estão diretamente ligados a este projeto. Tivemos uma conversa com o Fabio 

no sentido detentarmos buscar um suporte de apoio para este projeto, não só para este 

projeto como para outros projetos, estamos tentando viabilizar isto da melhor maneira 

possível e com certeza logo logo teremos boas notícias para o Projeto da Guarda Mirim. 

SenhorPresidente, hoje a sessão está tão light, tão legal,é gostoso quando você faz uma 

sessão assim para homenagear, mas infelizmente nós temos que trazer à tona também 

alguns assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia na nossa Casa Legislativa. O 

Senhor Prefeito no dia vinte e cinco do nove encaminhou umProjeto de Lei para esta 

Casa que tratava-se, trata-se aliás das alíquotas do ISS para o município de Biritiba 

Mirim. Então para que todos possam entender, houve uma discussão no CONDEMAT -

Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e quiseram parelhar toda a 

alíquota de ISS, nós temosa nossa municipal, então nós temos aqui por exemplo: 

alíquotas, por exemplo:O cabeleireiro ele paga 2% (dois por cento) aí veio para cá o 

Projeto fazendo uma alteração de 5% (cinco por cento).Só que isso a Câmara tem 

autonomia para fazer a manutenção, a modificação ou não do Projeto, porque a ideia é 

taxar as grandes fortunas que são: bancos, leasing, empresas de internet, planos de saúde, 

que não arrecada no município e com a nova Lei Federal a arrecadação será na fonte, 

então você passa o seu cartão de créditoo imposto é recolhido no município, então todos 

os municípios acharam por bem taxar em 5% (cinco por cento).Só que veio o Projeto já 

taxando tudo, inclusive algumas áreas do nosso município,comércio e tudo mais em 5% 

(cinco por cento),mas isso, os comerciantes podem ficar tranquilos que a Câmarana 

unanimidade dela está olhando este projeto e não haverá prejuízo ao comércio da cidade, 

que isso fique bastante claro. Mas para minha estranheza senhor Presidente, 



nobres Pares,o Senhor Prefeito protocolou no dia vinte e cinco do nove este projeto e no 

dia vinte e seis ele entrou com o pedido de urgência sendo que no projeto original não 

estava pedindo urgência. Este projeto para ter validade a partir de Janeiro tem aquela 

noventena que eles chamam, o que ocorre, teria que ser aprovada até trinta de 

setembro. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a ordem, o que fora 

concedido e diz: Gostaria que computasse meu tempo ao Nobre Vereador Fernando José 

Gonçalves”. O senhor Presidente pede para somar mais cinco minutos ao tempo do 

vereador.Fernando.Só que para nossa surpresa tem o critério da noventena e ai este 

Projeto tinha que ser aprovadoaté o dia trinta, sendo que foi protocolado dia vinte e cinco 

e nós não tínhamos tempo hábil para fazer esta sessão extraordinária, porque o Projeto 

não é simplesmente uma folha, o Projeto são, sei lá, vinte,trinta folhas, são centenas de 

alíquotas, faixas etárias, é comerciante, barbeiro, cabelereiro, borracheiro, empresas, 

grandes empresas, enfim.... O senhor Prefeito pediu uma extraordinária e essa 

extraordinária até porque não houve o consenso e não houve tempo para os vereadores 

avaliarem o projeto comoum todo, inclusive tem muitos vereadores que passaram o 

feriado debruçado sobre este projeto e realmente passou o tempo. Nós íamos perder 

janeiro porque não votamos em setembro, estava fora da noventena, não adiantava porque 

o projeto não chegou na Casa a tempo para podermos estudar. Mas aipara minha surpresa 

o Prefeito foi no mínimo, para não dizer num ato de irresponsabilidade, mas no mínimo 

infeliz numa matéria publicada no jornal na mídia social do Urgente News, colocando o 

seguinte:O município pode perder cerca de trezentos mil em ISS, oPrefeito Jarbas 

responsabiliza a Câmara de Vereadores por perda de recursos e ai ele vai mais além, ele 

coloca:Segundo o Prefeito Jarbas de Aguiar o município perdeu a arrecadação para o mês 

de janeiro e se não for votado dentro do prazo perderá para o ano inteiro de arrecadação, 

foi o que disse o Prefeito a este jornal. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita a 

aparte, o que fora concedido.Robério. “Nobre Vereador é bastante é bem importante 

