
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

REALIZADA NO DIA 06DENOVEMBRODE 2017. 

 

Aos seis dias do mês de novembro 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 

SecretárioVereador Fernando José Gonçalves, que procedesse a chamada nominal dos 

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

apostas às fls.29, do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. Constatou 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 dia30 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 solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Fernando José Gonçalves que fizesse a leitura do Ofício n.º 057/2017 – Biritiba-

Prev – Encaminha balancete Financeiro da Receita e Despesas do Instituto - referente ao mês 

de setembro de 2017. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Robério 

de Almeida Silva que fizesse a leitura do Ofício n.º 066/2017 – Biritba-Prev – Encaminha 

edital e solicita providências.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 451/2017, solicita ao 

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

competente, no sentido de fazer a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Antônio Jose 

Martins de Miranda e Julia Maria do Espírito Santo, do bairro Iroy, km18, visando atender a 

solicitação dos moradores e dos que na referida rua circulam.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO:Indicação nº 452/2017, solicita ao Senhor 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e 

pavimentação asfáltica nas ruas Rio Paraitinga e Rio Paraíba, no Bairro Vertentes, em toda 

sua extensão. Indicação nº 453/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

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

sentido de efetuar instalação de delimitadores de tráfego em frente à Unidade de Saúde da 

Família (USF) do bairro Cruz das Almas, situada à Rua Euclides da Cunha;Indicação nº 

454/2017, 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 455/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à 

Secretaria competente a manutenção e expansão da iluminação pública em caráter de 

urgência, no bairro Vila Márcia, em toda a sua extensão, nesta cidade;Indicação nº 456/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 

competente a manutenção e expansão da iluminação pública na estrada Municipal Castellano, 

na Avenida Brasil e em toda a extensão do bairro Castellano, nesta cidade. 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 dosProjetos de Leisnºs. 

071 e 072/2017.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS:Projeto de Lei Nº 071/2017; dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre a 

transmissão de bens e imóveis-ITBI. DELIBERADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: Projeto de Lei Nº 

072/2017; dispõe sobre a grade curricular das Escolas do Município de Biritiba mirim e 

exposição de livros para menores de 18 anos no âmbito da biblioteca municipal e dá outras 

providências. DELIBERADO.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o 

que fora concedido. “Antes de entrarmos na Ordem do Dia, Senhor Presidente, este projeto 

que foi agora deliberado, o Projeto de Lei nº 071, do Nobre Vereador Luís Passos é claro que 

nós vamos estar analisando na Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e 

Orçamento,mas o Vereador Luís já deve ter tomado as devidas precauções para avaliar a 

competência do projeto da questão do parcelamento, se é uma competência do Executivo ou 

do Legislativo, então eu creio que ele deve estar amparado para apresentar este Projeto. Agora 

o quê neste mesmo contexto Vereador Luís sobre seu projeto, nós temos discutido já há algum 

tempo com o Secretário de Finanças a questão das alíquotas do ITBI e mais algumas alíquotas 

do Código Tributário, e na última conversa que eu tive foi justamente sobre a questão do ISS 

e ele se comprometeu ainda esta semana mandar uma retificação, quer dizer um novo Projeto 

de Lei, uma Lei Complementar retificando o numeral do UFMBM que estáhoje vigente, que 

na realidade quando foi feita a Lei lá em 2006 ou 2008,não me recordo,quando ia se recolher 

o ITBI, se recolhia em cima de 0,001 (zero vírgula zerozero um) UFMBM. Então,para dar um 

exemplo para vocês, um proprietário de um determinado imóvel, ele tem lá 50.000 (cinquenta 

mil) de ITBI para pagar nesta alíquota, se fosse alíquota correta, correta, seria 0,001 (zero 

vírgula zero zero um), e não 0,01 (zero virgula zero um),ele pagaria 5.000 (cinco mil). Então 

hoje muitos proprietários estão burlando né, não burlando a Lei,mas deixando de arrecadar 

para o município justamente por esse erro que houve no passado do Código Tributário que na 

formatação da Lei quando se passou lá, quando foi transcrito a Lei na promulgação ela foi 

(acrescentado) retiradoum zero a menos, isso dá uma diferença enorme.Para vocês ter uma 

ideia os tributos, por exemplo, para desdobro na nossa cidade, na cidade de Guararema é  

igual R$ 46,00 (quarenta e seis reais),  em Mogi você paga uma taxa de R$ 38,00 (trinta e oito 

reais) para cada mil metros, aqui é em torno de 56 (cinquenta e seis), ou 76(setenta e seis), 96 

(noventa e seis) por metro, por metro quadrado, então quer dizer, não existe nenhum 

município no Brasil que cobre o que Biritiba cobra, mas foi por um fato errôneo lá atrás. 

Então nós temos cobrado, este Vereador tem cobrado juntamente com o Presidente também, 

tem discutido e o Vereador Luís sabe muito bem disto, temos constantemente cobrado do 

Executivo esse novo Projeto com essa correção.Porque muitos proprietários que querem fazer 

a sua transferência para regularizar o seu loteamento que a Lei permite dentro daquela área, 

infelizmente não estão fazendo porque a taxa é um absurdo, então nós vamos avaliar esse 

Projeto na Comissão de Justiça e Redação, mas assim já de antemão principalmente para os 



Vereadores que estão compondo a base é importante reforçar a vinda desse Projeto para Casa, 

para que a gente possa analisar e fazer essa correção, que está sendo cometido uma injustiça 

muito grandehá muitos anos já no nosso município.E o outro ponto senhor Presidente, antes 

de entrar na Ordem do Dia, apesar de já ter sido deliberado pela Casa é o Projeto de Lei,“Que 

dispõe sobre a alteração do caput do Art. 79 da Lei Complementar de 2004, de 22 de 

dezembro 2004,Lei Complementar 10, que fala sobre a questão do Biritiba-Prev 

especificamente. Eu solicito de Vossa Excelência a convocação da Diretoria Executiva do 

