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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2018. 

 

Às quinze horas do dia doze do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS,convidou o Vereador REINALDO PEREIRA 

JUNIOR e o Vereador FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, 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.Vereador Fernando informa que se encontra na Mesa o requerimento de 

justificativa da falta do Vereador Sérgio que se encontra em viagem a São José dos 

Campos. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, todo o feito 

da chamada nominal encontra-se acostadas às fls.43, do Livro nº. 14 do livro de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo 

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

regimentais, declarou abertos os trabalhos.Senhor Presidente solicita que faça a leitura 

do Requerimento nº 122 que trata da comunicação de falta do Vereador Sérgio de Paula 

na presente Sessão. Vereador Marcelo pede pela ordem e diz: gostaria que fosse lido 

ofício que o mesmo enviou para a Prefeitura.Senhor Presidente solicita ao primeiro 

secretário o início dos trabalhos. 1. Leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 05 de 

março de 2018, Vereador Fernando solicita a dispensa da leitura da Ata, pois a mesma 

encontra-se a disposição nos meios eletrônicos da Casa. Em discussão e votação a 

dispensa: APROVADA. 2.Leitura do Comunicado nº CM005585/2018- Ministério da 

Educação- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 3. Leitura do 

Comunicado nº CM 011152/2018- Ministério da Educação- Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 4. Leitura do Ofício nº 038/2018- SMA- Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim- encaminha os Atos Administrativos: Portarias nºs 

076,083,087 ao 108,110 ao 112/2018; Decretos nº 3316,3317 e 3319/2018; Contratosnºs 

004,005 e 006/2018.Não havendo mais expediente, passou-se para a leitura das 

Indicações. Presidente solicita que faça a leitura dos ofícios do Vereador Marcelo que 

refere-sea solicitação ao Prefeito de  Certidão de nomeação de Estradas. Ofício especial 

onde pede informações acerca da licitação para aquisição de Van para pessoas 

deficientes.1- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO, Indicação nº 048/2018 –solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 

do Sertãozinho e na Estrada Fazenda Paraíso, em toda sua extensão; reiterando a 

Indicação nº 395/2017.2. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO,Indicação nº 049/2018 – solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 
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de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando providencias 

cabíveis no sentido de efetuar reparos no asfalto do cruzamento da Rua Cassimiro de 

Abreu com Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo a Igreja São Brás, no Jd Jungers; 

reiterando a Indicação nº 395/2017.3. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, Indicação nº050/2018 - solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Londres e todo o Bairro Jd. Real, em toda sua extensão.4.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, Indicação nº 051/2018 - solicita 

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

competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Vicente Castelano, passando por todo o Bairro Castelano em toda sua extensão, 

reiterando as Indicações nºs 298,373,459/2017 e 006/2018. 5. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS, Indicação nº052/2018 - solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a EDP 

Bandeirantes, que providencie luminárias na rede secundária existente na Rua dos 

Abacateiros e em todas as demais ruas no bairro Pomar do Carmo. Esta Indicação 

reitera os requerimentos de nºs 001, 120,190,274/2017. 6. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LOUIRIVAL BISPO DE MATOS, Indicação nº 053/2018 - solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a EDP 

Bandeirantes, que providencie luminárias na rede secundária já existente na Rua Lírio 

do Campo, Bairro Pomar do Carmo, Cinturão Verde. Esta Indicação reitera os 

requerimentos de nºs 002,119,192 e 275/2017.7. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR, Indicação nº 054/2018 - solicita ao 

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

competente para que tome as providências necessárias para a instalação de internet no 

posto de Saúde ESF, no Jd. Eucaliptos. Não havendo mais indicações, passam para 

Projetos em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO, Projeto de Lei nº 004/2018: Estabelece normas 

para assegurar a qualidade da água armazenada em reservatório de instituições escolares 

e dá outras providências.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA, Projeto de Lei nº005/2018:Institui a Semana de 

Acompanhamento Psicológico e Terapêutico às crianças e adolescentes das escolas e 

comunidades próximas e dá outras providências.AUTORIA DA MESA DIRETIVA, 

Projeto de Resolução nº 004/2018, dispõe sobre a revogação das Resoluções nºs 

001/2009; 009/2010 e 007/2017 e dá outras providências.Vereador Jorge pede 

oportunidade e diz: eu gostaria de entregar para Vossa Excelência meu requerimento a 

respeito da criação da CEI, gostaria de solicitar ainda que fizesse a leitura deste 

requerimento. O referido requerimento solicita providencias acerca dos problemas da 

falta de material de limpeza e merenda nas escolas municipais e contratos 

superfaturados na Educação. Requer assim a criação da CEI a fim de apurar os fatos. 