Vossa Excelência também aproveitar e fazer a colocação perante a mídia inclusive que 

Excelentíssimo Senhor Prefeitoele mandou para Casa um projeto que não estava 

completo é importante que a mídia, que a população de Biritiba Mirim estejam ciente 

disso. Muito obrigado”. Fernando. Muito bem lembrado Vereador Robério.Aí o Prefeito 

fala aqui que tá perdendo R$ 300.000 (trezentos mil), só que no Projeto original ele 

sequer mandou quantos centavos ia ser arrecadado com essa nova alíquota que ele está 

baixando, mas é engraçado que para acusar aCâmera na mídia ele consegue dizer que éR$ 

300.000(trezentos mil), mas para encaminhar o Projeto para a Câmara dizendo que vai 

arrecadar X por mês ele não encaminhou. Então o que temos que deixar claro que esta 

Câmara aqui, eu falo isso por todos os vereadores, em momento algum nós quisemos 

barrarmos o Projeto, em momento algum, muito pelo contrário nós estamos debruçados 

sobre este Projeto porque é de interesse da cidade, mas como bem diz o Vereador 

Marcelo nós estamos elaborando oPlano de Turismo e aí vamos taxar o turismo que é 

doispara 5% (cinco por cento) como é que você vai atrair o turista desse jeito ou os 

investidores na área de turismo.Nós estamos aí com a implantação,segundo o Prefeito, no 

futuroPolo Industrial e nós estamos taxando em 5% (cinco por cento), porque toda a 

região está5% (cinco por cento), mas nem Polo Industrial nós temos, então quer dizer,nós 

já vamos começar taxando lá em cima. Que interesse  a empresa vai ter em vir para 

Biritiba se em Mogi é5% (cinco por cento) do mesmo jeito.Então nós temos que fazer 

aqui a 4(quatro) a 3 (três) paraque incentive. Poá hoje, Poá hoje tem arrecadação 



brutal  porque lá o imposto era 0,02 (zero vírgula zero dois) por cento, até que o Governo 

Federal acabou fez a alíquota para todo mundo em2% (dois por cento) e agora no 

CONDEMAT chegou o consenso de 5% (cinco por cento), então a minha crítica é 

justamente neste sentido.Eu acho que o Senhor Prefeito não tem não tem o direito de 

acusar estaCâmara de irresponsabilidade emnão ter votado o Projeto, sendo que se ele 

tivesse interesse sabendo da noventena deveria ter encaminhado o Projeto para esta Casa 

para que esta Casa com tempo analisasse com calma este Projeto. Ele manda no dia vinte 

e cinco e querque aprove no dia vinte e oito, aqui não é feira e não vende pastel, aqui nós 

vamos analisar ponto por ponto. O Vereador Walter Machado de Almeida solicita a 

ordem, o que fora concedido e diz: Gostaria que computasse meu tempo ao Nobre 

Vereador Fernando José Gonçalves”. O senhor Presidente pede para somar mais cinco 

minutos ao tempo do vereador. Fernando.Gostaria de passar o tempoVereador Walter 

que você me concedeu aoVereador Marcelo.Só para encerrar minha parte, que fica 

bastante claro esta Câmara não está omissa quanto a este Projeto só que também nós não 

vamos, nós fechamos umacordo aqui que nós não vamos aceitar Projeto empurrado goela 

abaixo e que se aprove no outro dia ou no momento que o Prefeito achar melhor e esta 

questão dos R$ 300.000 (trezentos mil), se a Câmara não aprovou é porque a Prefeitura 

não encaminhou a tempo para esta Casa analisar.Muito obrigado senhor Presidente”.2. 

VEREADOR JORGE MISHIMA:O Primeiro Secretário Vereador Fernando José 

Gonçalves diz: “Solicito a substituição em nome do vereador Jorge Mishima, tendo em 

vista que o mesmo está respondendo um assunto de relevância no gabinete”.3. 