Biritiba-Prev nesta Casa para que possamos fazer uma reunião para discutirmos o 

projeto.”Não havendo mais Projetos em deliberação passa-se a Ordem do Dia.ORDEM DO 

DIA:O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido.“Gostaria de 

encaminhar a Vossa Excelência o Requerimento, embora não esteja na pauta do Dia, o 

Requerimento da Comissão que está sendo feita a CEI para que possa refazer nova 

programação para prorrogar o prazo, porque não houve tempo hábil para ser executado este 

Requerimento.” O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário Fernando José 

Gonçalves que faça a leitura do Requerimento do Presidente da CEI,na íntegra, para que 

possa ser deliberado. REQUERIMENTO DA CEI. Excelentíssimo Senhor Marcelo Batista 

de Miranda Melo - Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. A Comissão Especial 

de Investigação, nomeada pela Portaria nº 061, de 12 de setembro de 2017, cujos Membros ao 

final a este subscrevem, na forma,assento e termos do Regimento Interno destaCasa e da Lei 

Orgânica do Município de Biritiba Mirim e demais disposições legais, após ouvir o 

ColendoPlenário, com o devido respeito, vem à presença de Vossa Excelência, requerer a 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO de conclusão dos trabalhos do objeto da constituição da 

comissão, pelo que, para tanto,expõe, pondera e justifica nos termos seguintes:Considerando 

que, o Regimento Interno desta Casa não prevê prazo para conclusão dos trabalhos da 

Comissão Especial de Investigação, conforme observa-se das disposições contidas no artigo 

78 e seguintes do Regimento;Considerando que, na Casa do Congresso Nacional, seu 

Estatuto Regimental dispõe, sobre o art. 35,§ 3º, que  A Comissão (....)  terá o prazo de 120 

(cento e vinte) dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário, para 

conclusão dos seus trabalhos, aplicável à esta Edilidade diante da ausência de fixação de 

prazo em seu Regimento; Considerando que, o Parágrafo 2º, do Artigo 5º, da Lei 

1.579/1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, fixa o prazo final da 

conclusão dos trabalhos até o final da legislatura, ou seja, até o dia 31 de dezembro do ano 

legislativo;Considerando que,o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Prazo certo: o 

Supremo Tribunal Federal, julgando o HC 71.193-SP, decidiu que a locução prazo 

certo,inscrita no § 3º do artigo 58 da Constituição,  não impede prorrogações sucessivas 

dentro da legislatura, nos termos da Lei 1.579/52. (HC 71.231. rel. min. Carlos Velloso, 

julgamento em 5-5-1994, Plenário, DJ de 3-10-1996.)”;  Considerando que, diante da 

complexidade dos trabalhos, volume de documentos, oitiva de pessoas, os vídeos analisados e 

encaminhados pelo Ministério Público em ofício endereçado à esta Casa de 

Leis;Considerando que, é imperativo que estaComissão desenvolvaseus trabalhos de forma 

plena e satisfativa às suas funções, bem como sejam os trabalhos norteados pela serenidade, 

seriedade e principalmente sem atropelos, não devendo, em hipótese alguma, deixar-se tomar 

pela impaciência e precipitação;Considerando os permissivos legais supracitados é o 

presente para:Requerer àVossa Excelência, ouvindo o Colendo Plenário desta Casa, a 

prorrogação de conclusão dos serviçospor mais (15) quinze dias, contados a partir do término 

do prazo da Portaria nº 067, de 11 de outubro de 2.017; Solicitamos, mediante certidão,cópia 



de todo o procedimento administrativo instaurado e dos documentos consequentes e correlatos 

ao fato, assim como relatório circunstanciado da Secretaria Municipal de Saúde acerca do 

incidente envolvendo as vacinas, inclusive quanto à quantidade e tipos de vacina;  Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, 31 de outubro 2.017. Vereador Jorge Mishima -Presidente da 

Comissão; Vereador Leonardo Venâncio Molina - Vereador Relator da Comissão;Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior - Vereador Membro da Comissão e Vereador Walter Machado de 

Almeida – Vereador Membro daComissão.  O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo diz: “Gostaria também de colocar aqui agora já lendo a extensão do prazo, 

gostaria de colocar em deliberação, porque eu fui informado pelo Presidente da CEI, que 

devido ao extenso volume do relatório, a gente precisaria alterar o horário da sessão. É isso 

Presidente?” O Vereador Jorge Mishima – Presidente da CEI solicita a palavra.Quanto 

da leitura e a votação do Relatório, quando for neste dia, eu gostaria que Vossa Excelência 

determinasse o horário mais cedo, por exemplo, 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, para que 

nós pudessemos terminar a leitura e a votação no mesmo dia, porque é um volume muito 

extenso e se nós colocarmos o horário habitual não vai ser possível ler e votar este Relatório. 

Então gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação o horário, embora seja o 

horário diferente que colocasse em votação emplenário para que pudéssemos ter início o mais 

tardar às 9 horas da manhã, talvez dê para encerrar até às dez horas da noite.”O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Vossa Excelência está 

sugerindo comoPresidente da Comissão,numa Sessão Ordinária ou seria uma Sessão 

Extraordinária? O Vereador Jorge responde:Ordinária. Vereador Fernando. “Numa 

Sessão Ordinária, só faria alteração do horário.”O senhor Presidente da Câmara Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Para que não paire dúvidas a gente vai colocar em 

votação, para que seja terminado no mesmo dia a leitura a alteração do horário para as 8 horas 

da manhã, para que não cause transtorno e nem desconforto. Aqueles que forem favorável a 

leitura do relatorio da CEI para o horário das 8 horas da manhã em data ainda a ser estipulada, 

bem como agora a prorrogação do prazo da Comissão. Permaneçam sentados e os contrários 

que se levantem. APROVADO POR UNANIMIDADE a alteração para 8 horas da manhã e 

a prorrogação do prazo da ComissãoEspecial de Investigação para o prazo de mais 15 

(quinze) dias, em até 15 (quinze) dias, lembrando que ele pode, salvo comunicação,pode ser 

antes.Retornando a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:O Senhor Presidente solicitou ao 

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

Requerimentosnºs. 340, 341 e 342/2017. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO 

DE ALMEIDA SILVA:1. Em única discussão e votação Requerimento nº 340/2017, 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 na 

ponte da Estrada do Rio Acima, Biritiba Mirim. APROVADO.2.Em única discussão e 

votação Requerimento nº 341/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

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

devidas providências com a limpeza da calçada e retirada de mato, em toda extensão da Rua 

GuerinoLugubone, próximo a Casa da Agricultura.APROVADO.3. Em única discussão e 

votação Requerimento nº 342/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao departamento competente, para que seja reformado o 

parquinho infantil, localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim, José Oliva 

Melo, Ginásio de Esportes. APROVADO.O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que faça a leitura dos Requerimentos nºs. 



