
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

Às quinze horas do diadezesseis de outubro do ano de dois mil e dezessete, na sede 

da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 

125, Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, 

presentes os Senhores Vereadores em exercício nesta 13ª Legislatura, e que se 

reuniram no Plenário “Vereador João SuharoMakiyama” para a realização da Sessão 

Ordinária, regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor 

Vereador MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVESe o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA, 1ºSecretário e 2ª Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de 

secretaria da Mesa Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao 

Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores 

para apuração do “quórum” legal.Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls.26, do Livro nº. 14 do livro de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador Fernando 

informa que (12) doze Vereadores se fazem presentes. Constatou a ausência do 

Nobre Vereador Sergio de Paula Franco. O Vereador José Rodrigues Lares, 

comunica que o Vereador Sergio se encontra a caminho da Câmara Municipal. 

Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus, nos 

termos regimentais, declarou abertos os trabalhos.O Senhor Presidente solicitou ao 

Segundo Secretario que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 09 de 

Outubro de dois mil e dezessete. 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 Nobre 

Vereador coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O senhor 

Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça aleitura do Oficio 302/2017 da 

Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, 

que encaminha atos administrativos, Portarias,Decretos eLeis Complementares.O 

senhor Presidente, solicita ao Segundo Secretario que faça aleitura do Oficio 

304/2017 da Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim, que encaminha atos administrativos, Portarias.O senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretario que faça a leitura do Oficio nº 052/2017, do Biritiba 

Prev., que encaminha balancetes de agosto/2017, e dos Comunicados nsº 

190732/2017, 190733/2017, 190734/2017, 190735/2017, do Ministério da 

Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.Ato contínuo o 

Senhor Presidente faz a leitura do Oficio nº 554/2017-GP de 13 de setembro de 

2017.Terminado o Expediente o Senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretarioque faça a leitura das Indicações. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS:Indicação nº 433/2017, solicita ao Senhor 

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



competente, solicitando providências cabíveis para que seja implantado redutores de 

velocidade do tipo lombada na Estrada do Makiyama, e que verifique qual o melhor 

ponto para ser efetuada as implantações.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JOSÉ RODRIGUES LARES:Indicação nº 434/2017, solicita ao Senhor Prefeito 

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

para que sejam repintadas as faixas de travessia de pedestres na área central do 

município. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA:Indicação nº 435/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

motonivelamento e cascalhamento no bairro do Casqueiro, na altura do término do 

asfalto se estendendo até a entrada de Casa Grande, nesta cidade. Indicação nº 

436/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine 

à Secretaria Competente a realização de serviços de roçada e limpeza na Rua 

Vicente Castellano, no trecho da escola desativada até o ESF do Castellano, nesta 

cidade. Terminado as Indicações passa-se aos Projetos em deliberação. O Senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que faça a leitura dos Projetos nºs. 066 e 

067. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO: Projeto de Lei Nº 066/2017; Dispõe 

sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e dá outras 

providências.DELIBERADO.Projeto de Lei Nº 067/2017; Dispõe sobre o Plano 

Plurianual do Município de Biritiba Mirim para quadriênio 2018 a 2021, e dá outras 

providências.DELIBERADO.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita ao 

Senhor Presidente consignar em ata sua presença.  O senhor Presidente informa 

ao Vereador que será consignado a sua presença. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido.“Senhor Presidente, há algum 

tempo atrás este Vereador apresentou Projeto de Lei nº 043/2017 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de Servidores de Creches Municipais a participarem de cursos 

básicos de primeiros socorros, solicito de Vossa Excelência a inclusão deste Projeto 

na Ordem do dia, tendo em vista este Vereador já ter outros diversos Projetos 

parados, já deliberados, porém parados na Comissão. Eu também solicito de Vossa 

Excelência, o Nobre Vereador Reinaldo Pereira encabeçou o Requerimento de 

Informação ao Executivo Municipal, solicito também a inclusão do mesmona 

Ordem do Dia, assinadopelos demais Vereadores. O senhor Presidente coloca em 

votação o Requerimento verbal do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves, para a 

inclusão do Projeto de Lei nº 043 e o Requerimento de Informação nº 326/2017. 

APROVADO o Requerimento verbal do Vereador Fernando José Gonçalves.O 

senhor Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para análise do Projeto 
de Lei nº 043/2017. Retornando a Sessão o senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretario Vereador Fernando José Gonçalves, que procedesse a chamada nominal 

dos Senhores Vereadores para verificação de “Quórum. Havendo “quórum” deu-se 

prosseguimento a Sessão, passando-se a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:1. – 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 043/2017, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de cursos de primeiros socorros para os funcionários e Professores 

das Creches Municipais de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer 



das Comissões de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem 

Econômica e Social e Educação Cultura. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR:2. – Em única discussão e votação o Requerimento de 

informação nº 326/2017. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:3.– Em única discussão e 

votaçãoRequerimento nº 318/2017, 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 ao transporte público no bairro 

Nirvana, e também interceda pela implantação de abrigos em pontos de parada de 

ônibus do mesmo. APROVADO.4.– Em única discussão e votação 

oRequerimento nº 319/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

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

tomadas as devidas providências para retirar uma pedra que se soltou na Rua Ana 

Benites Gois, bairro Vale Verde.APROVADO. 5. – Em única discussão e 

votaçãooRequerimento nº 320/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

sejam tomadas as devidas providências para recolocação de ponto de ônibus, com 

implantação de abrigo na Avenida Heitor da Cunha Braga, Cruz das Almas, próximo 

à delegacia de Polícia de Biritiba Mirim, e nos demais locais de parada de ônibus 

que faltam abrigo. APROVADO AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS: 6.– Em única discussão e votaçãoo Requerimento 

nº 321/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao setor competente, para que seja efetuado os reparos nas 

câmeras de segurança que encontram-se instaladas na Praça São Benedito, Centro, 

para que as mesmas comecem a funcionar.Sr. Presidente parabenizou a iniciativa do 

Nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos e solicitou sua aprovação para assinar em 

conjunto o devido requerimento. Vereador Paulo solicitou a ordem, devidamente 

atendida pelo Presidente, qual solicita a todos os Vereadores a possibilidade da 

assinatura de todos em conjunto ao devido requerimento.APROVADO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO7.– Em única 

discussão e votaçãoo Requerimento nº 322/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento 

e cascalhamento na Rua Colômbia, situada no bairro Castellano, em toda sua 

extensão.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

MELO:8.– Em única discussão e votação oRequerimento nº 323/2017, requer ao 

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

órgão competente, para construção de uma academia popular ao ar livre em uma rua 

sem saída localizada na Rua Quinze de Novembro, com a Rua 31 de Março, no 

bairro Jardim Yoneda deste município.APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES EDUARDO MELO E PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS9.– 

Em única discussão e votaçãoo Requerimento nº 324/2017, requer ao Senhor 

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



competente, para analisar e providenciar a construção ou aquisição de um prédio 

para “Creche Escola”, atendendo a demanda de alunos dos bairros Jardim Yoneda, 

Vista Alegre, Vila Santo Antônio I e II, Vista Linda e outros bairros que se 

encontram abaixo da Rodovia SP-88.O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita ordem, o que fora concedido.“Senhor Presidente, Nobres Vereadores 

quero parabenizar os Vereadores Paulo e Eduardo,é uma reivindicação antiga dessas 

comunidades, principalmente da comunidade que reside do lado de baixo da 

Rodovia que corta nossa cidade, Yoneda, Vista Alegre, Santo AntônioI e II,Vista 

Linda, o próprio bairro de Santa Catarina, enfim, Nirvana, essaregião que está do 

lado de baixo é de extrema importânciaà construção de uma unidade lá.  Teve uma 

época que aquela região foi muito beneficiada, principalmente com a construção de 

prédios escolares,  ali se construiu o Angélica, se construiu o Nelson, se construiu  o  

Regina Célia, se construiu a Escolinha de Madeira, que o pessoal popularmente  

chama de Escola de Madeira,  só que de alguns anos para cá não houve um 

investimento pesado na área da Educação, sabemos que ainda por mais que 

questionemos  para construção de uma unidade sabemos que ainda há um tempo 

muito curto para atual administração, porém existem alguns programas tanto do 

Governo Federal quanto do Governo Estadual para a questão da construção de 

creches.OGoverno Federal tem seu programa,o Governo do Estado tem o seu 

programa e eu espero que com esse Requerimento aprovado, hoje, o Senhor Prefeito 

possa intensificar ainda mais as articulações, tenho certeza que dessa Casa se 

depender do apoio dessa Casa o terá, no intuito de se construir uma creche, porque 

as escolas EMEI e EMEF, que nós temos lá, não atende toda a demanda, mas atende 

boa parte da demanda porque nós temos Escola Estadual lá, mas infelizmente a 

creche, infelizmente hoje ali aquela região do lado de baixo da Rodovia é uma 

demanda muito grande,não só lá, mas a cidade toda,  mas aquela região 

especificamente. Então gostaria de parabenizar osVereadores pela apresentação do 

Requerimento.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES:10.– Em única discussão e votação oRequerimento nº 

325/2017, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão competente, para que seja feita o recapeamento da estrada 

do Rio Acima.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita ordem, o que fora 

concedido. “Parabenizo o Vereador José Rodrigues Lares pela apresentação de 

Requerimento. Lembrando que não só este Vereador, mas um grupo de Vereadores 

havia agendado uma reunião com alguns moradores e agricultores do bairro do Rio 

Acima, para tratarmos justamente sobre a questão da manutenção  da estrada do Rio 

Acima, naquela mesma situação que nós agendamoso Senhor Prefeito antecipou e 

fez a mesma reunião um dia antes, para que fosse discutidocom ele a manutenção 

dessa estrada, até então os agricultores nos ligaram desmarcando essa reunião,até 

porque o Prefeito é claro ele que detém a caneta, ele que tem o poder da execução. E 

lá nessa reunião com o Prefeito, segundo os agricultores o Prefeito tinha garantido 

de que já estava com recurso disponível para fazer a manutenção da Estrada do Rio 