Vereador Reinaldo assinou o Requerimento com o Vereador Jorge Mishima. O 

Vereador Reinaldo diz: quero cumprimentar o Vereador Jorge porque são inúmeras 

denúncias sobre a Educação, são contratos com valores exorbitantes, e o principal, o 

básico não se encontra nas escolas hoje; por exemplo: papel higiênico, isso é um 

absurdo. Parabéns Vereador. Presidente reporta que vai tomar a devida providência para 
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isso. Os Vereadores: Leonardo, Walter, Fernando, Reinaldo, Marcelo, Robério assinam 

o requerimento com o Vereador Jorge. Não havendo mais material, passaram para 

Ordem do Dia: AUTORIA DO NOBRE MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO:Em discussão e votação única Requerimento nº 047/2018, requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo tome providencias para colocar 

lixeiras na Praça São Benedito –  Centro. APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, REINALDO PEREIRA 

JUNIOR E WALTER MACHADO DE ALMEIDA: Em discussão e votação única 

Requerimento nº 048/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente para que seja implantado o 

Sistema de Cadastramento de Usuários do Sistema Único de Saúde (CADSUS) em 

todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Biritiba Mirim. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, Em 

discussão e votação única, Requerimento nº 049/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

seja tomada as devidas providencias em todas as vias íngremes do Bairro Nirvana, 

especialmente na Rua Trinta, com o serviço de limpeza e cascalhamento e 

motonivelamento. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO 

DE MELO, em discussão e votação única, Requerimento nº 050/2018, requer ao 

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

competente para divulgar e afixar em local visível o Calendário Semanal de Merenda 

Escolar aos Pais de Alunos do Município. APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESJOSÉ RODRIGUES LARES, PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO, EDUARDO DE MELO E LUIS CARLOS DOS 

PASSOS, em discussão e votação única, Requerimento nº 051/2018, requer ao Senhor 

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

para esclarecimentos e benefícios gerados sobre o Projeto de Implantação e Informação 

de Gestão da Secretaria de Educação, e o Controle de Acesso (catracas eletrônicas) de 

alunos nas Escolas Municipais.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO, em discussão e votação única, Requerimento nº 

052/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente, solicitando providencias cabíveis no sentido de realizar 

serviços de roçada e limpeza nas margens da Av. Heitor da Cunha Braga, em toda sua 

extensão. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS, em discussão e votação única, requerimento nº 053/2018, requer ao 

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

competente, para que seja efetuada a construção de banheiro feminino com vestiário do 

Departamento de Obras da Prefeitura Municipal, bem como a manutenção do banheiro 

já existente na mesma unidade.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LUIS CARLOS DOS PASSOS, Em discussão e votação única o requerimento nº 

054/2018 - requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Departamento competente para que faça os estudos necessários viabilizando a 

instalação de luminárias em toda a extensão na Rua João Monteiro Filho, do Bairro 

Chácara Santa Barbara. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR, em discussão e votação única, requerimento nº 

055/2018- requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que seja feita a 
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instalação de uma porta de emergência no UBS do Iroy. Vereador Robério pede uso da 

palavra e diz: Eu gostaria de parabenizar o nobre Vereador Reinaldo pelo requerimento, 

realmente precisa sim, ali só tem uma porta de entrada, qualquer coisa que acontecer 

não tem opção; vai virar um tumulto onde pode trazer grandes danos para os munícipes. 