343,344, 345 e 346/2017.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS:4.Em única discussão e votação Requerimento nº 343/2017, requer ao Senhor 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de passar a máquina motoniveladora e cascalhar 

a Rua Yamamoto, em toda sua extensão. O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o 

que fora concedido.“Quero parabenizar o Nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos pela 

iniciativa e solicitar ao Nobre Vereador junto ao Setor de Obras, eu há mais ou menos dois 

meses atrás encaminhei um Requerimento solicitando para que fosse colocada uma 

placa“Proibindo jogar lixo na entrada”. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas realmente a 

entrada da estrada Yamamotoestá uma calamidade, digamos assim, e, também solicitei 

aoPrefeito através de Requerimento que colocasseuma placa como saída de carro.Gostaria que 

Vossa Excelência intercedesse junto ao nosso Prefeito para que providências sejam tomadas. 

Obrigado.”APROVADO. 5.Em única discussão e votação Requerimento nº 344/2017, 

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

órgão competente e a EDP Bandeirantes, solicitando a instalação de luminárias públicas e 

para que passe a máquina motoniveladora e cascalhe toda a extensão da Rua Peru, no bairro 

Castellano. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS6.Em única discussão e votação Requerimento nº 345/2017, requer ao Senhor 

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

competente, para que seja instalada placa ou totem de identificação no Cemitério Municipal 

localizado no centro da cidade. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR7.Em única discussão e votação Requerimento nº 

346/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim, para que faça o pedido do Projeto Social 

Mais Esporte, desenvolvido pela Secretaria de Esportes. APROVADO.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 EDUARDO MELO:“Agradeço e dispenso o uso da palavra”2. VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:Solicita fazer o uso da palavra do assento. O senhor 

Presidente autoriza. “Senhor Presidente hoje vou ser bastante breve.Eu só utilizarei meu 

tempo para agradecer a todos os profissionais, sem exceção, desde faxineira, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, os médicos, que prestaram serviços e ainda estão prestando, mais 

agora de aviso prévio no Pronto Atendimento e também no antigo  Hospital Municipal. Eu 

que cheguei a trabalhar na administração em 2004 no Hospital e o Vereador Luís também 

chegou a ser Secretário de Saúde na época, no período posterior ao nosso, e nós sabemos da 

grande dificuldade que é para esses profissionais trabalharem, não só nas condições, mas 

também com a falta de recursos, enfim.Alipassaram-se grandes profissionais, grandes. Muitos 

amigos particulares, no dia de hoje até hoje, muitos já se foram e estão em outros 

estabelecimentos de saúde trabalhando, mas eu não poderia deixar de agradecer a todos os 

profissionais que prestaram serviços para a AssociaçãoBeneficente Dr. Artur Alberto 

Nardi,foi praticamente, eu acho que começou em 2003 ou2002quando a ASBESSAM 

assumiu e encerrou-se esse clico agorapor esses dias, todos os funcionários lá já estão segunda 

a informação de aviso prévio, devido ao chamamento público que a Prefeitura fez. Espero que 

a próxima entidade que assuma o Pronto Atendimento ou a Saúde, eu não sei como está, se é 

só o Pronto Atendimento ou se são todos os ESF também, a Unidade Básica de Saúde, mas 

espero que a  próxima Entidade consiga absorver boa parte dessa mão de obra que hoje está 



de aviso prévio.Eu espero sinceramente de que apesar dessaEntidade não ser do Município, 

mas que ela contrate os profissionais do Município.Nós entendemos que, às vezes os médicos 

não são do Município, mas nós temos muitos técnicos de enfermagem, auxiliares, nós temos 

muito, enfim, pessoal que trabalham na limpeza, pessoal que trabalha na Administração, quer 

dizer, ficaremos observando as novas contratações que essaempresa fará e rogamos que ela 

faça a contratação na melhor maneira possível, na medida do possível com os Profissionais 

que residem em nossa cidade. Muito obrigado.”3. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

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

VENÂNCIO MOLINA: 5. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS:“Agradeço e 

dispenso o uso da palavra”6. VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS: “Boa tarde a 

todos, boa tarde Presidente, boa à Mesa, boa tarde Nobres pares, boa tarde público presente e 

a Imprensa. Conforme o Fernando colocou, também quero parabenizar a ASBESSAM pela 

passagem que ela teveno município, sei das dificuldades, sei das cobranças,sou uma pessoa 

que cobrou muito pela excelência do serviço prestado. Cheguei até ser chato com alguns 

médicos algumas vezes, que infelizmente a empresa não tem culpa, mas não cumpriam seu 

horário, de acordo com seu plantão, confesso que mesmo em desconforto acabei descontando 

alguns horários dos plantões dos médicos que não cumpriam, porque o Secretário responde 

quando o médico, por uma aventura o outro, ele está na escala, porém não está no plantão. 