Acima,só que essa reunião já tem praticamente dois meses e sequer em momento 

algum foi cogitado sequer a possibilidade da licitação.Eu não sei se éEmenda 



Parlamentar Federal ou se é Emenda Parlamentar Estadual, mas depois a gente pode 

procurar e ver.  Realmente Vereador Zé aquela Estrada ela foi capeada, digamos 

assim, pavimentada em 2003/2004 primeiro trecho, depois em 2006,  foi um dos 

primeiros recursos do FUMEFI, que liberou para as Estradas Rurais que até então 

não se liberava para Estradas Rurais era o Programa Melhor Caminho,  só que 

depois disso as manutenções foram manutenções preventivas, mas que não resolve o 

problema.Na realidade o que aquela Estrada  precisa  é de um novo recapeamento e 

além desse novo recapeamento terminar aquele trecho que não está pavimentado 

ainda, que é um trecho de praticamente 800 (oitocentos) metros de extensão, que não 

foi incluso nos pacotes de pavimentação. Além disso ainda tem um outro 

agravante que agora amenizou um pouco e Vossa Excelência está  sempre na região 

como o Vereador Waltinho, como o Vereador Jorge são mais ligados diretamente 

aos agricultores,por que são agricultores, por exceção  do Vereador Jorge que é 

Presidente da SACABIM, aquela região principalmente, porque se deteriorou muito 

aquela região? Não foi exclusivamente por causa dos Agricultores, mas 

simplesmente porque quando tinha aquela balança lá no bairro do Cocuera todos os 

caminhões de lenha que vinham desviavam por aquela Estrada para fugir do peso da 

balança, da mesma forma que os caminhões de areia, que os caminhões de pedra, 

então às vezes fala assim:É o agricultor que  passa acima do peso, não é agricultor 

que passa acima do peso, porque  a pedra pesa muito mais que o alface, a lenha pesa 

muito mais do que o repolho, então é o agricultor que menos estraga a Estrada e é o  

que mais utiliza.Infelizmente não houve uma fiscalização com afinco da 

Administração Pública e dos Governos tanto Municipal tanto Estadual, em todo esse 

período que o asfalto foi colocado para que coibisseaquele tipo de transporte naquela 

região, infelizmente está do jeito que está hoje.Então gostaria de parabenizar Vossa 

Excelência pela solicitação,mas fazendo essa ressalva, que o grupo de Vereadores 

tentou  agendou uma reunião e o Senhor Prefeito teve essa reunião com os 

agricultores no mesmo dia solicitando lá e ele mesmo se comprometeu fazer  esse 

tipo de manutenção.Muito obrigado e parabéns.”O Vereador José Rodrigues 

Laressolicita a todos que quiserem assinar o requerimento que fiquem a vontade e 

seria mérito de todo mundo se sair esse recapeamento mesmo na Estrada do Rio 

Acima, seria mérito de todo mundo aqui.Obrigado. O senhor Presidente diz:Eu 

vou parabenizar Vossa Excelência e vou assinar, porque eu estou sendo cobrado 

pelo Djalma, porque eu tinha  marcado uma reunião com ele no mesmo dia e ai 

parece que o Luis convidou o Prefeito e marcou no mesmo dia uma reunião com o 

Prefeito e a gente acabou  não indo.Parece que a Leci Brandão acabou prometendo 

uma verba para o asfalto lá e parece que está para vim, e o Djalma agora ele fica me 

ligando, fala vou perguntar para os Vereadores da base, parece que tem uma verba 

que a Leci Brandão estava para mandar lá, mas até agora.Acho que faz tempo, foi na 

época do SUKIAQUE lá né Luis,mais ou menos,faz uns três quatro meses já, e ai ele 

fica me ligando.E aíPresidente como é que está o asfalto lá.Eu falo vou perguntar 

para o Prefeito, mas o Djalma é um cara bacana e o pessoal da Associação merece, o 

pessoal do Rio Acima está sofrendo.Vamos eu vou querer assinar sim e torço para 

que Vossa Excelência seja né...O pessoal do Rio Acima merece.E o que o Fernando 



falou tem razão não é o pessoal da agricultura que estraga não, o pessoal desviou 

muito o trânsito ali mesmo, o areeiro, senão era o asfalto daqui que estava estragado, 

o pessoal desviava da balança ali, o pessoal que saia do porto também, hoje esta 

judiadinho aquele asfalto.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita a 

ordem, o que fora concedido.“Eu queria parabenizar o Vereador José Rodrigues 

Lares pelo requerimento 325/2017, e também dizer que quero estar participando e 

assinando desse requerimento.Muito obrigado.”O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita a ordem, o que fora concedido.“AVossa Excelência realmente luta 

muito por aquela região que tem só lavoura, então tem os parceiros que trabalha 

naquela localidade e sei que tem sido muito difícil até porque tem muitos que tem 

me cobrado também.Eu não tenho lavoura não tenho trabalho nenhum por lá, mas 

realmente a gente agradece muito esse requerimento que Vossa Excelência faz.Se 

oPrefeito tomar uma iniciativa pelo menos de fazer um recapeamento, que não seja 

recapeamento, que faça pelo menos um sistema tapa buraco com pedregulho bom, 

que possa dar uma condição melhor para o pessoal da lavoura trafegar, pois 

estádifícil até para a gente passar com o carro, com automóvel.Quero fazer parte 

também desse requerimento para com que se Deus quiser o Prefeito tenha 

sensibilidade e atenda ao vosso pedido. Obrigado.O Vereador Luis Carlos dos 

Passos solicita a ordem, o que fora concedido.“Só para ficar registrado.A reunião 

agendada, marcada com a colônia, não foi agendada pelo Prefeito e nem comigo, o 

Paulo Honda me convidou e pediu que eu comunicasse ao Prefeito da reunião que ia 

acontecer com a presença de todos.Muito estranho o menino não estar presente lá 

ontem, inclusive estive com eles em Mogi em um almoço com a Colônia Japonesa e 

foi feita essas tratativas, o Prefeito não estava e o menino também, como chama, o 

Djalma também pela segunda vez não estava, não sei se não é convidado pela 

colônia, mas só para ficar registrado que o convite foi do Paulo Honda,Presidente da 

Associação do SACABIM, não do Prefeito.Só isso Presidente.”Colocado o 

requerimento nº 325/2017, em votação, o mesmo foiAPROVADO.Não havendo 

mais trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidenteinforma que a pauta da 

reunião sobre o Projeto de Lei 064/2017, que altera a Lei complementar nº 03 de 23 

de novembro de 2004, que aprovou o Código Tributário de 2000 do município de 

Biritiba Mirim,e dá outras providencias, fica marcada para quarta-feira às 14:00 

horas, tendo em vista a possibilidade de estar colocando na próxima Sessão e estar 

finalizando isso, para que possa votar, aprovar ou reprovar o Projeto.Solicita 

encarecidamente ao Vereador José Lares que tragam o complemento do Projeto para 

que possa discutir,senão vai perder a data e vai comprometer o Projeto. Dando 

sequencia o senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretario que faça a chamada 

dos senhoresVereadores inscritos para uso da tribuna. 1. Vereador Fernando José 

Gonçalves. “Senhor Presidente, Senhor Secretario, Nobres Vereadores, a 

Imprensa,a todos presentes uma boa tarde.Senhor Presidente antes de entrarmos em 

alguns pontos mais específicos aqui, eu gostaria de registrar na tribuna desta Casa, 

na qual na próxima Sessão estaremos entrando com uma Moção de Aplausos e 

Parabenização pelos06 (seis) anos do Jornal do Povão. Marcio, a equipe toda vem 

fazendo a cobertura junto com os demais amigos da imprensa Urgente News, 



Expresso Brasil,Gazeta, enfim, mas especificamente ao Jornal do Povão que esse 

mês está comemorando 06 (seis) anos, com muito trabalho, com muito afinco, numa 

cobertura imparcial, numa cobertura não só política, mas social, esportiva e cultural 

da nossa cidade.Então a semana que vem estou entrando com umaMoção 

parabenizando de forma formal a comemoração pela passagem de aniversario do 

Jornal do Povão.Gostaria também de agradecer e estamos nessa intermediação que a 

empresa Radial, ela fez a implantação de dois pontos de ônibus no Jardim dos 

Eucaliptos essa semana, estamos intermediando também a possibilidade da 

implantação de um ponto aqui na Rodovia Pedro Rolim de Moura.Nós estivemos 

conversando com a empresa, tanto eu como o Vereador Paulo, sobre essa 

necessidade, o primeiro momento, o primeiro pontomais urgente seria aquele 

próximo da entrada da Alvorada A e C, que muitas pessoas utilizam.Toda aAlvorada 

A, B e C, os que não utilizam a Rodoviária, utilizam lá embaixo e aquilo ali é de 

suma importância e às vezes as pessoas acham que quem está colocando é a 

Prefeitura e na realidade não é a Prefeitura,na realidade quem está colocando é a 

Empresa,em cumprimento a uma determinação, de um acordo com a EMTU, então 

gostaria que quando temos que criticar criticamos, mas também quando temos que 

elogiar elogiamos, então a Radial cumprindo seu papel social também realizando a 

cobertura dos pontos de ônibus.Gostaria de agradecer a todos os Vereadores que 

aprovaram hoje o Projeto de Lei, de minha autoria, que trata sobre o curso de 

primeiro socorros para os funcionários e professores das creches municipais.A ideia 

depois é estender isso para todas as unidades escolares mais entendemos no primeiro 

momento as Creches Municipais serem as mais necessitadas.Tanto os funcionários, 

ADEIS,Professores, os próprios funcionários da limpeza, da cozinha, agente sabe o 

carinho com que esses profissionais tratam os nossos alunos da nossa rede publica, 

principalmente da Creche Municipal,e às vezes até pela idade a criançaem questão 

de segundos de tão espoleta, ela acabasofrendo um acidente, então nós entendemos 

nesse Projeto de Lei ser importante à capacitação para os primeiros socorros, numa 

fratura,numa queimadura, às vezes não é o caso, mas em uma queimadura, ou às 

vezes até para o próprio funcionário também se acidentar tem ali os profissionais, 

que estão pelo menos com curso ministrados pelo Corpo de Bombeiros, pelo 

SAMU, pela Policia Militar de primeiros socorros dentro dessas unidades.Então eu 

acho que isso vai fortalecer vai qualificar o profissional vai dar uma garantia de 

segurança maior para os pais, para os alunos, enfim, quem ganha é a comunidade, 

então de antemão eu gostaria de agradecer a todos os Membros desta Casa. Então 

será de grande valia este curso para os profissionais da educação, um curso que não 

tem custo porque é administrado pelo próprio SAMU e o próprio Bombeiro e com 

certeza essas entidades o SAMU, o Bombeiro e a Policia Militar eles virão ministrar 

esses cursos de primeiro socorros para todos os funcionários da rede de Creches do 

nosso município com muito prazer, porque isso já faz parte também da forma 

preventiva do trabalho que eles realizam no dia a dia,então mais uma vez eu 

agradeço a todos os Vereadores.Eu gostaria de entrar em dois pontos Senhor 

Presidente, um trata-se sobre a fisioterapia, o Vereador Robério chegou com a 

notícia hoje de que a fisioterapia poderia paralisar seus serviços a partir de hoje ou a 



partir de amanhã, numa informação que ele teve através de redes sociais e eu fui 

atrás para buscar informar qual o motivo dessa paralisação e fui informado por um 

uma pessoa ligada à empresa terceirizada de que existe sim a possibilidade de 

paralisação do atendimento a partir de amanhã.O motivo é a falta de pagamento. Aí 

eu estou citando a questão da Fisioterapia, primeiro, porque está arriscado paralisar 

um atendimento de extrema necessidade para os nossosmunícipes.Segundo,há um 

tempo atrás tinha-se pelo menos recurso para pagar 04 (quatro) vezes mais o que se 

paga hoje e agora não se tem dinheiro para pagar ou supostamente não se tem 

dinheiro para pagar a Fisioterapia.E se tivesse aprovado lá atrás então,se nós não 

tivéssemos alertado aqui e o Nobre Vereador Luis Passos sabe muito bem disso que 

nos conversamos já sobre isso quando num período de três meses queriam se 

contratar por R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), sendo que nas 

administrações passadas pagava anualmente R$720.000,00 (setecentos e vinte mil 

reais).E se tivesse fechado o contrato então por 03 (três) meses por R$720.000,00 