Parabéns e eu quero assinar com Vossa Excelência. Vereador Reinaldo concorda e 

convida outros que queiram assinar junto. APROVADO. Vereador Luis pede permissão 

do uso e sugere que esse requerimento se estenda a todas unidades. Cumprimenta ao 

Vereador Reinaldo. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR, em discussão e votação única, requerimento nº 056/2018- requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, interceda junto à Secretaria competente, para que 

seja feita a informatização no depósito escolar da cidade. APROVADO. O senhor 

Presidente solicita que faça a chamada aos inscritos para uso da Tribuna. Vereador Luis 

solicita a retirada do Plenário. Concedido. Vereador Fernando faz uso da Tribuna e diz: 

Como foi aprovado o Requerimento hoje, sobre a criação da CEI na questão da 
Educação é toda aquela situação que foi colocada a semana passada, na realização 
da convocação do convite na realidade para osConselhos Municipais, que todos que 
envolve a Educação juntamente com a Secretaria Municipal de Educação que viesse 
até essa Casa para prestar esclarecimento, acaba se tornando prejudicado o 
requerimento; então eu solicito de Vossa Excelência que que determine a Casa que 
seja suspensa a convocação tendo em vista que agora passará a integrar a parte 
dos trabalhos da futura CEI. Muito obrigado. Próximo orador, Vereador Marcelo 
cumprimenta a todos e diz: gostaria de colocar os nobres pares que parabeniza de 
cano Jorge Mishima pela iniciativa do requerimento da instalação democrática da 
CEI para apuração dos atuais eventos da Educação;outra questão também que foi 
indagado e também conhecimento do órgão da Imprensa falando a respeito da 
vinda de Deputados para cidade, e na rede social coloquei um requerimento,um 
munícipe comentou que só agora Deputado falando de tal quer dar as caras, ocorre 
que esses dois deputados que apoiei na eleição passada, tanto André do Prado 
quanto Márcio, até 2017 eles fizeram começo 2017 se fizeram  presente aqui 
também; e gostaria inclusive de salientar o deputado André do Prado sempre 
deixou lá aberto as portas do gabinete para um relacionamento com a 
administração. Gostaria também de lembrar que tivemos no Governo do Estado 
onde foi contemplado uma Emenda para uma Van especial adaptada para APAE e 
que essa Emenda, ela foi assinada em 25 do sete de 2017, lá no Palácio do Governo 
e crédito foi repassado para disposição da Prefeitura no mês 9 (nove) do ano 
passado já; que ocorre aqui se está livre à disposição desde o referido mês, porque 
tá a van não foi licitada? Essa é uma questão que a gente quer, porque eu fui 
indagado por pessoas que seriam beneficiadas; eu gostaria de saber da; Vereador 
Lourival pede um aparte: eu estava realmente presente com a vossa excelência lá 
no dia,estava o Prefeito e o Clóvis seu Secretário que foi feito assinatura. E também 
dona Bia esteve na caixa Econômica Federal, o dinheiro está depositado na Caixa 
Econômica Federal, então ninguém sabe porque não realiza a compra desta Van. 
Vereador Marcelo retoma a palavra: uma vez lá esteve com a gente a Carmem ali 
do Hot Dog,esteve aPresidente da APAE Eva, esteve várias pessoas que seriam 
beneficiadas com o transporte de pessoas adaptadas, eu gostaria de saber o porquê 
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que apesar do nobre vereador que a gente tem aqui,Segundo Secretário de já ter 
participado do Departamento de Licitação conhece bem é do “métier” de Vossa 
Senhoria, poderia até explicar que não é um processo tão complicado que demanda 
seis meses uma ora aprovado.Eu gostaria que o seu Prefeito atentasse o 
Departamento de Licitação, o responsável hoje que tomasse as providências, até 
porque corre prazo também, a gente não pode perder esse benefício conquistado e 
que essa é uma Emenda do Deputado André do Prado que mesmo vendo a coisa 
partidária, se deslumbrou em conceder essaEmenda que foi um pleito dos demais 
Vereadores que lá estiveram. Vereador Fernando pede um aparte. Marcelo diz: 
Claro que sim,é até interessante por Vossa Excelência fazer parte desse “métier” de 