Mas parabenizo sim pelo trabalho da ASBESSAN, eu acho que enquanto esteve presente no 

município tentou de uma forma ser excelência sim e hoje eu acho que continuará com a 

clínica em Biritiba, a Clínica São Benedito que é vinculada a ASBESSAN e marcou uma 

história sim, por ser a primeira Entidade a ter desenvolvido um trabalho.Gostaria realmente 

que aqui viesse e que viertenha o mesmo propósito e sim ser excelência no trabalho, não só na 

questão financeira porque a gente vai cobrar quanto ao serviço prestado.Na questão do 

Projeto, da proposta do Projeto apresentado aqui de nº. 71, a gente fala sobre o parcelamento 

dos impostos ITBI, tudo se parcela,não só o ITBI é parcelado.Nós temos municípios do Alto 

Tietê que também tem o parcelamento desse valor,lógico que quando o ITBI for finalizar o 

pagamento que será transmitido, se for um contrato para interessante para o munícipe que não 

vai conseguir transferir ITBI para o nome dele, por que existe uma Lei que impede que ele 

faça a transferência do ITBI, do imposto para o seu nome sem ter o ITBI recolhido.A taxa do 

ITBI ela é quase que estadual no valor de 2% (dois por cento),Mogi chegou a cobrar 4% 

(quatro por cento) e teve que voltar para dois, então não vou nem falar índice de zero, vírgula 

zero alguma coisa. A gente sabe que o valor da venda da transação Imobiliária pode ser feito, 

tem muitos que preferempara efeito de Imposto de Renda passar o valor real da compra, mas 

nunca pode ser inferior ao valor venal declarado no IPTU. Já no sistema financeiro da 

Habitação existe alguma vantagem para quem compra imóvel financiado, o recurso próprio da 

pessoa seja o Fundo de Garantia ou uma poupança é 2% (dois por cento), já a parte financiada 

é 0,5% (meio por cento) e acaba reduzindo bem o valor do ITBI, nesse caso ele quase não 

consegue fazer o parcelamento, tem quequitar no ato para que o banco consiga dar a 

finalização da assinatura do contrato.Já o parcelamento eu acho que é devido e o Prefeito, 

como o Prefeito anterior batalhou muito para tentar resolver e fazer a regularização dos 

loteamentos em Biritiba, nós temos vários infelizmente não são poucos que precisam de 

realmente de ser regularizados e também não é só a questão de fazer a regularização, mas sim 

fazer a transferência, a gente sabe que ele vai ter no IPTU o nome dele.A gente sabe que isso 

vai ser contemplado com a documentação e até a escritura, mas o ITBI será pago pelo 

contribuinte não tem como isentar o ITBI a não ser uma área mais carente, mas mesmo assim 



eu entendo que não. Então o Projeto ele é simples né, ele facilita o contribuinte para que faça 

o parcelamento, também não em X parcela, porque ele tem que estar dentro do curso.Eu acho 

que quanto mais rápido ele parcelar mais rápido ele fará a transmissão do documento 

definitivo.”O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora concedido. 

“Luiz só para você não perder o raciocínio. O ITBI é realmente atéa nível deEstado e a nível 

Federalé 2% (dois por cento).É que aproveitei o gancho do Projeto de Vossa Excelência para 

discutir também a questão de alguns tributos do Código Tributário que realmente encontra-se 

errado, por isso eu aproveitei o gancho do Projeto de Vossa Excelência para colocar aquela 

questão 0,1 (zero vírgula um) que na realidade não é o ITBI, é o desdobro que se paga para 

fazer o desdobro do loteamento.” Vereador Luis:“É, isso precisa ser revisto, porqueBiritiba, 

por incrível que pareça,é o município que tem o índice mais alto, isso impede qualquer 

empreendedor da cidade, eu sou um deles, o Marcelo é, o próprio Fernando tem algumas 

aliançastambém, como qualquer um dos Senhores da plateia,que tem pretensões de ter uma 

área grande e simplesmente não vai fazer o arruamento, então não é um loteamentoé 

desdobro, então por isso não tem o porquêde ser caro. Opta-se muito até para fazer 

Condomínio, para que você não caia noITRM, o Marcelo sabe disso, isso inviabiliza bem, eu 

acho que o município é uma briga nossa, que a gente ao longo curtoprazo,curto médio prazo, 

que o município consiga chegar aos 50.000 (cinquenta mil) habitantes, com 32.000 (trinta e 

dois mil) habitantes hoje é difícil.Obrigado.”7. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRNADA 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. Vereador Marcelo:“Obrigado Presidente.Boa tarde a 

todos,PrimeiroSecretário,Segundo Secretário, Nobres Pares, a Imprensa aqui presente, 

gostaria de saudar aqui a toda Imprensa e o público em geral.Gostaria de dizer para não perder 

o gancho da parte do Projeto da questão que o Luis fez. Gostaria de parabenizarpor que tudo 

que a gente pode parcelar o ITBI no caso para dar condições da pessoa tá pagando o seu 

débito parcelado é você tá dando condições de recolher. Embora eu acredite que a matéria 

imobiliária na cidade ela carece de uma regulamentação que passa pelo Plano Diretor,que tem 

que ser amplamente discutido reformulado a planta genérica também dos valores venais do 

imóvel.É uma matéria que não houve até hoje uma ampla reforma como também a planta 

genérica e como foi dito também o Código Tributário, que o preço da alíquota de 

desmembramento ele é caríssimo ele é inviável, para vocês terem uma ideia hoje, uma área de 

20.000(vinte mil) metros para o empreendedor fazer um desmembramento aqui sairá o custo 

dessa taxa na Prefeitura R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) só a taxa, então quer dizer é 

medronha assusta qualquer empreendedor, se soma qualquer empreendedor que queira vir à 

cidade. Mas esta taxa não é de agora é um erro cometido lá atrás é um erro colocado na grafia, 

do qual a gente aqui está lutando para o Secretário e ele já havia secomprometidode fazer essa 

reforma e mandar para a gente e a gente está aguardando.Eu gostaria de pedir urgentemente 

para o Prefeito ver essa condição fundiária da cidade, porque a gente tem hoje a Lei 