(setecentos e vinte mil reais) os três meses, ia ter recurso?Se não está tendo recurso, 

porque recuaram e fizeram basicamente o mesmo preço do ano passado ia ter 

recurso para pagar agora.A informação até aonde nós temos e isso eu vou apurar 

com mais profundidade no SITE da Prefeitura, dos recursos, é de que existe o 

recurso sim, agora qual o motivo não está sendo pago é outros quinhentos, agora o 

que não pode é a Prefeitura não pagar a empresa que está prestando os serviços e 

simplesmente deixar a população a mercê sem o atendimento.Volto naquela briga de 

que, se começa um tratamento, paralisa, começa um tratamento, paralisa, até o 

Vereador Sergio, foi na colocação dele em uma discussão que nós tivemos sobre a 

questão da Creche, discutiu que antigamente também se era assim, parava porque 

quebrava o carro, mas nunca parou por falta de pagamento.Agora sinceramente eu 

acho que a Prefeitura tem que olhar com um pouco mais de carinho ou respeito, 

principalmente para com os que necessitam.Se não tem recurso para pagar a 

Fisioterapia, então vamos tirar de outra área que não é tão importante, tão 

prioritária.Eu não vou entrar aqui no mérito de Festa de Peão, de outras coisas que 

não é o caso,mas que tire de algumas outras áreas que pode-se ser feito esse 

remanejamento e se pague a Fisioterapia, para que não pare esse serviço amanhã.Eu 

só vou lembrar o seguinte, aqui tem quatro Vereadores, Jorge Mishima, Lourival, 

Marcelo e Waltinho, que fazia parte da Administração, e Vereador José Lares, cinco, 

perdão, que faziam parte da Administração passada.Essa atual Administração ela 

tem por direito, por direito, autorizado por esta Casa Legislativa de remanejar 50% 

(cinquenta por cento) da sua verba, 50% (cinquenta por cento), sabe o que é isso?É o 

prefeito pegar 50% (cinquenta por cento) do orçamento e falar, olhaaqui onde eu ia 

aplicar nessa estrada eu não vou aplicar nessa estrada eu vou aplicar aqui na saúde, 

aqui onde eu ia aplicar no esporte eu não vou aplicar no esporte aqui, porque é 

prioritário sim, mas não tão urgente quanto na saúde.Ele tem 50% (cinquenta por 

cento) de remanejamento, coisa que nos últimos anos acho que eu não vi nenhum 

Prefeito ter 50% (cinquenta por cento) e essa Câmara, ela foi independente do 

resultado da eleição, ela foi bondosa com o futuro administrador.O Vereador 

Marcelo solicita a aparte, o que fora concedido. “Isso aí foi um combinado com o 



Jorge, o Lourival, e a gente conversando no passado né Jorge, o Zé do Brejo estava 

também, oWaltinho falou vamos dar esse 50% (cinquenta por cento), para ele 

remanejar, porque a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano difícil, e olha só, 

agente mesmo não compondo junto isso daí Fernando, foi um ato de grandeza, vai 

ser um ano difícil, então vamos dar esse 50% (cinquenta por cento), o Jorge ainda 

que sugeriuisso daí na época, para o Prefeito ter mobilidade de poder gerir, não ficar 

atrelado, porque o limite de mobilidade dele era muito estreito.O que você está 

falando ai é de extrema importância, o que você está colocando aí foi um ato de 

grandeza da Câmara no passado.”Vereador Fernando.“Eu parabenizo a 

Administração anterior desta Casa, por ter tido a visão da dificuldade que realmente 

teve, no sentido de: vai ser um ano difícil é o primeiro ano da Administração vamos 

dar essa liberdade de remanejamento.Só que você tem a liberdade, mas você deixa 

atrasar um serviço de fisioterapia, então é assim, hoje é a fisioterapia, na sexta-feira 

passada tivemos a informação de que, novamente 12 (doze) pessoas deixaram de ir 

para São Paulo, porque não tinha veiculo,ninguém foi dar explicação, então eu acho 

que nós temos que dar um rumo.Eu não sei se a Administração ainda, ela está se 

calçando, ou se ela simplesmente não está nem aí, porque é inadmissível você parar 

um serviço, já parou o serviço do transporte,que nós colocamos a duas Sessões 

anteriores, agora para o próprio serviço, porque quando parou o transporte, ainda o 

paciente se virava, com o irmão, com tio, com o vizinho, com o colega, ainda dava 

um jeito, agora se você parar o serviço aí fica difícil.Então vai aqui o meu repudio, o 

meu protesto sobre essa questão da fisioterapia.Eu espero que de quem de direito, 

mas especificamente da Administração Municipal que ela busque uma forma de não 

paralisar esse serviço essencial para a população.E o outro ponto, que eu acho assim 

de extrema relevância e eu não vou querer entrar muito no mérito, mas na semana 

passada o Prefeito dispensou dois funcionários e coincidentemente esses dois 

funcionários eram ligados ao Vereador Reinaldo Junior.O Reinaldo Junior que é da 

cidade, de família tradicional, da política da cidade, uma família enorme, que dizer 

só de primos ele deve ter mais de 200 (duzentos) na cidade, das quais desses 02 

(dois) primos, um era estagiário e o outro estava no esporte, prestando serviço desde 

a Administração anterior, diga-se de passagem, filho do ex-Prefeito Jacaré, 

prestando serviço com competência, porque senão não estaria lá desde a 

Administração anterior.E na semana passada o Prefeito resolveu simplesmente 

exonera-los, então eu acho que está voltando aquela política de que, ou você está 

comigo ou você está contra mim e se você está contra mim quem for com você  está 

fora também, então eu acho que antes de pensar no voto do Vereador Reinaldo aqui, 

deveria pensar na capacitação na capacidade do profissional que está lá, e um 

detalhe a Thais que foi exonerada essa semana, ela era estagiária, estagiária, tá 

certo.Era uma oportunidade dela complementar através do estagio a sua faculdade e 

o Prefeito sendo um educador resolve exonerar a estagiária, ele tem todo direito 

porque é livre nomeação e  exoneração, é um direito dele, mas muito me estranha 

por ser duas pessoas ligadas ao Vereador Reinaldo simplesmente serem 

exonerados.Então é infelizmente essa política de toma lá, dá cá, sabe, toma aqui, 

porque você fez isso aqui, infelizmente é uma política deplorável que está 



começando a crescer nessa Administração e eu estouvendo com os olhos de uma 

forma diferente.Entãosenhor Presidente, essa questão da Fisioterapia volto a frisar é 

muito importante  tenho certeza que a Administração Municipal vai dar uma atenção 

especial nesse sentido, porque as vezes a gente coloca aqui e está criticando o 

Prefeito, não é criticando, porque na maioria das vezes que eu utilizo esta tribuna é 

um alerta que está sendo feito para a Administração.Muito obrigado.”2. 

VEREADOR JORGE MISHIMA: Solicita fazer uso do assento. Concedido. “Eu 

quero inicialmente parabenizar os Vereadores Eduardo Melo e o Paulinho sobre o 

Requerimento nº 324/2017. Eu acho Nobres Vereadores e senhor Presidente, de 

suma importância esse Requerimento.Vossa Excelência Eduardo que tem feito um 

trabalho social muito grande, tem voltado as suas ideias, as suas propostas para os 

mais carentes, eu sou suspeito a falar Nobre Vereador o senhor sabe dissoporque 

tenho uma consideração enorme porVossa Excelência.Parabéns pelo trabalho até 

agora.Quero também parabenizar o Nobre Vereador, amigo da gente, já veterano na 

Casa, José Rodrigues Lares, pela iniciativa de Vossa Excelência sobre o 

Requerimento da Estrada do Rio Acima, que é uma Estrada realmente polemica que 

está intransitável, quer na chuva ou no sol, realmente merece o carinho especial 

sobre isso.É matéria discutível, muitos Vereadores já discutiram essa matéria, mas 

espero que Vossa Excelência assim como membro da base do Governo encontre 

uma solução urgente para esse problema. Eu quero ainda, foi feliz como sempre o 

Nobre Vereador Fernando quando ressaltou os 50% (cinquenta por cento),do 

remanejamento para os Prefeitos Municipais, nós que sempre fomos da base do 

“Inho” nunca demos essa porcentagem, o máximo que foi, foi 30% (trinta por 

cento), existiu mandatos que nós demos 10% (dez por cento), de variação tá 

certo.50% (cinquenta por cento), nunca houve na historia de Biritiba que o 

Legislativo deu tantos poderes para remanejar verbas como nós fizemos, nós 

dedicamos ao Prefeito Jarbas.Saberíamos também que a situação não só de Biritiba, 

mas do Brasil em todo,iria descambar numa situação do jeito que está.Visto isto, 

talvez não tenha muito a ver com a minha fala, mas nós Vereadores antes de 

sabermos quem seria eleito, nós não aumentamos o nosso subsídio, isso sem 

conhecer quem seria os eleitos, que a lei determina e nós não aumentamos porque 

sabíamos da responsabilidade que o município poderiapassar tá certo.E nós 

poderíamos imaginar quem concorre à vereança acredita que vai perder?Ninguém 

aqui acredita que vai perder, baseando nesse fato era justo de que aumentássemos o 

nosso subsidio que a lei determina tá certo.Que o 7% (sete por cento) do repasse do 

município para que a Câmara pudesse gerenciar esse valor era legal e que nós 

vereadores da oportunidade não aumentamos nossos subsídios, independente quem 

seria o eleito,sabedor da situação financeira que passa. Eu quero ainda, o nosso 

representante do professorado não está aqui, mais eu gostaria de parabenizar a todos 

os Professores, não só do nosso município, mas de todo o  

Brasil, pela sua data tá certo.Essa data que foi oficialmente decretada em 1900, se 

não me engano, 1933 baseado no Decreto Lei de 1827, de D. Pedro I.Professor esse 

que talvez não seja reconhecido que trabalha no anonimato, mas contribuiu muito 

com a formação acapacitação e principalmente na educação do nosso país,Professor, 