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

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Agradeço e vou passar meu tempo ao 

Vereador Marcelo para as conclusões dele”5. VEREADOR LUÍS CARLOS DOS 

PASSOS:“Agradeço e dispenso o uso da palavra” 6. 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.6. VEREADOR MARCELO 

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

Secretário, Nobres Pares. Pessoal da Imprensa, todos os pais, Guardas Mirins, Guarda 

Civil Ronie, Cabo Fabio Mohamed, todos os presentes. Gostaria de fazer o uso da palavra 

aqui como Vereador e dizer o seguinte, vou ter que falar aqui.Eu tenho tido muito 

cuidado um zelo muito grande para falar do Executivo para não criar celeuma, tenho 

tentado evitado de falar,mas infelizmente no dia quatro o Prefeito deu uma entrevista 

para o jornal Urgente News, do qual me causou surpresa falando que por causa da 

Câmara ele perderia trezentos mil em janeiro, por causa do Projeto do ISS.Acontece que, 

como foi dito pelo Fernando, este projeto veio dia vinte e seis.O que eu fico assim um 

pouco é a facilidade que o Prefeito teve de falar e de largar apenas assim só falando dos 

critérios que ele usou para acusar a Câmaraqueseriamos os responsáveis por ele perder 

esse trezentos mil em janeiro. Quero deixar bem claro que a Câmara tem sido uma 

parceira, uma irmãdo Executivo aqui.Convido aqui o Prefeito e se ele quiser para a 

agente fazer um debate, ao vivo, com o pessoal da Imprensa até para a gente estar falando 

e ele poder falar aonde é que a Câmara foi omissa qualquer ponto, ele me mostrar onde é 

que eu, como Presidente da Câmara, e todos os Vereadores aqui presente, aonde é que eu 

errei em algum momento com ele aqui.Convido ele até para a gente deliberar junto para 



tentar fazer um acerto.Em nenhum momento esta Câmara tentou prejudicar o Prefeito, em 

nenhum momento eu fui covarde de acusar ele de nada, em nenhum momento a gente se 

arvorou de argumento,a gente achou desculpa para invocar nada. O que ele fez de falar 

isso daí, sinceridade, não é a verdade. Este Projeto que ele mandou para cá ele usou aqui 

artifícios, como por exemplo: ele falou da alíquota bancária, por exemplo o banco,Poá 

tinha a sede do banco Itaú onde toda a fatura que você pagava do cartão de crédito Poá 

era cidade-sede e ela arrecadava tudo e hoje o município vai ser o município tomador se 

você pagar o cartão de crédito aqui em Biritiba nós iremos receber.Essa alíquota eu achei 

que nós estávamos previsto nos2% (dois por cento), conferi eu, o professor Sérgio 

conferiu também já tá em 5% (cinco por cento), ele falou e nós vamos receber essa 

alíquota tá prevista a fiscalização, plano de saúde também, eu me debrucei este fim de 

semana, já está em 5% (cinco por cento), então gente a questão é, o que causou espanto 

que a gente estava verificando e quando ele deu entrada no dia vinte e seis, ele passou um 

rol de despesas que o CONDEMAT e todas as cidades se alinharam em 5% (cinco por 

cento), porém no caso da gente aqui eu não tinha as alíquotas, não foram enviadas, o que 

não foi comentado junto com o Projeto,oProjeto veioincompleto, as alíquotas anteriores, 

por exemplo, não estava lá que o Barbeiro, os cabeleireiros pagavam 2% (dois por 

cento)e agora está em cinco, não estava lá que o advogado e que os profissionais, 

algumas classes de profissionais liberais pagavam 2% (dois por cento) e agora foi 

alinhadoem cinco, como todos os municípios, mas para mim não interessa comprar outros 

vereadores o que pagam os outros municípios e sim o que a gente mora aqui entendeu. 