Especifica e ele disse que está fazendo os trâmites do Novo Plano Diretor.Que a gente possa 

acoplar a Lei Específica para fazer tanto a regularização fundiária, bem como os novos 

Empreendimentos do qual o Luiz falou e o Fernando também falou, porque se não houver 

uma regularização aqui para trazer novos investidores agora que a gente tem a Lei que pode 

aprovar loteamento,condomínios, fica difícil eé a cidade que vai perdendo também na questão 

da arrecadação, de que tanto Prefeito fala.Eu gostaria também de colocar aqui que, Biritiba 



Mirim tem através do nosso Deputado Estadual André do Prado feito Plano de Interesse 

Turístico colocado na Assembleia Estadual, do qual jáfizemos aqui o envio ao Secretário do 

Turismo o Juniel da Costa Camilo o Juka bar, os tópicos para que ele apontasse e tomasse as 

providênciasdo qual reforço aqui,não expressamente, mas tacitamente aos Nobres Vereadores 

e a toda imprensa do qual, por exemplo, Mogi das Cruzes acabou de ser contemplada como 

Município de Interesse Turístico.Guararema,Salesópolis e Biritiba está na Assembleia para 

ser contemplado, acho que Santa Isabel também foi contemplada recentemente, se não me 

engano.Eu gostaria que a gente pudesse alertar o Prefeito embora ele tenha um convênio com 

um grupo do pessoal da UMG,eu gostaria que ele não perdesse essa oportunidade que já se 

encontra na Assembleia um Deputado lutando para que ingresse Biritiba como Município de 

Interesse turístico.Onde lá foi enviado por esta Casa encaminhado e ele sabe que tem questões 

a se colocar, um cronograma a se cumprir, eu gostaria encarecidamente que o Prefeito não 

perdesse essa oportunidade para que a gente pudesse encaminhar perante esse grande avanço 

da cidade.Gostaria também de dizer que referente ao Projeto de Lei nº. 72/2017, que a gente 

colocou em deliberação, é uma questão de posicionamento pessoal do qual a gente tem que 

talvez se posicionar,não é questão aonde a gente não pode deixar para o Estado definir o que é 

melhor para os nossos filhos em matéria de Educação é tarefa direito dos próprios pais definir 

como esse tema será abordado e tratado nas famílias. Então gente, o jeito que quer dizer que o 

Estado não deve se abster observando os direitos das primeiras, segundas e terceiras gerações, 

garantidos através da nossa Constituição e deixar que após as nossas crianças que tenham a 

mínima condição a partir dos 10, 12 anos,optem pela sua preferência sexual.Não é que dizer 

que eu tenho nenhuma não sou homofóbico nem nada, mas dizer que o Estado precisa tutelar 

a matéria de quem seja Professor que tem audiência cativa de colocar impressos ou também 

obras de arte, eu não entendo nada de obra, mas que tenha também o caráter de cunho 

opinativo e até que condizem com uma criança de 5 a 10 anos que não tem uma estrutura 

formada.Eu acho que aí é a questão da família ainda, eu acho que a gente tem que tracionar 

para os pais que possam opinar e cuidar da educação e orientação da família a partir dos 11 

anos, 12 anos a criança vai tomando a sua opção a sua formação, então eu quero deixar bem 

claro, ai sim ela pode declinar para que lado ela vai optar sua opção sexual seja “a”, “b” ou 

“x”, então aqui quero dizer apenas isso e que eu vou tomar a questão do menor.O Vereador 

Walter Machado de Almeida passa o seu tempo de tribuna para o Vereador Marcelo. Eu 

gostaria apenas de dizer que essa questão minha é por apenas a gente não incutir dentro da 

escola os valores expressos de ideologia de gênero, apenas sim respeitar a posição da família 

para que a gente já não aliene as crianças hoje tem bastante problema, muita informação já, 

deixar a criança respeitar o curso normal das coisas até 5, 10 anos e deixarque ela se 

defina.Mais uma vez retornando não sou homofóbico nem tenho mais, é uma questão de 

posicionamento perante a sociedade, como pai de família não quero que os outros escolham a 

posição que os meus filhos vão ter até essa idade.Gostaria que elessim pudessem a partir de 

uma idadejá pronta para escolher sua opção sexual, eles a partir dos 11, 12 anos escolhessem 

das quais seriam amados por mim também independente da opção sexual que eles tomassem 

esta atitude de escolherem dos quais seriam amados por mim também independente da opção 

sexual que eles escolherem, então eu quero deixar bem claro e gostaria de contar com 

assinatura e até da aprovação dos Nobres Pares para esseProjeto de Lei que, data vênia, venha 

a ser a colocado naOrdem do Dia, após apreciação das comissões.Gostaria também, embora o 

tempo aqui seja exíguo né e está chegando o fim do ano e pedi para a gente poder dar 

celeridade,vou pedir para a gente fazer mais uma reunião e analisar agora na cumulação dos 



projetos,talvez para próxima semana deixar deliberar o resto dos Projetos.A próxima 

semana,pois aqueles que ainda tem trabalho em mente pendente para colocar que coloque 

mais algum projeto para a gente fazer, por quê praticamente o ano se encerra,e se eu não me 

engano, eu acho que a últimaSessão é dia 12 de Dezembro.Dia 11 de dezembro é a nossa 

última sessão,então para que dê a ele, que já tem ainda algum Projeto em mente coloque na 

próxima sessão troque por Indicação,para a gente marcar uma reunião e possa definir esse ano 

do Legislativo.”O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a aparte, o que fora 

concedido.“Como Vossa Excelência colocou sobre a questão dos tributos e em cima do 

Projeto do Vereador Luis dos Passos, nós não podemos esquecer não devemos deixar cair no 

esquecimento de que nós temos a questão da LeiEspecífica, que foi já aprovada na 

Assembleia e por enquanto o município ainda está inerte sobre essa situação.Nós temos a 

questão do Plano Diretor, é claro que eu entendo que às vezes o Executivo deu habilidade no 

Plano de Acessibilidade, no Plano de Turismo, mas não podemos esquecer do Plano Diretor. 