volto a dizer, muito mal remunerado.Eu lembro senhor Presidente quando 1958 eu 

freqüentei as cadeiras do primário em Mato Grosso do Sul, a matéria era primeiro 

ano, se você não tivesse e não soubesse ler praticamente a tabuada você ia para o 

primeiro ano B e posteriormente para o segundo ano,hoje, não pela culpa dos 

Professores que já vem isso há muito tempo no Brasil defasado em termos de 

conhecimento, os Professores não têm culpa, mas o nosso ensino realmente é 

medíocre tá certo.Nós em 1960,quando estudávamos no grupo em 58/60, no 

segundo ano sabíamos a tabuada completa, sabíamos conjugação verbal, no segundo 

ano, terceiro ano.Existia o primário, ginásio, colégio, existia até uma matéria 

chamada admissão para entrar no ginásio, se você não fosse capacitado você não ia 

para o ginásio também, chamava-se admissão, então a educação hoje realmente é 

deplorável, mas nem por isso os guerreiros do ensinamento se esmorecem.Eu 

gostaria então de parabenizar os Professores pela data de 15 de outubro, como eu 

disse baseado num Decreto de D.Pedro I, de 1827, e transformado em Lei em 

1933.Muitoobrigado a todos.Só para concluir.Eu gostaria de comunicar ou 

esclarecer e levar ao conhecimento de todos da bancada e o povo em geral, que a 

minha irmã é Professora, ela faleceu com 22 anos de idade, fazíamos Faculdade de 

Direito juntos, e ela foi uma das primeiras formandas do Magistério.Na época não 

existia pedagogia, então formava-se no magistério e se tornavaProfessora, então 

minha irmã ela foi Professora substituta  e ela faleceu em 1975, portanto 42 anos 

atrás.Muito obrigado senhor Presidente.”3.VEREADOR LUIS CARLOS 

PASSOS: Solicita falar do assento. Concedido. “Aproveitando também em 

comemoração a data de aniversario, do aniversario não, do  dia dos Professores, 

gostaria de parabenizar a todos os Professores que se comemoram no dia 10 agora 

de outubro.Profissionais que participam da educação das crianças até asua formação 

acadêmica, são profissionais também que muitas vezes não são valorizados pelas 

repartições públicas, principalmente na questão dos seus vencimentos e até a 

segurança hoje agente sabe que o Governo falha um pouco.Vale lembrar que os 

profissionais muitas vezes são agredidos verbalmente, fisicamente em seus locais de 

trabalho e falta muito a se cuidar disso, como os alunos hoje também não tem muita 

proteção nas escolas.Em nome de todos os Professores, em nome da minha esposa 

que é Professora na Rede Pública e na Rede Estadual quero parabenizar a todos os 

Professores.Outro comentário senhor Presidente, minha esposa também foi 

Escrituraria aqui no município, por um curto período.Concursada na gestão do 

Jacaré, não houve favoritismo nenhum da minha parte e nem do próprio Prefeito 

Jacaré,que também foi perseguida até então deixou o município por perseguições 

políticas, então não é só achar dessa vez que essa gestão faz, mas eu quero deixar 

bem claro que foi perseguida.Concursou em outro município e trabalha lá, já faz 

mais de três anos e concursou no Estado e assumiu agora recentemente há quatro 

meses na Escola Angélica, em Biritiba.Então é triste infelizmente a perseguição 

principalmente eu acho que em municípios pequenos, sou totalmente contra, o 

Jarbas sabe disso, bato de frente, não gosto de picuinha,próprio servidor um 

perseguindo o outro e chefinho perseguindo, isso tem que acabar, seja na esfera mais 

alta ou menor.Para mim é constrangedor, eu não gosto disso, eu sou um dos “caras” 



que criticam muito o Prefeito com isso, ele sabe disso,é constrangedor mesmo você 

saber que você tem um amigo seu, um vizinho seu sendo perseguido porque fulano 

pediu, porque fulano pede.Eu acho que o servidor ele tem que ser comprometido 

com a sociedade, não com o político, eu acho que a gente esta aqui de passagem, o 

Prefeito está de passagem, mas o servidor não, ele pode até concursar de repente em 

outro município, trabalhar em dois municípios, se o tempo dele permitir,como 

Médico ou Professor tem essa chance, agora perseguição é muito triste, isso precisa 

acabar pra ontem.Vale lembrar também, que pessoas que hoje são ligadas ao 

Prefeito ficou muito tempo no pátio, não vou nem citar nomes, porque também não 

sei até o comprometimento que tem a pessoa com a sociedade, foram também 

perseguidos pela gestão anterior, então isso é num todo, não é hoje o Prefeito em 

questão, não era o Prefeito anterior, o Jacaré também teve a sua asinha de 

perseguição e sabe disso, então isso é muito feiogente, a sociedade perde, mas o 

servidor esta ali para atender a sociedade e não ao político não ao capricho do 

político, eu acho que precisa tentar realmente ver se acaba com isso.A gente critica 

inclusive.Nós temos servidores que estão ainda nos três anos probatórios, 

infelizmente não tinha não tem,o Prefeito está até tentando acelerar, porque ele não 

passa pelo critério das três avaliações que tem que ter, seja Professor, seja Ajudante 

Geral, nós temos muito servidor que é novo e está com um ano e pouquinho de 

concursado e o cara não quer trabalhar gente, então ele só pode ser punido em cima 

desse estado probatório, com essa avaliação, porque não tem condições.Omunicípio, 

de novo eu falo, o munícipe não pode ser prejudicado dessa forma, porque eles são 

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

concedido. “Senhor Vereador, com certeza eu acho que Vossa Excelência está 

corretíssimo, quando Vossa Excelência coloca de que realmente o funcionário seja 

ele efetivo ou comissionado eu acho que ele não deve ser perseguido, eu acho que 

ele não deve ser utilizado como barganha política, essa é a política da velha guarda 

antiga de perseguição de que, se você não me apoiou você vai para o pátio fica 

sentado, você não me apoiou você vai dirigir o caminhão de lixo,você não me 

apoiou você vai varrer rua, tira daqui coloca lá.Só que infelizmente as outras 

administrações como Vossa Excelência colocou agiam dessa forma, eu acho que se 

essa atual administração veio no intuito de mudar e fazer o que é diferente dos 

demais e que eu sempre falo não é porque fulano fazia que nós vamos fazer o 

mesmo. Eu sei que às vezes não é nem a posição do próprio Prefeito,às vezes são 

coisas como Vossa Excelência colocou picuinhas que às vezes é da chefia.Nesse 

caso, desses dois funcionários que foram exonerados, ficou nitidamente de que foi 

por uma atuação política do Vereador Reinaldo, uma retalhação ao Vereador 

Reinaldo. Agora não considerando a atuação política do Vereador Reinaldo, 

independente do posicionamento que ele tenha nessaCasa Legislativa é a capacidade 

é um estagiário e sendo demitido, se fosse aquele funcionário, como a Vossa 

Excelência falou, probatório e nem no probatório tem condições de passar, eu até 

ficaria sabe,falar oh,Vereador vou retirar minha opinião agora, mas conhecendo o 

profissional dedicado que é o Roberto, a Thais no estagio, quer dizer,é não dá para 

se entender, então infelizmente essa política da velha política que infelizmente tem 



que acabar.Obrigado.”Vereador Luís Passos.“Só para concluir.Eu quero agradecer 

de novo até a fala do Fernando, é assim:Você pode até ter um profissional bom 

concursado exercendo a função dele, seja um Professor que é exemplar ali,“cara” 

mais bota esse Professor para ser um Diretor ou Secretário o “cara” vira o cão, o 

poder sobe para a cabeça.Ele é tão incompetente que não consegue conviver com o 

próprio colega de trabalho, eu não sei quantos funcionários tem na educação, mas eu 

acho que é a maior pasta, depois da saúde.É a maior pasta em questão de folha de 

pagamento, então gente eu acho que o munícipe não pode ser prejudicado, a gente 

muitas vezes é eleito Vereador, o “cara” fala aí pô, aquele “cara” é incompetente e 

ganhou.Eu comento muitas vezes, a gente não tem tempo de aprender realmente a 

ser Vereador o mínimo do mínimo tinha que conhecer um pouquinho, porque já 

passou um ano,só temos três anos para administrar,se fomos felizes seremos 

reeleitos senão cada um volta para sua função profissional.Obrigado.”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. 4. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO: “Muito obrigadoPresidente Lourival,PrimeiroSecretario Fernando,Segundo 

Secretario Robério,Nobres Pares, pessoal da Imprensa, do qual eu parabenizo aqui o 

Marcio do jornal do povão  e aos demais membros.Queria cumprimentar aqui em 

nome de todos os presentes, o Ari que está aí.Eu gostaria só para não esquecer, que 

eu estou ficando velho eu estou tendo um pouquinho de Alzheimer, aproveitar o 

gancho do que o Luis falou aqui e deixar só o seguinte recado assim:Que realmente 

eu acredito Luís, que dois erros não fazem um acerto, a pessoa agiu erradolá atrás, 

não é com outro erro que você faz um acerto, dois erros não fazem um acerto.Nessa 

questão do Professor agente está aprendendo,eu até hoje estou aprendendo e quanto 

mais à gente lêe mais a gente estuda, a gente aprende que a gente não sabe nada, 

então eu acredito que assim que humildemente o que tem feito ali eu tenho ouvido 

falar que o Roberto, o filho do Jacaré, que era um funcionário indicado até pelo grau 

de parentesco do Reinaldinho, ele tem sido excelente profissional em uma pasta boa, 

que é a pasta do esporte, com o Gabriel.Eu já fiz já teci elogios aqui, é uma pasta 

que anda que tem sido uma pasta boa, uma pasta prospera viu Luis e eu não tenho 

problema, tenho elogiado o Gabriel para ele mesmo aqui.OProfessor Anésio que é 

um rapaz que goza de respeito da gente aqui, ele comentou com a Virginiaque ele 

não entendia e que não concordava,isso eu falo porque ele falou com a minha 

sobrinha que o Juninho, como é chamado,  fosse mandado embora desse jeito,quem 

perde é a administração.Com todo o respeito, eu acho que perde a oportunidade o 

Prefeito Jarbas de se mostrar grande e se mostrar a que veio, era a chance, a 

oportunidade que ele tinha para poder mostrar mesmo grande.Eu acho que a gente 

tem que se mostrar grande, de não ser vingativo.Às vezes aqui a gente engole, não é 

sapo,é uma vontade imensa de falar,quantas vezes eu vim aqui, mas é um gesto que 

a gente tem que fazer de aprendizado, de fazer uma oração ali dentro antes de entrar 

aqui e pedir para Deus proteger a gente, para a gente tentar ser humilde,porque se e a 

gente quer transformar, a gente tem que tentar ser humilde e passar.Eu acho que o 