Então ia afetar muita gente e a gente ficou de discutir, são 217 (duzentos e dezessete) 

categorias e itens, como nós discutimos também do Turismo o Prefeito ele está fazendo 

um plano de turismo não éviável que a gente aumente a taxa que se não me engano é de 

2,7% (dois vírgula sete) por cento, é isso Professor Sergio?Senão me engano, para 5% 

(cinco por cento).Até o Professor Sérgio concordou, o projeto ele precisava de mais 

deliberação, há de ter mais celeridade, então é mais fácil à gente perder o mês de janeiro 

e não dá para a gente preveressa suposta arrecadação que ele falou a gente não sabe onde 

ele tirou esse R$ 300.000 (trezentos mil), do que perdeu o ano inteiro, então vamos supor 

assim.Outra questão também, o projeto incompleto não tínhamos como a gente analisar 

né, então o Prefeito simplesmente jogou isso no ar, mas também estava travestido do 

que?De Imposto, de tributação, porque se a gente vai e volta toda a classe que era 2% 

(dois por cento) para 5% (cinco por cento), quem que aprovou o projeto 

depois?ACâmara.Aí depois a gente ia ter aumentado também o imposto, então gente a 

gente tem que ter um pouco de postura e analisar as coisas com calma não dava para a 

gente fazer com este tempo, entendeu. A gente vai ter a calma para analisar o projeto, o 

Prefeito tinha que ter um pouco mais de prazo, o prazo que ele pediu aqui, solicitou, é um 

regime de urgência que tem na verdade 45 (quarente e cinco) dias para ser analisada, 

então a gente quer dizer que como o Fernando falou aqui, a gente vai analisar com calma 

e poder dar a resposta sim.Eu não vou poder aceitar que o Executivo mande aqui as 

coisas e sejaanalisada as pressas e colocadas da maneira que ele quis aqui gente. Eu 

gostaria de pedir também, essa Lei que ele mandou que agente analisou aqui a gente teve 

que pegar no arquivo da gente aqui para poder fazer esse comparativo,eu gostaria de 

pedir no caso para ele se quando ele pudesse vir aqui deliberasse conosco as questões da 

Câmara, deliberar não é assim negociar é tratar com a gente, porque quando ele mandou 

o Secretário de Finanças para conosco aqui para apresentar este Projeto ele veio e falou 



que tinha 1200 (mil e duzentas) MEI, que a micro empresa, mas ele veio com um papel 

simples de computador.A gente aqui para poder saber mais do Projeto a gente pediu um 

papel mais oficial que seria um papel como este, umProjeto de Lei que tivesse provado 

que tinha tantas MEIS, um papel oficial e não só  isso, então isso é o que a gente 

quer.OLegislativo aqui nunca se omitiu isso é tanto os vereadores aqui da base ou não da 

base.A gente quer que o Prefeito faça as declarações mais verdadeiras né, se ele quiser se 

reunir com a gente ao vivo para apontar erros aqui não o que não pode fazer é a famosa 

bola nas costas e a gente estar falando aqui e ele falar para um grupo de pessoasque a 

Câmara atrapalha ele, esta Câmara não atrapalha não, esta Câmara nunca votou um 

Projeto contra, todos os projetos que foram bons para a cidade foram votados entendeu, e 

aqui a gente trabalha com responsabilidade, aqui a gente não vai permitir que faça esse 

julgamento assim de maneira até um pouco livre, a gente tem respeito, eu tenho pautado 

aqui pela ética, a gente não tem se arvorados momento de nenhuma fala, não é 

oportunista, mas a gente exige o respeito que ele tenha para com a Câmara também né e 

aqui a gente vai pedir para ele pautar com o mesmo respeito, a gente não fala da maneira 

nem se arvora de momentos ruins,então vamos pedir o mesmo respeito para conosco aqui 

na Câmara.” O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora 

concedido.“O mais interessante disso,como Vossa Excelência disse o Secretário de 

Finanças teve anteriormente aqui na reunião, ele apresentou o número de MEIS, que é o 

microempreendedor individual  que já está fora desta taxa, mas nós não temos isto 

oficialmente documentalmentefalando porque por exemplo:Um cabeleireiro ele pode ser 

MEI, mas por exemplo,oAdvogado não é MEI, o Dentista não é MEI e ele vai passando 

tributado sabe então, o Brasil está numa situação tão difícil com a carga tributária 

tão difícil que ninguém aguentamais pagar imposto e aí nós entendemos até que o projeto 

para as grandes empresas é necessário a gente taxar as grandes fortunas das grandes 

empresas.Mas nós não podemos quando nós taxar as grandes empresas taxar também os 

nossos comerciantes, porque ninguém mais aguenta estacarga tributária. Obrigado”. 