O Plano Diretor é o Pilar da Lei Específica, se nós não tivermos o Plano Diretor não teremos a 

Lei Específica.Dentro do que Vossa Excelência colocou do Deputado André do Prado 

transformar o município já em potencial de Estância Turística, realmente Santa Isabel já tá 

Mogi já tá recentemente,Salesópolisjá tá. Biritiba apesar de todo o trabalho que tem feito com 

esse Plano Turismo ainda está aquém para apresentar as suas propostas, aliás, no turismo 

sempre nós ficamos no segundo plano.Quando se tornou agora os municípios de interesse 

turístico foi uma nova modalidade que desmembrou das estâncias, já deveremos começar a 

trabalhar no primeiro momento, não foi, agora,se o Prefeito está fazendo o Plano Diretor 

Turismo,eu numa conversa informal que eu tive com o Secretário Juniel, dias atrás, ele até 

comentou comigo que virá para essa Casa antes uma audiência pública juntamente também 

com os geradores para que possa fechar a questão do Plano Turismo.Eu acredito que isso vai 

dar um subsídio muito grande para o Deputado André do Prado complementar o trabalho dele 

na Assembleia. Muito obrigado.”Vereador Marcelo: “Só para a gente terminar, duas 

questões, voltando aqui, como a gente trabalha na questão imobiliária, a imobiliária ela tem 

um tom muito forte de arrecadação para o município.Aqui se fizer questão da regulamentação, 

a regularização fundiária o que se arrecada da parte tributária para o município, se ela fosse,a 

regularização fundiária, tanto seja na planta genérica do valor quando se faz uma escritura, 

bem como na parte de IPTU ,bem como na parte de ITBI, não tenha dúvida que a classe 

imobiliária aqui, então se você conseguir trazer aqui empreendimentos imobiliários da Classe 

A, B e C, moradia Popular regularizada, moradia de Classe B, Classe A de condomínios, a 

cidade aqui é unânime só vai sair ganhando.Você não tenha dúvida.Você vai ganhar hora na 

arrecadação de tributação, hora também com a mão-de-obra ou movimentação da parte de 

construção, emprego, é uma gama Espetacular, talvez a mais próspera, haja Vista que há 3 

anos, 4 anos, até mais, quando na época do Brasil teve salto na época do Lula, da Minha Casa 

Minha Vida que parte tipo de financiamentos de obra,nossa era Fantástico.Voltando só na 

questão do Turismo, a gente na gestão passada nósVereadores nós brigamos, porque uma 

coisa eu tenho certeza e todos aqui vão concordar, Biritiba é um diamante a ser polido, não 

tem cidade mais bonita com belezas naturais do que Biritiba aqui,seja topograficamente, seja 

do Turismo Rural, seja para ser explorada no Turismo Ambiental mesmo.As belezas daqui de 

Biritiba a Pedra do Sapo,a Pedra do Garrafão, seja aqui a SABESP, seja aqui todos os lugares, 

nosso Rio Tietê que é um paraíso aqui.”O Vereador José Rodrigues Lares solicita a aparte, 

o que fora concedido.“Esses dias, do que você está falando, na entrada do bairro do Sogo 

tinha um grupo tirando foto das cebolinhas que é plantada na entrada da cidade, que é a coisa 



mais linda a área rural.” Vereador Marcelo: “Só pra você ter um exemplo, José Lares, vou 

contar uma coisa. O meu filho que estuda em Mogi, pegou uma excursão de ônibus para 

conhecer a Nascente do Tietê em Salesópolis, na época pagou R$ 80,00 (oitenta reais), foi lá 

com os amigos da escola viu a nascente do Tietê, foram em 02 (dois) ônibus, 80 (oitenta) 

alunos.foram lá viram a nascente e foram almoçar no Lélis. 80 (oitenta) alunos,em uma 

segunda-feira, almoçaram no Lélis, de lá deram uma volta na cidade e depois pararam aqui no 

Tanaka, mais 80 (oitenta) alunos compraram alface a R$ 10,00 (dez reais), imaginem vocês 

esse turismo de um dia que possa ser feito como Turismo Agrícola, como o Zé falou. Para 

Biritiba um turismo que não custa com estrutura, pode ser muito rapidamente vistae vir para 

cá,é uma gama de coisas que pode ser feita. O que não pode é a gente perder, seja por política 

partidária ou não, é que temos um Projeto na Assembleia Legislativa e ter aqui o nosso 

Secretário que tem esta força de vontade e nós estarmos com um convênio assinado doPlano 

de Turismo e perder esta oportunidade de inserir concomitantemente este Plano de Turismo lá 

na Assembleia Legislativa, nós temos os lugares,estamos fazendo os aportes né, temos aqui o 

Vale Encantado e também outros lugares bonitos na cidade. Que a gente possa inserir no 

Estado e construir sim a cidade como interesse Turístico, então eu acredito gente que a gente 

tem que fazer um esforço, pedir ao Executivo eclamar para que não perca essa oportunidade, 

independente do Deputado.Então eu gostaria que vocês sensibilizassem e levasse 

aonossoExecutivo para a gente não perder essa oportunidade é quem ganhariaé a gente,haja 