Prefeito está deixando passara oportunidade de se mostrar dentro da humildade dele 

ser uma pessoa boa e talhar isso daí, que ele tanto pregou, ele está deixando passar a 

oportunidade de somar.Ele tem comentado com as pessoas que quer andar,quer ser 

humilde, quer estar com a gente, mas atitudes desse tipo vai na vertical, ao contrario, 

sabe Luís, e vocês como Vereadores da base, sei que também não concordam com 

isso, como você falou, eu acredito que você não concorda mesmo.Eu acredito até 

que você já deva ter falado, pô você é um “cara” competente Prefeito Jarbas, 

mantenha-o na pasta.Eu acredito que o Eduardo como comerciante esperto também 

deva ter falado.Eu acredito que o Paulinho que é um rapaz também do bairro deva 

ter falado Prefeito Jarbas,o Betinho está fazendo um trabalho e ele é elogiado lá, ele 

é filho deum ex- Prefeito um “cara” humilde, ele é humilde, então acredito que esse 

tipo de retaliação não nos sirva mais.Eu acredito que aqui eu tenho os meus erros, 

meus pecados, tenho meus maus, mas eu acredito que hoje é um tempo da gente 

passar a limpo as lições e como você mesmo falou nada melhor do que a gente 

aprender com o exercício diário de humildade, de pedir desculpas sabe e tentar 

rever.Eu aqui errei com os senhores as vezes que falei rude, mas tive a humildade de 

pedir desculpas e tenho sabe,não quero aqui magoar ninguém.De antemão,dentro de 

a gente ser polido e tentar acertar e talhar a conduta da gente aqui, estamos 

acertando, construindo relacionamento,tenho aberto meu coração para vocês, 

pedindo desculpas quando precisei e estamos construindo um relacionamento muito 

melhor.Hoje é umaCâmara saudável, graças a vocês e não a mim, eu apenas apertei 

o botão e pedi colaboração de vocês.Vocês me ajudaram demais junto com todos os 

funcionários da Câmara, hoje a gente tem uma Câmara saudável, imaginem só, 

graças a vocês aqui todos, os Vereadores da base ou não,Secretários que se 

debruçaram aqui,Vice-Presidente, todos os funcionários, desde a moça do café, hoje 

nós temos umaCâmara saudável, vamos fazer o pagamento cinco dias antes, isso era 

impensável,graças a vocês.Hoje aqui o Prefeito está reclamando até do transporte, 

graças a Deus graças a vocês issoaí, porque vocês toparam fazer o exercício de 

ajudar a gente a enxugar, a gente tem três carros aqui que a gente vai devolver ao 

Prefeito e já está há três meses quando a imprensa criticou,a gente tem três carros 

aqui para devolver e já esta há três meses a disposição do Prefeito, porque ele tem 

recurso para arrumar e por ai para gerir o problema, do qual eu tenho tratado de 

maneira humilde, vocês estão aqui comigo, vocês estão vendo a gente estar aqui 

sendo parceiro dele.Vamos resolver o problema na reunião para acertar esse Projeto 

e em nenhum momento atacamos o Prefeito aqui gente, é hora de a gente mudar a 

cidade, mas procurar governar,procurar evitar de colocar problemas, achar culpados 

onde não tem, assumir os próprios erros, eu assumo os meus, ele que aponte aqui, 

vamos construir.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita a palavra. 

Concedido. “O Prefeito, ele realmente tem erradovou dizer o português claro, até na 

colocação dele dizer que tinha que trazer Secretário de fora, porque Biritiba não 

tinha pessoa qualificada talvez para certas funções,então acredito que Biritiba passou 

por vários Prefeitos e que nunca trouxe ninguém de fora para administrar junto com 

o Prefeito.Vejo hoje o Reinaldinhovendo seus primos fora da Prefeitura, que nem a 

Vossa Excelência acaba de falar, são pessoas realmente qualificadas para dentro 



dessas áreas do esporte né e hoje são dispensadas por parte política, mas eu acho que 

nós temos que pensar, não vamos pensar na política, vamos pensar no trabalho que a 

pessoa exerce suas funções,suas atividades com competência para isso, não precisa 

realmente dispensar.Mas ele já pecou em falar isso aí, que realmente trazia pessoa de 

fora porque Biritiba não tem pessoas a altura para ser realmente convocados para 

isso.Muito obrigado.” Vereador  Marcelo.“Então o que eu quero dizer aqui,é para a 

gente não continuar errando, apenas isso, na gestão Luis a gente procurar dar as 

mãos Nobres Vereadores e procurar efetivamente não errar mais, não importa mais 

olhar para traz, errou lá atrás Luís houve vingança acabou, sabe é uma 

mudança.Vamos talhar para frente.O lema do nosso atual Executivo é “um olhar 

diferente”, não está tendo, está agindo igual sabe, olho por olho,até quando.Vamos 

agir com humildade, nesta Casa nós estamos pautando para isso,às vezes você tem 

até vontade de querer bater um no outro aqui, nós estamos agindo com humildade 

pô, será que agente não está vendo o exemplo que está tendo.Vamos tentar agir de 

maneira diferente, então o que eu quero aqui é fazer mais um vez um convite, para 

que ele entre para a historia, ele tente se tornar um “cara” humilde, rever também 

como a gente aqui está revendo as coisas.Eu quero agradecer imensamente aos 

Professores que me aturaram a vida inteira e até hoje, eu humildemente vi que estava 

atrapalhado voltei a estudar.Quero agradecer a todos os Professores do meu curso de 

direito, tenho me tornado uma pessoa melhor quanto mais eu tenho lido mais eu 

tenho visto que eu pouco sei, estou também tendo o prazer e a honra de estar 

fazendo curso de Gestão Pública também, na faculdade da UNIP, que tem me 

contribuído de maneira bastante eficaz.Tenho que agradecer demais aos Professores, 

aos Mestres antigos que me formaram e a todos os Professores que enfrentam ao dia 

a dia. Como o Luis, o Fernando e todos aqui ressaltaram, o Jorge Mishima, que a 

vida do Professor é formar o cidadão, formar cidadãos melhores para o dia não é 

fácil com as condições que tem.Eu gostaria de fazer um convite a todos aqui, para 

que a gente se comprometa de deixar cidadãos melhores para o nosso futurode 

coração.E sempre que vocês puderem opinar vamos tentar talhar aqui para a coisa 

séria,a gente não tem tempo para perder, para brincar de Lei, vamos fazer a 

diferença, eu sei que todos aqui estamos focados, então sempre que vocês puder dar 

um conselho dê um conselho pro bem, vamos aqui não perder nosso tempo, 

trabalhar eficazmente e efetivamente para o bem.Meu muito obrigado.”5. 

VEREADORJOSÉ RODRIGUES LARES:Solicita fazer uso do assento. 

Concedido. “Senhor Presidente,PrimeiroSecretario e SegundoSecretario.Eu só 

queira fazer uma pergunta ao Fernando sobre a fisioterapia.Quantos dias que eles 

tem para trabalhar sem pagar, que a Prefeitura pode ficar sem pagar, de 

trabalhar.”Vereador Fernando.“Não é assim, existe um contrato, correto?Este 

contrato ele prevê o pagamento mensal, conforme a execução do serviço, se 

apresenta a execução do serviço, apresenta a nota fiscal e se paga.A informação que 

se tem é que já existe todas as medições de que foi prestado os serviços, porém não 

vem sendo efetuado o pagamento, por isso que a empresa está momentaneamente 

paralisando os serviços.”Vereador José Lares.“Então Vereador, eu fui um dos 

Vereadores com o Eduardo Melo, o Paulinho da Julio para segurar essa empresa 



aí.Certo.Eu acho que essa empresa está prejudicando os munícipes e eu liguei para o 

Prefeito e o Prefeito disse para mim que está05 (cinco) diasatrasado, porque deu um 

problema na documentação para pagare ai os “caras” pararam de atender.Vai ter 

uma licitação agora e eu fui um que defendi, eu não vou defender essa empresa,os 

munícipes que estão perdendo por causa disso, por causa de um atraso de cinco dias, 

eu acho que a população não pode perder.Essa empresa que vai vir tem que ter uma 

responsabilidade,doente não é assim,o “cara” que faz fisioterapia precisa, então se 

houve um problema tem que ter um pouco de cautela.Você já está com a informação 

que não vai atender amanhã e eu ligo para o Prefeito e ele diz que está com 05 

(cinco) dias atrasado e no contrato tem lá que pode ter 30 (trinta) de atraso e a 

empresa tem que continuar atendendo.”Vereador Fernando.“Sim.”Vereador José 

Lares.“Quer dizer, existe um parâmetro que a gente precisa rever, essa empresa que 

está aí para a gente defender um pouco, tem coisas aí que está acontecendo que a 

gente sabe...uma empresa que 05 (cinco) dias, a minha mãe está fazendo fisioterapia 

e ela vai ficar sem atender.”Vereador Fernando.“Como Vossa Excelência bem 

colocou.Se a Empresa não está a contento, porque que a Prefeitura renovou o 

contrato com ela por um ano?”VereadorJosé Lares.“A pedido dos Vereadores, que 

foi eu e o Eduardo Melo, a gente foi lá.Elesvieram pedir para a gente para que 

prolongasse esse contrato porque era de Biritiba Mirim.A gente foi lá e pediu para 

que o Prefeito que prolongasse esse contratoe ele prolongou com essa 

empresa.”Vereador Fernando.“Por mais um ano?”Vereador José Lares.“Não sei 

se é por um ano, só sei que prorrogou.”Vereador Fernando.“Por mais um 

ano.”Vereador José Lares.“Não sei se é por mais um ano, não tenho essa 

informação.”Vereador Fernando.“Foi por mais um ano.”Vereador José 

Lares.“Não tenho essa informação, mas precisa rever essa empresa tá, a gente 

precisa defender outra empresa, porque essa para mim...”Vereador Fernando.“A 

empresa que presta serviços hoje é clinica CEFE tá certo.A CEFE, ela já esta no 5º 