Marcelo:“Só para finalizar, quero deixar bem claro. O que acontece?Quando estivemos 

lá no CONDEMAT falamos, os municípios todos não querem fazer aquela guerra fiscal  e 

a Lei especifica permite a gente agora com a regulamentação, que o Prefeito está 

correndo com esta Lei,de trazer indústrias e empregos para cá, porque a nossa dificuldade 

é de arrumar emprego, você vai procurar emprego em Mogi eles olham seu endereço e 

eles não dão emprego pra cá porque tem o vale transporte para pagar, então geralmente 

eles não empregam. Aí o acontece, agora é a chance de tentar trazer empresas pra cá. Na 

reunião do CONDEMAT, eu, como representante da Câmara de Biritiba pedi a palavra e 

falei:Pô agora que é a chance de a gente diminuir as alíquotas do imposto para levar 

empresas, fazer guerra fiscal que após aprovado possa trazer empresas para Biritiba, 

vocês vão querer que Biritiba cobrem o mesmo imposto que vocês?Qual é avantagem de 

a gente ter aprovado a Lei deMananciais a Lei especifica? E ai eles ficaram com a cara de 

“bunda”, mas ninguém falou. E ai eu falei Biritiba e Salesópolis tem que lutar para baixar 

a porcentagem e levar empresas para lá, foi isso, briguei sozinho.Aí acabou a sessão e o 

Prefeito Jarbas veio falar comigo, Marcelo você deixa eu concordo com você nós vamos 

ter que baixar a empresa, eu não queria que ele assinasse essa mesma Lei que ele está 

assinando agora, porque a gente não vai fazer guerra fiscal, gostaria que ele cumprisse o 

que ele falou comigo em off. lá, porque se a gente assinar esta minuta a gente  não 

consegue fazer guerra fiscal. É disso que eu queriafalar para vocês, eu acho que é hora de 



trazer empresas pra cá, ele está lutando ele está fazendo o Plano Diretor, o Plano de 

Turismo, então vamos taxar menor o turismo, vamos fazer esta Lei sim com calma é uma 

responsabilidade, mas a gente precisa de tempo, o Professor Sergio concordou comigo. 

Vamos marcar este mês, é preferível perder um mês do quevoltar e reprovar a Lei, ele 

mesmo concordou ele é da base, o que eu não posso admitir é que o Prefeito fale lá que 

nós somos os responsáveis por ele perder trezentos mil. Onde que ele tirou este número 

gente? Sabe o quea gente temque fazer? É seunir.Hoje a Câmara está melhor é porque 

todos aqui se uniram responsavelmente por administrar, pagamos a conta, a gente não 

pode ficar reclamando, temos que trabalhar como vocês todos estão fazendo.”O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte, o que fora concedido. “A Vossa 

Excelência tinha pedido uma planilha também para fazer a comparação de quanto se 

recebe esses anos passado de cadacontribuinte, realmente dentrodeste projeto não veio 

esta planilha parapoder estar olhando este Projeto e fazer uma análise do que se pede hoje 

do que cobrava antes, então é muito importante saber que dentro deste projeto não 

mandaram a planilha para se fazer a avaliação que seria importante.”Marcelo. “Eu não 

estou falando mal do Prefeito eu estou defendendo a Câmara comunidade aqui como o 

Fernando falou não é pastelaria da Kyoko não. Não pode vir o Projeto do jeito que veio e 

a gente votar de qualquer jeito, tinha que ter apenas os dados informativos para a gente 

analisar. O Professor Sergio disse que vai trazer, a gente se reúne Professor e vai analisar 

porque se não a gente vai aumentar os imposto e o povo não aguenta mais imposto, está 

sufocado, então vamos trabalhar com calma este mês e aprovar o Projeto. O que não pode 

é aprovar o Projeto e dizer que a gente é responsável por ele perder trezentos mil, apenas 

isso Eduardo, Você está entendendo?”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 Fernando José Gonçalves para que 

prossiga com os oradores inscritos.7. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA:“Excelentíssimo senhor Presidente boa tarde. Boa tarde à Mesa Fernando José 