licitação poderes explanar para genteos comentários. Fernando diz: São duas 
coisas que tem que justamente nos deixa assim, até para ter um possível 
questionamento.Primeiro o prazo de que essa Emenda já foi liberada,Vossa 
Excelência juntamente com Presidente, juntamente com os representantes tiveram 
na Casa Civil na liberação dessa Emenda, partindo desse princípio de que a 
Emenda já está liberada, se fosse no Governo Federal eu até entenderia como é o 
caso hoje do Nirvana, uma serie burocracias e tudo o mais; mas o Governo do 
Estado, quando se libera uma Emenda aEmenda é automática, quase que 
automática, não existe uma demanda de demora; o prazo para se fazer uma 
licitação de aquisição de um veículo no prazo mínimo aí vai estourando 50 
(cinquenta) dias, o precisa identificar se esse recurso já veio para o município; se o 
recurso está não está no município só está faltando agora a Prefeitura licitar; 
agora,se a Prefeitura não lícita, não dá para entender o porquê; volto afirmar: se o 
recurso já consta na Prefeitura, ou o Governo do Estado já deu o aval para 
aquisição e depois de posterior porque às vezes acontece isso, Governador do 
Estado da autorização para aquisição, você faz o processo licitatório, encaminha 
para o Governo e oGoverno libera o recurso; nesse caso eu não sei qual a Secretaria 
especificamente do Estado de São Paulo, mas deve ser a Secretaria de 
DesenvolvimentoSocial,ou aSecretaria Educação, não sei qual das duas Secretarias 
que atendeu essa demanda do Deputado André do Prado, mas muito me 
surpreendi demorar todo esse tempo; eu acho que Vossa Excelência tem toda 
razão de questionar isso; até porque já se foi até eu vi essa interseção, que foi feita 
nas redes sociais de perguntando: de novo mais uma Van?Se dependesse da APAE 
dos Deputados, a APAE teria 50 (cinquenta)Vans, mas na realidade é sempre a 
mesma Emenda. Então acho que precisa ir um pouco mais a fundo para que a gente 
possa averiguar realmente se o recurso tá aí, porque que não foi licitado se se não 
está na conta da Prefeitura, não tem autorização do Estado, aí sim nós podemos 
responsabilizar o Estado. Mas, se estiver na conta da Prefeitura não tem o porquê a 
Prefeitura não licitar essa aquisição. Vereador Marcelo diz: nobre Vereador, só 
para Vossa Excelência também obter mais dados para poder também se quiser 
fazer o comentário que interessante salutar a gente expor e entrar mais dentro 
desse assunto; eu recebi do gabinete Deputado André do Prado comunicado; está 
aqui, quando eu perguntei em que processo que estava para né aí tá aqui ó: Boa 
tarde Vereador Marcelo conforme solicitação segue as seguintes informações; 
Biritiba Mirim Prefeitura Municipal, Secretaria dos Direitos para Deficiência, 
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código da Emenda2015. 223.004-9 objeto aquisição de um veículo Van adaptado 
para pessoas com deficiência, valor cento e cinquenta mil. Em 07/03/2018, foi 
informado pela Prefeitura Setor Compras, essa semana estão terminando a cotação 
de preços e na semana que vem publicam o edital para a aquisição do veículo.Em 
29/09/2017, a prefeitura confirmou o recebimento dos recursos em 31/08/2017, 
sob ordem bancária nº 20170B01017, pedido ainda será encaminhado para o setor 
de compras para providencias de licitação.Em 15/09/2017, recurso pago para a 
Prefeitura. Vereador Fernando diz:Então aí é que tá o grande problema,nós não 
entendemos esse tipo de coisa. Se o recurso está desde o dia 15/09 nós estamos 
praticamente dia 15/3, exatamente seis meses setembro, outubro, novembro, 
dezembro, janeiro, fevereiro,março; quer dizer se seis meses não conseguiu fazer 
uma licitação de uma aquisição de um veículo, aí me desculpe, então aí é 
complicado aí sabe, você pode até protelar você pode até ter uma certa dificuldade 
em alguma aquisição mas veículo adaptado a especificação está lá;  não tem muito 
que fugir se essa licitação fosse aberta e fosse suspensa por algum motivo, até 
entenderia: ó atentaram adquiri o veículo, mas nem o edital foi colocado na rua; 