(quinto) ano executando os serviços,5º (quinto) ano, tá certo, e era uma das poucas 

empresas que havia reclamação e eu acho que esse foi um dos motivos que Vossas 

Excelências foram até o Prefeito para fazer a manutenção da empresa, tá certo.Acho 

que, se a empresa mostrou competência dela durante os 05 (cinco) anos eu acho que 

ela não deixou de ser capaz de 03 (três) meses para cá. O que ocorreu?APrefeitura 

abriu a licitação Vereador José Lares, abriu a licitação que foi aquele absurdo que 

nós comentamos aqui e Vossa Excelência lembra muito bem disso.Porém é 

constante agora, eu não sei se a Prefeitura tem interesse em colocar uma outra 

empresa, isso é um direito do Prefeito,da Prefeitura e da parte interessadasabe, mas o 

que não pode é simplesmente, porque a única arma que a empresa tem para receber, 

se ela executou o serviço, a única arma que a empresa tem de receber é paralisando, 

porque ela vai continuar trabalhando até quando?Amanhã chega lá e a Prefeitura 

simplesmente rescindi o contrato e vai brigar na justiça para receber, se tem o 

recurso.Pergunta Vereador José Lares, pergunta se atrasam um pagamento do 

transporte que está alugado lá, pergunta se atrasa.Esse não atrasa, no dia está lá, e 

porque que a fisioterapia não é do mesmo jeito. O senhor entendeu e é essa questão 

que eu quis colocar. Porque eu acho que da mesma forma que a mãe do senhor não 



pode ficar um dia sem o tratamento, a cidade como um todo não pode 

ficar.Infelizmente a empresa é o único meio que ela está tendo, e eu não estou aqui 

defendendo a empresa não, muito pelo contrario, fui buscar a informação que o 

Vereador Robério me colocou a hora que eu cheguei.Fui buscar a informação junto a 

pessoas ligadas a empresa eolha elas disseram:Infelizmente nós temos que parar 

realmente, porque não recebemos, tudo bem eu concordo com Vossa Excelência de 

que pode atrasar até 30 (trinta) dias,60 (sessenta ) dias e tem empresas que ficam até  

90 (noventa) dias sem receber e esse é um risco de você fornecer um serviço para a 

Administração Pública.Agora no caso, essencial que é a fisioterapia eu acho que não 

pode ocorrer esse tipo de coisa, tá certo, porque se paga algumas outras coisas em 

dia, porque não a fisioterapia.Eu não tenho ainda a informação, mas a ASBESAAN 

também tá lá penando para receber,estão pagando minguado, parece que está 

matando porco sabe vai sangrando aos poucos.Se quer trocar a empresa, então não 

renova o contrato com a empresa, chega aosVereadores que pediram para a 

manutenção dessa empresa e fala,Vereador José, Vereador Eduardo, Vereador 

Paulinho, nós não vamos renovar com essa empresa, porque nós temos interesse que 

outra empresa assuma com o serviço de mais qualidade do que essa, mas não, se 

renova por mais um ano.Prorrogou-se por mais um ano e depois fica nessa sangria e 

a população sendo prejudicada.”Vereador José Lares.“É para se discutir um 

assunto desses, porque quando se fala de fisioterapia é complicado, égente doente, 

tem gente de maca que vai para lá para fazer a fisioterapia, então não pode acontecer 

dessa empresa ficar 05 (cinco) dias sem receber e ela paralisar o serviço.Tem que ser 

revisto esse contrato, inclusive nos vamos agora falar com o Prefeito.”O Vereador 

Eduardo solicita a palavra.Concedido. “Só para concluir. Quando a empresa fez o 

contrato com a Prefeitura provavelmente devater colocado uma clausula lá, que se 

ficar algum tempo sem receber ela não pode também sacrificar a população. Como o 

Nobre Vereador falou a respeito do Pronto Atendimento,está tudo em dia.Nós temos 

que tomar cuidado do que o pessoal ventila para nós, porque nós não temos 

documento para provar, então quando a gente sobe na tribuna ou fala aqui tem que 

tomar certo cuidado porque envolve a nossa população.Nobre Vereador nós pedimos 

prorrogamento, porque nós não podíamos deixar nossa população sem ser atendido, 

agora por 05 (cinco) dias vai se paralisar um atendimento, um absurdo, agora tem 

que ter no contrato, se não houver um procedimento é uma multa.”Vereador 

Fernando.“O que eu acho estranho Vereador Eduardo é quando vocês fazem a 

defesa dessa empresa não teve um Vereador da base do Prefeito para fazer a defesa 

quando foi fazer um emergencial de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil 

reais).”Vereador Eduardo.“Nobre Vereador, nós não estamos falando da empresa e 

sim estamos falando da sociedade.”Vereador Fernando. INAUDIVEL. Vereador 

José Lares.“Vereador, nós estamos contra essa empresa agora, nós não estamos a 

favor dela não, veja bem, ela paralisar o serviço por 05 (cinco) dias, me desculpe, 

essa empresa não é capacitada para ficar no município.”Vereador 

Fernando.“Respondendo o que o Eduardo colocou.Quem presta serviços para a 

Prefeitura, ela corre esse risco sim, no contrato não dá garantia dela receber ali 

depois de executado o serviço, ela tem um prazo, não dá, não dá, se a Prefeitura 



pagar em 30 (trinta) dias, 60(sessenta) dias ela paga.Quando a Vossa Excelência 

falou da ASBESAAN,ela só acertou agora porque até o mês retrasado isso ai 

estavaatrasado,estava prolongando, o que está parecendo é o seguinte:Olha vamos 

tirar vamos forçar essa empresa a pedir a rescisão do contrato, me desculpe o que 

está parecendo, é isso.”Vereador Eduardo.“Só para deixar bem claro aqui, nós não 

defendemos nenhuma empresa, nós defendemos a nossa cidade e o nosso povo.Não 

defendemos nenhuma empresa.Quando nós colocamos para um aumento de contrato 

e para que a população não fique sem o atendimento.”Vereador 

Fernando.“Sim.”Vereador Eduardo.“Ponto. Nesse contrato provavelmente, eu se 

tenho uma empresa logicamente que eu tenho lá uma multa se esse contrato não for 

cumprido.Não é por 05 (cinco) dias que vai prejudicar a nossa população.”Vereador 

Fernando.“Sim. Vereador eu concordo com Vossa Excelência o que está 

ocorrendo.Me desculpe senhor Presidente até se a gente extrapolar o tempo, mas é 

uma discussão.Eu acho que a Administração Pública,quem presta serviços para 

administração pública é, eu que já trabalhei na Administração, o Vereador Luis já 

trabalhou na Administração e sabe muito bem disso, as vezes tem um atraso no 

pagamento,no repasse, porque se é verba Federal, se é verba,às vezes é um repasse 

do próprio Estado e as vezes tem um atraso no repasse, até aí é passível de 

questionamento.O que a empresa está fazendo é uma forma de ela tentar se preservar 

para pelo menos ela receber.A empresa em momento algum falou assim, eu quero 

paralisar o serviço. Ela se sentiu no direito de tentar como alternativa paralisar, se é 

que vai paralisar, mas está se discutindo isso.Ela está tentando buscar uma forma de 

receber, por que ela tem funcionários, tem os compromissos dela também, tem os 

custos dela também.A questão da empresa em si, independente se é a empresa A, B 

ou C, eu sei que quando Vossas Excelências foram discutir com o Prefeito, foram 

discutir no intuito de não parar o serviço, da mesma forma que eu estou 

levantandoesta polemica aqui, justamente para que não pare o serviço.Quem sabe 

agora com essa discussão dos Vereadores da base conosco aqui, quem sabe amanhã 

o Prefeito não vai lá e oh, o dinheiro está na conta e paga esta empresa.”Vereador 

Luis.Só para encerrar eu queria fazer um comentário antes, Zé respeitando a sua fala 

ainda,que é sua.Eu não fui procurado por esse rapaz, eu acho que o Barraca sabe 

bem, o Paulinho, e o Zé talvez não.Eu sempre fui contra essa terceirização da 

fisioterapia, eu acho que a gestão tem que ser municipal, nós gastamos hoje mais de 

R$21.000,00 (vinte e um mil reais) por mês com a fisioterapia, confesso que eu não 

vejo tanta qualidade naquilo ali, precisa ter, não tem 100% (cem por cento) de 

qualidade não. Em Salesopolis, por exemplo,é um município menor do que Biritiba 

e é gestão municipal.Eu sou contra, nós gastamos aproximadamente R$245.000,00 

(duzentos e quarenta e cincomil reais), R$246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil 

reais) por ano, eu não vejo uma eficácia ali, eu acho que o Prefeito deveria pensar 

bem e não terceirizar isso para ninguém e fazer isso em gestão municipal, o gasto eu 

tenho certeza que ele cai e a sociedade vai ser melhor assistida. Primeiro que a 

empresa terceirizada não faz o transporte, isso o município tem que fazer, então eu 

não sei qual a excelência dela.Eu sei que depois de prestado o serviço durante 30 

(trinta) dias, o Secretário tem que atestar o serviço para que o Prefeito consiga fazer 



o pagamento, isso é protocolo em qualquer seguimento.Eu só sou contra na minha 

proposta de Vereador, eu sou contra a terceirização do serviço de fisioterapia, ponto 

meu, e, provo que funciona.Já falei para o prefeito, olha os municípios que fazem e 

não são terceirizados a fazer esse serviço, porque tudo se compra.Eu acho que o 

custo para nós cai e a qualidade seria melhor com o servidor municipal.”Vereador 

Fernando. “Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, eu concordo 

plenamente, eu acho que deveria ser uma gestão municipal não serviço terceirizado, 

tá certo.Só que infelizmente a questão de gestão, se a atual gestão ou gestões 

anteriores achou que não tinha a competência para tocar esse serviço ela própria 

Prefeitura terceiriza-se.”Vereador Jorge Mishima solicita a palavra. Concedido. 

“Sobre os valores pagos a fisioterapia eu não vou discutir, eu só sei dizer que a 

minha esposa, minha esposa não, minha sogra ela quase que estava sendo carregada 

e faz agora,está fazendo uma 10 (dez) fisioterapia, toda terça e quinta nós estamos 

levando ela.Ela teve uma melhora tremenda. Eu não vou discutir nem sobre o 

pagamento ou não, mas eu tenho que defender a qualidade que eu presenciei na 

minha família, que a minha sogra está sendo muito bem atendida e nós estamos 

muito felizes com isso. Muito obrigado.”Vereador Marcelo.“Zé quer finalizar?Eu 

só vou deixar aqui uma questão, como a gente fez aqui o Termo de Ajuste e 

Conduta, eu acredito Luís que tudo que você puder promover em concurso, sair da 

terceirização, eu acredito que é o caminho sabe, eu acredito que tudo que você puder 

ter a pasta gestora em concurso,previsão e sair.Se a atual administração também 

pudesse prover isso e sair do esquema, eu acredito que funcionaria melhor, estou de 

pleno acordo com você, mas também é inegável o beneficio que eu ouvi falar da 

fisioterapia, independente do custo, eu não tenho amizade com o Felipe, o que eu 

tenho é ouvido falar, até da mãe do ex-prefeito, que ela chegou muito ruim lá e o 