Gonçalves. Cabo Fabio Mohamed muito obrigado pela presença hoje aqui. Nobres Pares 

uma boa tarde. Munícipes aqui presentes uma boa tarde a todos, a Imprensa, a Mídia que 

aqui se encontra, aos funcionários desta Casa uma boa tarde. Falando-se em perder R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), Excelentíssimo senhor Presidente como o senhor acabou 

de citar aqui a realidade todos perceberam que não é isso, infelizmente incompetência 

existem em todos os lugares, não é isso. Venho aqui falar sobre um bairro que está 

prestes a perder uma verba onde foi divulgado na mídia, já falei aqui mesmo nesta 

Tribuna, tudo que se falafica registrada em ata, ao Nobre Vereador LuísPassos para que 

reporta-se a minha indignação ao Senhor Prefeito, mas ele também está aguardando esta 

resposta do Excelentíssimo. Como eu sempre digo aqui, não é bater não é falar mal do 

Prefeito é simplesmente fazer a fala para que fique registrado sim, porque o trecho 2 

(dois) do bairro do Nirvana, esse trecho 2 (dois) onde vai precisar fazer o asfalto 

deste bairro já está licitado e contratado também pela empresa, se não fizer início dessas 

obras até Novembro,aí sim vamos perder um recurso.Excelentíssimo Senhor Presidente, 

não é trezentos mil reais é um pouquinho mais tá. Isso eu estou falando do trecho 2 

(dois), agora tem o trecho um também que eu falei com o Secretário o senhor Hélio, 

conversei com ele o Secretário de Obras faltava fazer uma adequação na planta isso foi 

falado em abril e nós estamos no mês de outubro. Só que até agora também não estou 

sabendo da licitação muito menos desta contratação tá, isso eu digo de apenas uma 



adequação de planta eu não sou dessa área, mas eu acredito que essa planta para fazer 

uma adequação eu acredito que deveria fazer aí pelo menos em 30 (trinta) em 45 

(quarenta e cinco) dias, mas não todo esse tempo que já vem se estendendo, infelizmente 

até hoje até agora, neste momento eu não tenho nenhuma resposta a respeito disso. Como 

eu digo, já foi falado na Sessão retrasada, estou falando novamente apenas para reforçar 

para que realmente fique registrado para amanhã ou depois ninguém falar, não, mas 

ninguém cobrou,então tá cobrado e tá registrado. Quando eu coloquei hoje um 

documento sobre o Jardim Yoneda, é um requerimento, um requerimento que na 

realidade não precisava de nenhum requerimento para fazer a limpeza de um bairro, para 

colocar iluminação pública, o que acontece, eu falei sim do Jardim Yoneda, Vila Santo 

Antônio I e Vila Santo Antônio II, claro que eu não me esqueci também da Vista Linda, 

está registrado porque nesses bairros mora pessoas carentes também, mas que precisa de 

atenção do Poder Executivo, sabendo que o Poder Legislativo ele não tem a função de 

executar nada, mesmo porque o Legislativo não tem máquina parada aí, as máquinas fica 

lá embaixo no pátio onde todos já puderam perceber.O Vista Alegre também é um bairro 

que precisa de limpeza, então “poxa vida” será que toda vez precisa estar fazendo 

requerimento para colocar iluminação pública em pleno 2017, então a gente não tem 

como até o Nobre Vereador Lourival, eu vou citar ele, porque ele está sempre 

falando,ninguém vive de passado, aqui a gente tem que viver do presente.Agora quanto 

aos Nobres Vereadores, eu digo, os 13 (treze) os 13(treze)Vereadores aqui não tem nem 

“A” nem “B”, mas eu tenho certeza que esses 13 (treze) Vereadores eles estão lutando 

também para que seja feito um bom trabalho, um bom serviço dentro do município de 

Biritiba Mirim, embora nós não estamos tendo o respaldo do Poder Executivo até mesmo 

para eles. Eu só vou terminar Excelentíssimo Senhor Presidente,para eles também eu 

tenho certeza que o Prefeito também não vem atendendo a algumas demandas.Muito 

obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde”. 8. VEREADORSÉRGIO DE PAULA 