então quer dizer infelizmente é um descaso muito grande com  os alunos da APAE 
nesse meio tempo até então quando que iniciou seu mandato,estava lá propaganda 
de que os alunos da APAE andavam com van com ar condicionado tudo mais, hoje 
está sendo transportado o ônibus escolar, ou terceirizado com o mínimo de 
condição possível. Infelizmente. Vereador Reinaldo oferece seu tempo regimental 
ao Vereador Marcelo. Vereador Marcelo retoma a palavra dizendo:que Eu gostaria 
de continuar colocando aqui a minha indagação é porque o Prefeito como 
educador de participou da assinatura desse convênio, é obrigação do Executivo, 
celebrou convênio e ele sabe da importância né, então mas também sei que ele não 
é sozinho tem a pasta tem um departamento de compras e licitações, por isso que 
eu tô fazendo meu apelo aqui, vai um apelo que inclusive eu fui interpelado pela 
Carmem, pela Eva da APAE, da pessoal que tá precisando disso daí aqui isso aqui 
não é política distributiva nem nada isso é necessidade. Então até para que o 
Prefeito saiba o que a gente está pleiteando, de repente também ele tá acreditando 
que está tudo nos prazos normal mas eu tenho que colocar porque já faz todos esse 
tempo aqui, e fiz inclusive um ofício, protocolado qual foi lido né na sessão para 
saber por que; por que o Deputado dispõe a Emenda para cidade, aí o que 
acontece, de repente Prefeito não faz uso, da impressão de que o Deputado não 
quer ajudar cidade. Vereador José Lares pede um aparte e diz: que você gosta que 
Fernando poderia responder: quando uma verba édestinada como por exemplo, 
para um veículo, ele pode ser usado em outra área Fernando? Vereador Fernando 
responde: Não Vereador. José Lares continua, se essa verba tem, ela está nos cofres 
da Prefeitura. Vereador Fernando continua: ela não pode ser usada para outra 
finalidade, quando você coloca na Emenda pavimentação, então você pode 
pavimentar uma rua do Yoneda, Vista Alegre, Nova Biritiba, enfim, qualquer local 
quando você colocou pavimentação; quando você coloca o objeto aquisição de um 
veículo para a entidade por exemplo APAE, só pode ser adquirido para a APAE, 
você por exemplo não pode  pegar esse recurso e aplicar por exemplo no lar Santo 
Antônio, ou no Reviver é exclusivamente para APAE, objeto está bastante claro, 
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para transporte de alunos da APAE, então Vereador José Lares diz: Então se essa 
verba está lá há seis mesestem que cobrar o Prefeito, porque isso ai não é um 
negócio político, igual o Marcelo tá falando; é uma Van para carregar pessoas 
deficientes aí é muito importante Marcelo. Eu gostaria até de parabenizar você 
pelo pedido que fez ao Deputado e a gente vai ter que cobrar isso aí. Obrigado. 
Vereador Marcelo retoma a palavra e diz: Deixar bem claro aqui porque a gente 
tem sido interpelado, e também então se aproxima as eleições, só que a gente tem 
que dar crédito a quem merece, e aí daqui a pouco o deputado não quer mais 
mandar Emenda por que se perde uma Emenda dessa, o cara vai mandar, vai 
perder, podia ter beneficiado outra cidade, mas só que o Deputado André do Prado 
ele tem um carinho grande com o pessoal. Então eu gostaria que Vossa Excelência 
pudesse ver, independente do partido se fosse o Deputado Gondim, se fosse 
qualquer outro Deputado que mandasse essa Emenda, eu estaria falando porque a 
gente aqui não tem que ver partido, não tem que ver Prefeito não tem que ver nada 
tem que ver o benefício da cidade.Eu acredito que a partir do momento que a gente 
tá aqui reunido no estado democrático de direito a gente tem que cobrar coisa aqui 
da maneira correta, o que tá fazendo aqui que o seu dinheiro foi disponibilizado no 
mês 9 gente, com todo respeito eu gostaria que vocêsavisassem o Prefeito como eu 
protocolei um ofício para que ele tomasse providências porque eu não posso, como 
foi um dos pedintes dessa Emenda junto com  os demais vereadores aqui; e fomos 
lá e ficamos presos no elevador lá mais de uma hora e meia,por que senão a gente 
patina, patina e fica difícil de conseguir Emenda, eperde essa daí e hoje como essa 