Felipe..., do Jorge, o que eu tenho é ouvido falar. E outra, o que eu tenho aprendido 

um pouco, o pouquíssimo que eu tenho aprendido do curso que estou fazendo de 

Gestão Pública, o contrato que você celebra com a gestão pública é difícil, ele é 

leonino, por isso que eu falo com você que é muito melhor ser através da própria 

administração gerir a pasta sabe, porquegeralmente quando você vai celebrar um 

contrato com a gestão pública, isso a gente que às vezes aluga um imóvel administra 

um imóvel para a gestão pública é leonino, ele é leonino, ele é abusivo e o que você 

fala para alugar, por exemplo, um imóvel que você vai administrar lá para casa eles 

não põem multa, entendeu Eduardo, eles não põem ônus nenhum, ele é leonino e 

depois você vai discutir com aadministração você tem que judicializar sabe.Mas, só 

que você quer prestar o serviço, entendeu, então você entra numa condição de 

insuficiência, não tem condições, você tem que entrar mesmo,  porque você, todo 

mundo quer prestar serviço para a Prefeitura sabendo que vai receber.Você está 

entendendo o que eu estou tentando dizer para você.Você acaba aceitando aqueles, 

você não pode negociar sabe, é que nem o verdureiro que quer servir a verdura, o Zé 

sabe disso,você quer pegar uma verdura e servir lá para o Pão de Açucar sabe, eles 

que acabam impondo para você as condições, sabe Du, entendeu, mas você quer 

fazer a linha lá, né Zé é assim que funciona. Aí o “cara” fala, um dia da semana você 

vai ter que dar alface de graça aqui, entendeu, a Prefeitura é a mesma coisa meu 



irmão, eles te dão o contrato pronto, você não vai negociar essa cláusula aqui, eu 

quero multa, então infelizmente é assim que funciona a Gestão Pública.”Vereador 

Eduardo.“Só para encerrar,o senhor imagina então se amanhã todas as empresas 

que prestam serviços para o município resolver parar, a Prefeitura está devendo 05 

(cinco) dias, concordo.”Vereador Marcelo.“Não, não estou falando de prazo, eu só 

estou falando da questão do contrato, que nem você falou da multa, 

entendeu.”Vereador Eduardo.Imagina, por exemplo, por isso que eu acho que nós 

temos que ter certo cuidado quando a gente recebe essas informações, porque 

durante 05 (cinco) dias, provavelmente como já foi falado, já foi comunicado,que 

deu um atraso deu um problema lá, que a Prefeitura vai resolver, agora se todas as 

empresas que prestam serviços resolver falar, ah, não, 02(dois) dias depois vou parar 

o serviço, nossa cidade para.“Vereador Marcelo.“Eu acho que é um tema muito 

bom,mas é melhor até a gente marcar uma reunião.”Vereador Fernando.“Eu acho 

que pode ser05 (cinco) dias nesse,será que não houve nos anteriores, porque essa 

mesma empresa já ficou 30(trinta) dias,40 (quarenta) dias sem receber da Prefeitura 

e continua prestando os serviços.”Vereador Luís.“Sem contar que o valor fica 

empenhado, a Prefeitura não vai deixar de pagar, o prestador de serviços não vai 

deixar de receber.”Vereador Fernando.“Não vai deixar de receber, ela já ficou 30 

(trinta), 40 (quarenta) dias, sem receber.”Vereador Eduardo.“Eu concordo.O que 

nós não podemos é ficar refém de todo mundo chegar aqui e falar que vai parar o 

serviço, não podemos ficar refém.”Vereador Fernando.“Para isso existem as 

cláusulas de punição.”Vereador Eduardo.“Sim, sim, mas, Fernando concorda 

comigo,se toda empresa chegar aqui,eu não recebi da Prefeitura então vou parar o 

serviço, a cidade para.”Vereador Fernando.“Eu só não entendo como poderia se 

fazer o orçamento que teve para 03 (três)meses e tinha recurso e tinha dotação 

orçamentária naquele valor e agora não tem dinheiro para pagar, então me desculpe 

à justificativa.”Vereador Luís.“A obra do INSS foi parada pelo empreiteiro porque 

não soube administrar o recurso.”Vereador Fernando.“Não soube administrar o 

recurso, a justificativa que aPrefeitura está dando que não tem o recurso, não cabe 

nesse argumento, porque se ela fez uma proposta emergencial de 03 (três) meses o 

que se gastava em um ano, como é que agora ela não tem recurso.Muito 

obrigado.”Vereador José Lares.“Está um debate bonito até de se debater.Eu acho 

que a Prefeitura está errada em atrasar os 05 (cinco) dias e a fisioterapia está errada 

de não atender os nossos munícipes, eu acho que principalmente o que é interessada 

aqui, é a população.Eu acho que isso aí tem que ser resolvido senhor Presidente, de 

certa maneira que não pode sair perdendo é a população.Eu acho que o Fernando 

teve uma informação,não digo infeliz Fernando, que eu acho, primeiro tinha que 

saber com essa pessoa que passou a informação,que você não quis citar o nome 

quando você citou, eu já me assustei, porque nós que fomos brigar por essa empresa 

aí, porque foi gente lá dentro e disse: não, nós estamos há muito tempo dentro do 

município e não podemos perder.Fui eu, o Paulinho da Julio e o Eduardo Melo, 

então eu acho uma injustiça.”O Vereador Robério de Almeida Silva solicita a 

palavra. Concedido. Essa informação que o Nobre Vereador Fernando obteve é 

informação que hoje encontra na rede social, então eu até concordo que o papel do 



Vereador é averiguar, vamos ver se realmente a pessoa que postou lá na rede social, 

a pessoa está completamente equivocada ou não, então cabe a nós Vereadores fazer 

a nossa parte de fiscalizar sim o Executivo e ver realmente o que está 

acontecendo.Está atrasado ou não,é05 (cinco) dias de atraso, será que essa empresa 

ela pode realmente ficar atrasado 05 (cinco) dias, será que não vai afetar em nada a 

empresa.Agora também concordo com o Nobre Vereador em falar que os munícipes 

não podem ser penalizados por isso, o senhor está correto quanto a isso, agora as 

averiguações quem tem que fazer somo nós Vereadores que somos 

fiscalizadores.Muito obrigado.”Vereador Fernando.“Só para complementar em 

cima do que o Vereador Robério está falando e para eu não ser leviano dizendo que 

eu não busquei a informação correta.Quando o Vereador Robério comentou comigo, 

assim que nós chegamos, eu liguei direto na empresa e falei com um dos sócios da 

empresa, falei com um dos sócios, tá certo.A minha intenção não é defender A, B ou 

C, minha intenção como Vossa Excelência colocou é que não pare o serviço,e falei 

sócio como está a situação da empresaprestadora de serviço?A resposta foi o 

seguinte:Nós estamos Vereador Fernando há05 (cinco) dias sem receber, só que eu 

não vou entrar no mérito lá atrás, nós estamos há05 (cinco) dias sem receber, tá 

certo.Nós temos nossos compromissos aqui, nós procuramos o Prefeito e ele não 

estava, a Secretária, perdão, a Diretora de Saúde pediu para que fosse conversar no 

Finanças, o Secretario de Finanças não estava também, tá certo.Essa foi a 

informação que o proprietário me passou, um dos sócios me passou, então não foi do 

boteco do Pereira ou lá em cima, foi do próprio proprietário.Porque esse contrato da 

Prefeitura com a Fisioterapia eu já tenho discutido não é de hoje, então não foi 

qualquer um funcionário da Prefeitura que foi lá e disse a Prefeitura não quer pagar, 

não é isso,eu ouvi da própria boca do funcionário.Falei, vocês vão paralisar os 

serviços?Ele falou olha Fernando, a minha sócia veio de lá, da Prefeitura agora, não 

encontrou o Prefeito, não encontrou o Secretario de Finanças e infelizmente existe 

uma possibilidade muito grande de nós amanhã paralisarmos,que é uma forma de 

pressiona-los a pagar, porque o dinheiro está na conta. Está esclarecido a fonte para 

Vossa Excelência.”Vereador José Lares.“Então eu acho que na hora em que você 

teve essa informação do sócio da empresa, o que tinha que ser feito?Ligar para o 

Prefeito, ligar para a Prefeitura, tem que sernão pode só dizer que ela 

simplesmente,ah não, vou lá não encontrei o Prefeito.O Prefeito tem que estar à 

disposição dela, não pode, ela tem que retornar de novo,são05 (cinco) dias.Eu acho 

um absurdo, e eu estou aqui, nós estamos defendendo essa empresa, agora para mim 

essa empresa já não tem muita capacidade de continuar no município.”Vereador 

Marcelo.“Queria só falar que nós somos uníssonos em defender o 

munícipe.”Vereador José Lares.„É o que estamos fazendo.”Vereador 

Marcelo.“Aqui é o lugar ideal para a gente discutir isso entendeu.Vocês que 

defendam que a Prefeitura pague e nós criticamos que a empresa aqui nos façoo 

serviço, concorda?A Casa é para isso, não temos que aqui criticar Vereadores 

entendeu, mas temos que empurrar que a empresa faça o serviço e o Prefeito que 

paguea empresa, não tem que defender o Prefeito nem a empresa.”Vereador José 

Lares.“Nenhuma das duas,a Prefeitura tem que pagar e a empresa prestar o 



serviço.”Vereador Marcelo.“O que a Câmara tem que fazer, é o papel dela como 

agente político cobrar o Prefeito e a empresa.”Vereador Eduardo.“Por isso que nós 

estamos aqui, para defender o povo.”Vereador Marcelo.“Exatamente, mas não tem 

que falar nem da empresa, tem que cobrar a empresa e o Prefeito,acabou então 

aqui.”Vereador José Lares.“Só para concluir.Eu gostaria só de colocar aqui sobre o 

Reinaldinho, que foi acontecido com uma pessoa que trabalhava para ele que foi 

mandado embora,eu não acho justo, o que foi feito com ele eu vivi quatro anos de 

mandato aqui, nunca tive uma pá de terra de Prefeitura nenhuma,sempre trabalhei do 

meu jeito e era perseguido.Era eu e o “Ziza” que era perseguido aqui na Prefeitura. 