FRANCO: “Senhor Presidente, Nobres Pares, Cabo Fabio, toda população aqui 

presente,boa tarde a todos. Só aproveitandoesse Projeto do ISS, como já foi conversado 

desde odia em que foi colocado o Projeto nesta Casa, precisamos sentar os treze 

Vereadores para debater o Projeto, porque também não adianta só a gente criticar, tem 

crítica de lá, tem crítica de cá, a gente não vai chegar num denominador comum. Alguns 

Vereadores ainda não tem conhecimento de todas as alíquotas que precisa ser ajustado, 

então precisa sentar os treze, aqueles que leram aqueles que não leram aqueles que não 

estudaram ainda o Projeto e trabalhar aquilo que precisa ser modificado. Temos mais 

duas ou três sessões para o final do mês e se não tivermos o desfecho em outubro 

comprometeremos mais um mês fevereiro, aí sim podemos ter problemas, já podemos ter 

problemas no desfecho do ano de dois mil e dezoito, mas ainda é possível sentarmos 

marcarmos uma data e conversar os treze Vereadores quais as alíquotas que precisamos 

ajustar, não são todas não é uma só, então precisamos sentar cada um sabendoa que ponto 

precisa mexer, porque é da alçada do Legislativo fazer a correção necessária, então 

estamos aqui para isso.Vamos falar um pouco mais de coisas interessantes além de 

brigar. Ontem dia oito de outubro comemora-se o dia do nascituro, o dia da criança que 

ainda não nasceu e muitas vezes a gente vê a vida sendo ameaçada, não que não se deva 

trabalhar protegendo a fauna, protegendo a flora, precisamos defendero meio 

ambiente,ainda mais a minha pessoa que faz parte do Partido Verde, mas quando a gente 

fala de ameaça à vida humana é algo que precisamos levar muito a sério, não há diferença 



nenhuma num feto, num óvulo que acabou de ser fecundado pelo espermatozoide, não há 

diferença nenhuma de uma pessoa adulta, a não ser a maneira com que ela se alimenta, 

toda a carga genética já está ali dentro, qual a altura que ela vai atingir, a cor do cabelo, 

olhos, se tiver algum defeito físico rapidamente hoje já pode estudado e verificado. A 

vida precisa ser defendida a todo o momento, então esse dia do nascituro é justamente 

para preservar isso. Hoje se fala muito de investimento do dinheiro público para a 

realização de aborto, o quanto se pretende gastar de dinheiro.Ah! Mas, a criança não tem 

culpa e nós que estamos fazendo o filho que somos o culpado e somos nós que antes de 

termos uma relação sexual precisamos pensar nessa vida que pode ser originada ai. Se o 

óvulo fecundado não é por si só um ser humano, ele não poderia tornar-se um, pois nada 

é acrescentado a ele, o óvulo fecundado já tem toda a carga genética de uma pessoa. Se 

não fossemos só falar da vida dessa pessoa que venha a nascer, falemos ainda da natureza 

do aborto, comprovado cientificamente que 25% (vinte e cinco por cento) das mulheres 

que fizeram aborto frequentam continuamente psiquiatria porque são as corridas de 

distúrbios por conta do aborto.  60% (sessenta por cento) experimentam stress emocional 

após o aborto e desordem do stress após traumático, 138% (cento e trinta e oito por 

cento) mais probabilidade de depressão comparando com as mulheres que mantêm sua 

gravidez até o fim, então hoje a gente fala muito de depressão mais não sabem saber a 

origem, mas as mulheres que cometeram aborto agora elas podem saber aí que elas são 

acometidas 138% (cento e trinta e oito por cento), ou seja, é mais que o dobro 

da possibilidade da mulher que teve sua gravidez até o final, aquela que cometeu aborto 

tem mais chance de ter a depressão. 260% (duzentas e sessenta por cento) mais 

probabilidade em serem hospitalizadas para tratamentos psiquiátricos, sete vezes mais 

propensos ao suicídio do que as outras mulheres.De 30 (trinta) a 50% (cinquenta por 

cento) das mulheres que praticam aborto ficam com alguma disfunção sexual,então olha 

só em poucas palavras aqui o quanto a gente já colocou de problemas que temos por 