Vista que uma vez o município sendo de interesse turístico ele ganha também uma verba 

anual da Secretaria de Turismo.”Vereador Fernando: “É claro que o turismo é de 

fundamental importância, e também entra se pode se dizer que nós temos aqui um potencial 

enorme que é o turismo religioso.Para ser ter umaideia, a Igreja de Santa Catarina é mais 

antiga que a igreja matriz de Mogi, então uma das primeiras igrejas de Mogi, quando Biritiba 

ainda pertencia a Mogi, a Igreja de Santa Catarina.Nós temos aquele patrimônio histórico 

religioso fenomenal lá. Mas voltando ainda na questão do tributo,quando Vossa Excelência 

colocou sobre a questão da planta genérica, eu particularmente sou contra a revisão da planta 

genérica no primeiro momento.Eu, esse Vereador é contra,eu citei isso para o Secretário, eu 

acho que você não pode fazer uma revisão da planta genérica, atualizar todos os dados, 

aumentar o tributo, principalmente no caso ITBI, IPTU, mas você não está dando condições 

para que através da Lei Específica, através do Plano Diretor, o cidadão não regularize e não 

consiga fazer a transferência,então tem que ser uma coisa casada.Olha, você vai dar direito a 

fazer a sua regularização fundiária, você terá a sua escritura,aí sim faríamos a revisão da 

planta genérica.”Vereador Marcelo: “Fernando, só para complementar, essa matéria eu 

conheço, para isso você tem a Emplasa, você faria o cadastramento, o recadastramento, a 

planta genérica necessariamente não quer dizer aumento de imposto, ela vai fazer o que? A 

atualização do valor venal do imóvel. Porque a gente sabe aonde o imóvel, por exemplo, você 

tem lá no Jardim Alvorada, que é um bairro de classe alta praticamente, onde valor venal é R$ 

30.000,00(trinta mil reais) e a gente sabe que tem moradia que vale quase 1.000.000,00(um 

milhão de reais), então é injusto e às vezes você tem um imóvel que a pessoa mora que é 

simples e muito maior o valor venal.” Vereador Fernando: “Eu até entendo Vereador 

Marcelo, mas a partir do momento que você altera o valor venal o IPTU é cobradoem cima do 

valor venal.” Vereador Marcelo:“Não, não, não necessariamente, a planta genérica ela seria 

também para cadastrar o valor de cada região,você está entendendo, hoje a gente não 

consegue avaliar Fernando.Necessariamente o IPTU não seria aumentado, o valor venal seria 

atualizado, o valor venal você serve ele como estimativa para cobrança justamente da 



escritura, dos 2% (dois por cento) de ITBI, entendeu.É mais para isso que a gente se serve. 

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 Fernando José Gonçalves para que prossiga com os oradores inscritos.8. 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR:“Agradeço, dispenso o uso da palavra e 

passo o meu tempo ao Vereador Robério de Almeida Silva” 9. VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA: “Excelentíssimo senhor Presidente, boa tarde. Fernando José Gonçalves 

– Primeiro Secretário boa tarde. Nobres Pares, população aqui presente, a Imprensa aqui 

presente Mogi News, Impresso Brasil, Jornal do Povão uma boa tarde a todos. Excelentíssimo 

senhor Presidente, senhores Vereadores eu venho hoje aqui nesta tribuna infelizmente com a 

minha indignação aí, a minha preocupação até mesmo pela população.Foi feito um pedido de 

informação na Prefeitura no Poder Executivo em relação à pavimentação do bairro do 

Nirvana, onde estava previsto até aqui que se não iniciasse a obra, nós ainda estamos no mês 

de novembro né, mas se não se iniciasse essa obra até o mês de novembro, que esse recurso 

correria o risco de tá perdendo. Não pelo fato de eu morar no bairro, não é isso, não gostaria 

que levassem até por esse lado, mas sim que seria uma injustiça para população, então 

encarecidamente eu gostaria de mais uma vez solicitar a base do Governo aqui presente, para 

que dê uma atenção a isso aí. É bonito quando a gente vê o município andando, eu vou citar 

aqui o Nobre Vereador José Lares, ele fez um requerimento ele está pedindo para que arrume 

a Estrada do Rio Acima, onde o Márcio Hasegawa, não sóesta empresa, mas outras empresas 

também que vem sofrendo pela falta de manutenção nas estradas. Porque infelizmente se o 

Poder Executivo tem algum problema com algum membro do Poder Legislativo, que seja uma 

coisa pessoal ou não, que se resolva entre as partes, porque infelizmente quem acaba sofrendo 

é a própria população.É a população que vai acabar sofrendo, então isso aí é do mesmo jeito 

que eu estou sofrendo, não só pelo bairro do Nirvana, mas o povo também está sofrendo.Eu 

digo o bairro do Nirvana, mas a gente sabe que a gente tem a Vila Santo Antônio I, a Vila 

Santo Antônio II, à Vista Linda, Rio Acima, não só o Djalma cobra lá no Rio Acima, mas 

também outros cobram entendeu.É importante que a gente tenha uma resposta do Poder 

Executivo para que inicie essa obra o mais breve possível para que o município não perca 

mais um recurso. Por que os outros bairros também precisam de contemplação, a 

pavimentação é muito importante para o nosso município, só que não é em todos os bairros 

que já existe uma verba destinada, então o que eu peço para base do Prefeito é para que dê 

uma atenção também.A cobrança, eu já estou fazendo a cobrança, os Nobres Vereadores aqui, 

todos os Vereadores aqui eu acredito que deve estar na mesma situação cobrando uma 

explicação até para que seja feita alguma coisa por esses bairros, principalmente os que já têm 

um recurso aí prestes a ser usado. Então é assim, como os Vereadores que não é da base 

também,a gente assinoujunto o Pedido de Informação, não só da oposição como disse da 

situação, mas que a base do Governo se empenhem nisso é importante.OExcelentíssimo 

senhor Presidente, ele acabou de citar aqui em relação a sigla partidária é importante que se 

esqueça isso, vamos esquecer a sigla partidária, vamos lutar pelo povo, vamos fazer com que 