O NobreVereador Lourival sempre colocava, vai para o Prefeito e pede, 

nóspedíamos, chegava lá em baixo desconfiava dos dois lados e nunca me 

atendeu.Eu acho injusto,não concordo com o que foi feito com o rapaz, não 

concordo, porque ser perseguido é difícil, principalmente na cidade que não tem 

recurso igual à Biritiba, você trabalhar sem a mão da Prefeitura não é fácil, então 

não gostei do que foi feito, é uma injustiça, perseguição não presta nem para um e 

nem para o outro na política.Muito obrigado.”Vereador Marcelo.“Essa é uma 

atitude de homem viu Zé, você está de parabéns pela atitude.”Vereador 

Eduardo.“Quero também deixar aqui a minha indignação tá, não concordamos com 

o que foi feito, não houve consenso da base,por que não concordamos com 

perseguição, não trocamos cargos por favores.”Vereador Marcelo.“Você está de 

parabéns Eduardo.Sabe por que é bom se posicionar assim, douos parabéns para 

vocês viu Luiz, a vocês que se posiciona Paulinho com isso daí,porque senão dá a 

impressão Jorge, um pouco que aprendida política Raposão,que é bom eles se 

posicionarem assim porque senão dá a impressão de que eles mesmosobrigaram o 

Prefeito a falar, se o Vereador Reinaldinho saiu da base vamos tira-los, então vocês 

estão de parabéns.”Vereador Eduardo.“O Reinaldinho comentou comigo e eu até 

tinha comentado com ele que a gente se propunha a conversar com o Prefeito, por 

que na verdade é um cidadão da nossa cidade, é Biritibano.”Vereador 

Lourival.“Senhor Presidente, a gente fica aqui ouvindo realmente todos esses 

obstáculos que está passando e aí eu fico lembrando, nós estamos com 09 (nove) 

meses de gestão e aí eu fico pensando, hoje saiu e foramdispensados da Prefeitura 

esses 02 (dois) funcionários, tudo bem.Agora veja bem,às vezes o meu amigo 

Vereador Zé fala assim, eu não gostei realmente, ninguém gosta e ninguém vai 

gostar, nós temos uma cidade hoje carente de emprego, carente financeira pública, 

somos carentes, aqui o que nós temos de riqueza, temos a água, água da bonança que 

Deus nos deu.Daí eu fico analisando, se manda um funcionário embora, porque não 

quer atender o Vereador, agora veja bem a situação, que nem eu vou dizer de mim 

não vou falar dos outros nãoaté o momento.Agora é birra de quem?DoPrefeito,do 

Secretário.Ébirra.Porque é o seguinte, a minha rua está na situação que está e foi 

prometido de terminar, são312 mts. (trezentos e doze metros). As Estradas que 

também digo, entra lá e veja bem a situação nemcarroça está passando e tenho 

solicitado várias e váriasvezes, eu e o Raposão.Obairro Pomar do Carmo vai lá para 

ver que situação que está, então acho que isso é menosprezar nósVereadores.Quando 

a gente pega nesta tribuna e fala a respeito não é que estamos bronqueados com o 



Prefeito não, só que infelizmente não está tendo atitude para chegar lá e dizer vai 

naquela rua e faça isso, porque quem tem o poder de mandar fazer chama-se Prefeito 

é o Executivo,não vai deverao Vereador Lourival não, vai dever é para a 

populaçãodo Pomar do Carmo e de muitos bairros da cidade.”Vereador José 

Lares.“O Vereador Eduardo levantou uma questão quando estávamos sentados na 

mesa todos juntos e questionou assim para os Vereadores, vamos chamar o Prefeito 

para nós nos acertamos em algumas coisas, levantaram quase todos, então não quer 

conversa. Vocês lembram quando o Prefeito precisava, lembra Eduardo, aí um disse 

estou com dor de cabeça, outro tenho um compromisso e vazaram então senhores 

Vereadores tem que ser respeitado alguma coisado Prefeito, tem que ir lá pedir ao 

Prefeito assim como eu pedi ao Inho.”Vereador Leonardo Venâncio.Me desculpe, 

mas o senhor está misturando as coisas, aquele dia era um Projeto 

quadrado,ninguém era obrigado a ficar escutando ele tá certo. O senhor está 

misturando as coisas senhor Vereador.”Obs. Alguns Vereadores começaram a 

falar ao mesmo tempo. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita ao Assessor de Imprensa senhor Edézio para cortar o 

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

solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves para chamar o 

próximo orador. Vereador Robério de Almeida Silva. O Vereador Jorge Mishima 

solicita a palavra ao Vereador Robério, o que fora concedido. Vereador Jorge 

Mishima.“Eu gostaria só que, os Vereadores quando citassem, dirigissem e 

pedissem a palavraao Vereador inscrito que está fazendo o uso da palavra, não pedi 

ao Presidente, porqueo Presidente fica numa questão delicada. Se vocês quiserem 

questionar alguma coisa use o espaço, o tempo do Vereador que está usando a 

palavra, está certo. Porque eu não sei se vocês sabem, acho que tem que saber que os 

Vereadores não podem ficar pedindo a ordemao Presidente que está dirigindo os 

trabalhos, isso daí tem que aprender, eu falo. E quando questionar,não pedi ao 

Presidente porque a palavra é do Vereador, tem que pedir a palavra ao Vereador, 

compete a ele ceder a palavra ou não.”O senhor Presidente diz:“Vou pedir por 

gentileza, vou  reforçar o coro aqui.Quando um Vereador pedir e outro autorizou. 

Autorizou. Não autorizou, não autorizou. Por gentileza fique evitando de vários, 

vamos respeitar o tempo. Por gentileza deu 05 (cinco) minutos vou pedir para cortar 

o som, não adianta, não peça mais para mim, porque vou ser bem taxativo nesta 

questão.”6. VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:“Eu gostaria de 

deixar claro aqui todo o respeito que eu tenho com o Nobre Vereador 

JorgeMishima.Ele dirigiu a palavra a mim, mas porque eu vou fazer o uso da 

palavra, mas não que seja comigo até mesmo porque eu não cometi esse erro,tal 

ok.Boa tarde Excelentíssimo senhor Presidente, boa tarde Nobres Vereadores, a 

Imprensa aqui e população presente aqui.Eu tenho aqui várias coisas para mim poder 

fazer o uso dessa Tribuna, mas eu tenho certeza que eu não tenho hábil para isso, 

mas também não podia deixar passar em relação ao Dia dosProfessores,jamais eu 

poderia deixar acontecer isso, então ontem dia 15 de Outubro onde comemora o Dia 

dos Professores.Aos Mestres Feliz dia do Professor.Porque ser professor é aprender 

para ensinar.Porque ser Professor é ser dedicação, paciência e persistência.Porque 



ser professor é ser mestre, é saber cultivar e inspirar.Porque ser Professor é educar.A 

todos que dedicam sua vida a tão nobre e distinta profissão,Um feliz Dia do 

Professor. A todos vocês que moldam as mentes do Futuro, que educam,cuidam e 

acompanham os nossos filhos,esses são os meus agradecimentos.Então era que eu 

tinha para falar.Como eu falei, eu tinha várias outras coisas, mas foi estendida a 

sessão,então gostaria de desejar uma boa tarde a todos e que todos fiquem com 

Deus.”Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Eu 

gostaria de fazer uma concessão conforme o Regimento me permite.Gostaria de 

estender agora uma parte para o Vereador Leonardo, se ele quiser fazer o uso da 

palavra.” Vereador Leonardo Venâncio Molina: “Senhor Presidente, eu quero até 

pedir desculpa aí para os nossos Pares e para o senhor Presidente da Casa, mas eu 

agi com toda a cautela e o respeito que esta Casa exige.Então é sobre o Vereador, ele 

já tinha terminado a fala dele, então por isso me dirigi ao Senhor e a conversa que o 

Vereador estava dirigindo aqui, não era dessa pauta entendeu.É um assunto que 

ficou lá atrás, nós estávamos falando, começou pela Fisioterapia, pela prestação de 

serviço, não por Projeto que ficou lá inacabado.Muito obrigado senhor 

Presidente.”Vereador José Lares. “Peço desculpas, eu atropelei mesmo e isso aí 

não pode acontecer né senhorPresidente, fica chatoaté né, a gente está discutindo e 

se exalta,todos se exaltam,então fica chato para Câmara também e até para o 

Presidente também fica meio esquisito. SenhorPresidente o senhor pode cortar a 

qualquer hora que a gente estiver erradoaqui.Que nem o Nobre colega colocou, 

quem estava com a palavra era o Vereador Lourival e eu pedi a permissão para ele e 

foi aí que eu falei uma coisa que não tinha nada haver e peço desculpas.”Senhor 

Presidente Vereador Marcelo. “Também quero não mais exaltar aqui, mas as 

vezes a gente tem que tomar atitudes aqui e que a gente possa ser mais civilizados. 

Prometo não mais me aborrecer com as coisas do Executivo, temos uma semana 

extensa de trabalho. Quero falar aqui do Outubro Rosa, todos aqui que puderem 

aconselhar as mulheres a fazerem exames “Câncer da Mama” que quando forem 

tratar dar tempo ainda e tem muito mais chance de cura. Quem puder estimular de 

maneira correta, tem muita gente ainda que não tem informações de fazerem 

exames, aconselhar ai, porque a prevenção ainda é a cura. A gente já fez pedido o 

ano passado e tem gente que fez ano para tentar trazer a carreta aqui para fazer o 

exame da mamografia, não é fácil, mas estamos lutando aí, então vamos tentar fazer 

esta Campanha do Outubro Rosa. Vamos vestir rosa, como está o Vereador 

Eduardo,para ficar mais calmo, o senhor está vestindo rosa e vamos ficar mais calmo 

aí. Desejar feliz Dia dos Professores. Queria parabenizar o Vereador Reinaldo pela 

pompeia da sua andança até a Padroeira do Brasil, que completou 300 (trezentos 

anos). Ele andou junto com os romeiros até Aparecida, parabéns Nobre 

vereador.Gostaria de deixar bem claro aqui também, a reunião que teremos mais 

uma vez. Gostaria de parabenizar mais uma vez o Márcio do Povão, pessoal do 

Urgente News, a garota do Jornal Acontece e todo o pessoal de Imprensa que tem 

feito a cobertura das nossas atividades políticas, que temdado muito alcance e 

muitas respostas aí.Parabenizarparece que fez um convite para gente, ele vai 

comemorar os 06 (seis) anos lá no Mercadão, é isso Márcio.Parabenizar 



viuMarcio,você é corajoso, junto com o Urgente News e com os demais Órgãos de 

Imprensa, pessoal da Gazeta, do Acontece, o Impresso Brasil e outros jornais aí tem 

tratado aí de maneira aí levar o trabalho da gente em tempo real. Agradecer a todos 

que participam aí e desejar para vocês né que fazem o jornalismo com 

imparcialidade aí em tempo real, sucesso,e que vocês possam estar 

cobrindo.Agradecer a todos que vem aí e pedir desculpas, às vezes, mas é o caráter 

de cada um é forjado no calor do ama de cada um.Pedir desculpas se a gente se 

exalta, todo mundo cresceu e tem sua divergência de opinião, a democracia se faz 

assim e se fortalece na divergência e na convergência do ato, o que importa é os 

interesses da população, vamos talhar pela luta da Fisioterapia, que continue fazendo 

a prestação do serviço né,e vamos tentar fazer com que as coisas ande com mais 

celeridade na nossa cidade.A todos uma boa semana com o novo horário de verão, 

que atrapalha um pouco a gente.Fiquem com Deus e boa semana e parabéns a todos. 

Não havendo mais nada a tratar o senhor Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão Ordinária. Esta ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 16 de outubro de 2.017. 
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