conta do aborto né então vamos valorizar a vida.Não passou o dia oito só e pronto 

acabou, não, vamos valorizar a vida em todo o instante. No mais quero aqui parabenizar 

o Cabo Fabio e toda equipe pelo excelente trabalho e nossas crianças e os 

nossosadolescentes eles ganham com isso, mas muito mais ainda a família de cada um 

deles e toda a nossa sociedade. Muito obrigado.”Não havendo mais inscritos para o uso 

da palavrao senhor Presidentediz: “Gostaria como Presidente da Câmara, pedir desculpas 

por ter exaltado um pouco, hoje era para ser uma sessão solene só ser só festa pela 

Moção, mas às vezes a gente não pode perder  a indignação de certas coisas. Gostaria só 

de falar para o Fábio me parece que ele quer homenagear uma pessoa. CABO FABIO 

MOHAMED:Quebrar um pouco o protocolo. Queria que como prova de reconhecimento 

pela Guarda Mirim eu passaria a minha homenagem aos Guardas que foram dedicados 

nesse primeiro mês aí. Gostaria também de chamar oCabo Barbosa, que é o Comandante 

da 2ª Companhia da parte Crê Ações, são duas Companhia, cada umacomposta de 100 

(cem) alunos, e como mérito e reconhecimento nós queríamos chamar a Guarda Mirim.” 

Neste momento a Guarda Mirim faz apresentação aos Senhores Vereadores.Cabo Fabio. 

Gostaria que se apresentasse a frente aqui da Mesa Diretora. Este está sendo 

homenageado pela determinação Presidente, pela determinação e pela garra, esse cara 

chegou lá com cabelo na cintura e hoje é o cara que está se destacando,Guarda Mirim 

João, se apresente.Palmas....Issoé uma prova de reconhecimento dizendo a todos que 

você consegue também.Gostaria de chamar a frente por mérito, reconhecimento e 



disciplina a Guarda Mirim Renata. Palmas.... Lembrando senhores somos 800 

(oitocentos) Policiais Militares no 10°Batalhão e temos 200 (duzentos) Guardas então, a 

chance de vocês ganharem uma  não vai ser difícil não. Gostaria de chamar a mãe da 

soldada Renata da Guarda Mirim e a mãe também do Guarda Mirim João. 

Palmas...... Vou passar a palavra ao Comandante da 2ª Companhia. 

COMANDANTE:Uma boa tarde a todos, senhor Presidente, Senhores Secretários, 

Senhores Vereadores. Gostaria de agradecer a Moção de Aplausos que vocês nos 

ofereceram às nossas crianças.É com muito orgulho que eu venho dizer que fui um deles 

Biritibano, meu pai me colocou no caminho certo e hoje é como costumo dizer a eles 

todas as tardes, o mundo está vivendo de umamaneira tão diferente do que era 

antigamente, que o que era errado hoje parece ser normal.E eu sempre falo a eles 

acreditemque o mundo não é assim ele pode ser melhor e hoje com o apoio de vocês aqui 

vai ser melhor ainda, a gente quer formar grandes pais de família aqui. Falo a tarde a eles 

que eles serão os melhores Policiais, os melhores Garis, os melhores Vereadores já falei 

para eles, a gente vai formar Vereador, formar Prefeito, então gostaria de agradecer a 

todos vocês. Esses dois aqui, galerinha, não quer dizer que eles são melhores do que 

vocês a gente olha todo mundo lá, só que sempre um ou outro vai ter um pouquinho mais 

de destaque e serve de exemplo para os senhores em estar observando os dois e verem 

que eles hoje se destacaram perante os duzentos alunos que tem lá, mas não quer dizer 

que eles são melhores, nós todos juntos somos bons, somos os melhores só que eles por 

uma coisinha ou outra se destacaram, como eu espero que os senhores lutem para se 

destacarem também e estarem aqui presenteigual a eles nesta Casa Legislativa que eu 

tenho certeza que vamos trazer muito orgulho para eles aqui que estão nos 

homenageando hoje. Obrigado.”O Cabo Fabio pede para a Guarda Mirim fazer uma 

apresentação em agradecimento aos senhores Vereadores.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, 09 de outubro de 2.017.  
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