Biritiba cresça. Até mesmo no início da minha gestão alguns Vereadores aqui mesmo da base 

do Prefeito,poxa vida, vamos esperar vamos dar um tempo ao Prefeito é3(três) meses de 

gestão, é 4 (quatro) meses de gestão, já estamos se encerrando aí o ano de 2017, então quanto 

tempo mais que o povo vai ter que esperar. Sendo que nós Vereadores nós fomos eleitos pelo 

povo porque o povo confia nesta Casa, só que as vezes o povonão sabe do que está 

acontecendo.Então gente o que eu queria pedir hoje para base do Governo é que dê uma 



atenção nisso aí e que traga uma resposta.O Urgente News, ele fez uma matéria lá no bairro e 

nós estamos o quê?Aguardando também uma resposta, mas com consistência porque aquela 

resposta que,ah! Aguarda que em breve vai se iniciar, há quanto tempo que esse bairro já está 

aguardando isso aí.”O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a aparte, o que fora 

concedido. “Veja bem, nós estamos aqui na 31 de Março, que já tinha ficado feito as guias e 

sarjetas, apenas era só fazer a base e asfaltar, sei que veio uma empresa aí colocou a base e 

deixou pronto e foi se embora e até agora a população aí aguardando, esperando e cobrando.E 

como se diz,como Vossa Excelência falou, os meses estão seindo e o ano está se acabando e 

não tem uma conclusão da 31 de Março. Então eu só digo de verdade, nos faz uma vergonha a 

empresa chegar e só fazer uma base e ir embora e deixar sem fazer a pavimentação, até 

porque o recurso foi destinado realmente a essa rua. Só queria que o Prefeito, pelo amor de 

Deus, não deixe porque isso quem paga o preço é a população. Ali temos oKamimura, tem 

mais outros estabelecimentos, oficina, em toda aquela localidade e quando chove, hoje não 

está no desespero porque está feito à base, mas o capim veio se formando e tomando conta da 

Rua.Realmente quando essa empresa veio fazer a base foi que limpou a lateral, mas se 

demorar mais um tempo a vegetação está tomando novamente a Rua.Muito 

obrigado.”Vereador Robério:“Por isso mesmo Nobre Vereador que a gente precisa 

realmente tomar sim algumas atitudes, hoje infelizmente para transitar dentro do bairro do Rio 

Acima está bastante complicado e nós vereadores sabemos disso, eu tenho certeza que os 

vereadores assim como eu fazem visitas também para os seus eleitores e eu tenho certeza 

também que vocês são cobrados assim como eu também, nós somos cobrados da população, 

então é bastante importante essa cobrança.O bairro do Castellano, por exemplo,está 

complicado, eu estou vendo aí que está sem saindo alguns Requerimentos, eu estou 

acompanhando, mas só que infelizmente não está sendo atendido os Requerimentos, 

infelizmente ele fica parado, ainda não sei o motivo. A gente fala é incompetência do 

Executivo, mas espera aí é o primeiro mandato do Prefeito, vamos aguardar.Mas aí é que tá, 

até quando que nós vamos aguardar até quando que o povo de Biritiba Mirim vai ter que 

aguardar essas benfeitoria até mesmo iluminação pública gente, nós estamos no ano 2017, sei 

que está tendo alguns problemas em relação à licitação também.Só que o que acontece, 

estamos em 2017, em pleno século 21, não tem iluminação pública, poxa vida, o bairro do Rio 

Acima, o bairro do Nirvana, o Castellano, Casqueiro, então esses bairros mais afastado é por 

isso que eu digo, tem que terum olhar melhor para esses bairros mais afastados. Por que do 

mesmo jeito que mora gente lá naquele bairro afastado mora gente no centro também, então 

tem que olhar para todos. Talk.Era é só isso. Vereador Fernando:“Quando VossaExcelência 

citou sobre a questão da iluminação pública.Hoje estava agendado uma licitação para 

iluminação pública na cidade,do Parqueiluminação, eu não tenho a informação oficial, mas 

me parece que foi realizada a licitação.Então vou aguardar sair a publicação no Diário Oficial 

da homologação, para sim podermos dizer, realmente agora nós vamos ter como fazer a 

manutenção do Parque da iluminação pública.Sobre essa questão, que nem o Vereador 

Lourival citou da 31 de Março, 21 de Janeiro, ali basicamente são recursos Federais, como 

nodo Nirvana também é recurso Federal, mas o que mais está assim indignando, eu tenho 

percebido isso nos discursos de Vossa Excelência,é o fato de não ter uma resposta concreta e 

efetiva por parte do Executivo para fornecer a Vossa Excelência para que Vossa Excelência 

também posso justificar aos moradores dessa região.Por que estamos verificando, estamos 

verificando,mas até quando qual o motivo não foi feito o repasse do Governo Federal ainda. 

Nós sabemos que o Governo Federal é complicado sabe, a mesma coisa que está acontecendo 



hoje na atual administração, acontecia na administração passada, quando se falalá, começou a 

obra e parou, começou a obra e não foi feita a obra ou só colocaram a placa e não fizeram, 

porque o Governo Federal também não repassava o recurso, mas pelo menos a Câmara, toda 

vez que ela requisitava ela tinha uma resposta.E essa resposta os Nobres Vereadores levavam 

de volta a seus eleitores, coisa que infelizmente, pelo que eu tenho percebido com Vossa 

Excelência, não está tendo esse retorno, esse feedback que precisa ser necessário.Obrigado.” 

Vereador Robério:“É exatamente  isso que está acontecendo mesmo, porque como a gente 

fica sem resposta os nossos eleitores também infelizmente ficam sem resposta.Excelentíssimo 

Presidente,Nobres Vereadores, o Urgente News foi lá, fez uma matéria referente essa 

pavimentação do bairro do Nirvana.Eles fizeram uma matéria, pelo que eu percebi do Urgente 

News, fez uma matéria pedindo também informação referente ao Trecho 2, pois então o 

Secretário respondeu para ele referente ao Trecho 1.Gente, a gente está prestes a perder essa 

verba, esse recurso do Trecho 2, e se não tomar cuidado do trecho 1 também.Só que pelo que 

eu senti o trecho 2, ele está mais adiantado, o trecho 2 ele está mais adiantado em 

documentação, então é esse o recurso que a gente está prestes a perder, então o que a gente 

precisa dar uma resposta a população, principalmente à população do bairroé referente ao 

Trecho 2, que fique bem claro aqui, do trecho 2. Talk.Muito obrigado a todos e tenham todos 

uma boa tarde.” 10. 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, 06 de novembro 

de 2.017.  
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