não saiu ainda ela sai daqui a pouco o cara fala que o deputado só deu Emenda na 
época de eleição, isso não é verdade, ele deu em 2017. Vereador Leonardo pede um 
aparte e diz: essa Van veio para esse dinheiro veio destinado para comprar essa 
Van adaptada por que a Prefeitura ela tem ela disponibiliza um ônibus para levar 
os pacientes para APAE de Mogi. Então como APAE de Biritiba Mirim não tem 
título de utilidade pública que foi dado entrada agora semana passada,que eu fui 
até no Gabinete do Deputado André,então essa Van está vindo por intermédio da 
Prefeitura para fazer esse tipo de serviço. Essa é a finalidade dessa Van. Muito 
obrigado. Vereador Eduardo passa seu tempo regimental para Vereador Marcelo. 
Vereador Marcelo retoma a palavra e diz:Eu gostaria de fazer algumas 
considerações e pedir desculpas até eu sei que a gente tem outros assuntos para 
colocar. Tem outra questão também que vale aqui salientar, eu protocolei no dia 23 
de janeiro de 2018, um pedido de denominação de via pública; na Prefeitura para 
que eles mandasse que não havia rua para homenagear duas pessoas a pedido de 
uma família do pessoal lá de Sertãozinho; o que acontece que o passar dos 30 dias 
esse tipo de coisa é uma coisa simples, confere no cadastro se tem no sistema de 
vias públicas se não tem ela consegue a certidão, a gente faz Projeto, indica e 
oficializa o próprio público; aí o que acontece eu protocolei né como eu disse aqui 
em 23 de janeiro; aí até 8 de março não recebi nenhum comunicado, isso é uma 
coisa simples, aí eu fui lá no departamento de obras departamento de obras que 
hoje está atendendo a sala do vice-prefeito;bati na porta e entrei estava lá os 
funcionários e eu indaguei sobre esse protocolo né o número 337/2018 e o 
338/2018 que está no mesmo lugar; e eu fui respondido por uma funcionária 
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pública de nome Isabelly mas não tom que eu achei, como foi lido aqui, uma falta 
de apreço, que me deixou vou até constrangido sabe, aí perguntei para ela se ela 
estava atento ao prazo regimental ela falou que o departamento de fiscalização não 
possuía carro para locomoção aí eu perguntei mas você não tem que me dar um 
retorno; não tem que ir; mas achei que foi de uma falta de atenção; nas coisas 
simples assim; então eu queria tentar que ao Prefeito Municipal né que observasse 
os prazos da resposta para esse Edil que é uma solicitação de cunho simples não 
gera nenhum ônus; não gera nenhum transtorno né. E dispor se for o caso, o meu 
carro para levar os fiscais lá, para que faça a fiscalização. Vereador Leonardo pede 
um aparte: o senhor falando de oficializar rua, eu também estou com pedido o dia 
21 de Abril do ano passado, e essa mesma funcionária toda vez que eu ligo para, 
procuro por ela, ela está ocupada e manda ligar em 10 em 10 minutos; eu fiquei 4 
dias tentando falar com ela até que eu consegui, ela falou tem que fazer um croqui 
da rua, fui lá fiz o croqui da rua; aí semana retrasada levei para ela falar algo mas 
não tem carro; eu falei que posso ceder meu carro para levar os fiscais, então ela 
falou que não pode; tem que esperar a boa vontade dessa funcionária. Muito 
obrigado. Vereador Fernando fala: eu acho que o que falta, eu tenho evitado alguns 
posicionamentos na Tribuna, desculpe que falta pulso, que falta vontade, a verdade 
é essa, a câmara devolveu os carros para prefeitura a quanto tempo?Até agora não 
arrumaram esses carros, arrumou um; carro para levar secretário para São Paulo 
tem; carro para levar fiscalização para trabalhar não tem, que eu acho engraçado 
que não é só pedido de vossa excelência e vossa excelência Vereador Leonardo tem 
moradores que estão dependendo de número oficial, número oficial que o fiscal 
tem que ir lá e ver na rua aqui não tem o número 25, então esse número vai ser o 
número oficial do cidadão; tem comerciante que tá três meses esperando o número 
oficial para abrir o comercio dele, três meses; que é do lado da prefeitura, do lado, 
dá para ir a pé, a verdade é essa.Então eu acho que o que tá faltando na prefeitura 
sabe, alguns departamentos, é pulso, comando, é chegar e dizer olha precisa ser 
executado isso, de que forma vai ser executado não sei; mas vamos 
executar,porque isso é uma benefício para a população; comerciante que não abre 
seu comércio porque não tem o número oficial, morador que não pode se mudar 
para outro imóvel porque não tem número;sem número oficial não se liga água, 
não se ligar energia; então a prefeitura tá deixando arrecadar com isso porque a 
menos imposto, é menos geração de renda porque no caso do comércio, gera mais 
renda, porque vai abrir o comércio vai empregar mais pessoas; infelizmente não 
paralisa total; sabe o que tá faltando é pulso.Voltando aquela questão da Van, como 
Vossa Excelência colocou; faz 6 meses que o prefeito foi lá para assinar que foi 
disponibilizado; poxa Prefeito sabe que esse recurso está na conta; 9 meses mas o 
prefeito sabe, será que o prefeito se quer não teve um momento de claridade na 
mente dele como educador que é? Dizer “gente cadê a Van? O recurso está aqui”. 
Vereador Marcelo retoma a palavra e diz: eu gostaria de fazer um comentário em 
cima disso daí,que é assim: vocês podem entender, até pesado por parte da 
administração para com a minha pessoa, eu que estou pedindo há coisas são coisas 
que não são para mim; quando você pede para nomear uma certidão um prédio 
próprio público você pede para você homenagear uma pessoa que foi importante 
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no bairro, porque a família está clamando e merece esse título póstumo, e quando 
você não obtém uma certidão simples dessa, você ceifa, na questão da Van; eu 
quero acreditar que não haja sabe questão política porque o benefício para cidade, 
e eu quero entender e acreditar para prefeito e ele tenha noção da administração 
que é um presente para os alunos portadores de deficiência que vão se locomover 
para APAE; e que isso não teriam partidarismo não quero de maneira nenhuma 
isso sabe; a gente tá na política para servir o próximo, e já vou encerrar as minhas 
considerações, então gente que eu queria falar isso daqui;e tocar também no 
assunto que eu fiz um levantamento só que é de acordo com a súmula do STF 282 e 
284 qual trata da cobrança de ITBI;que a prefeitura vem executando através de 
contratos quero dizer que essa cobrança de acordo com o agravo regimental em 
recurso extraordinário com agravo imposto em transmissão de bens Imóveis o fato 
gerador o único pode ser recebido através de escritura de compra e venda 
promessa de compra e venda não pode; então eu quero dizer que esse tipo de 
imposto que a prefeitura está obrigando agora através de contratos que ela se 
atente por que é uma maneira ilegal. Vereador Fernando diz:do tempo senhor 
Presidente, só ente só solicito a paciência dos nobres pares, sobre essa questão do 
ITBI, me recordo uma vez que o vereador Luis dos Passos fez o projeto nesse 
sentido; e nós discutimos sobre a cobrança indevida que é feito hoje. Aliás não é só 
sobre a questão do ITBI Biritiba o único município que se cobra o habite-se antes 
do cidadão construir; que é um absurdo eu tenho a mais de 8 meses oito meses e 
vossa excelência prova disso, eu tenho tentado buscar junto aos Departamentos da 
Prefeitura as correções e essa é uma delas; tanto a correção do alvará cobrado já 
na planta, que todos os profissionais da área reclamam; Biritiba é o único 
município, nenhum outro município do Alto do Tietê e outra a alíquota que é 
cobrada pelo desdobro; tem muitas pessoas que tem propriedade em Biritiba que 
querem fazer negócio, só que hora que chega o desdobro não se não faz; quem vai 
comprar falou para não vou comprar porque o desdobro sai quase o valor do 
terreno; e Vossa Excelência sabe muito bem disto, Biritiba é o único município  que 
cobra por metro quadrado e UFBM, unidade fiscal do município por metro 
quadrado; você vai para Mogi é por metro quadrado,você vai para Guararema é por 
cada mil metro, Biritiba é o único que cobra 0,1 FBM por metro quadrado.Já estou 
cansado de pedir isso de reivindicar esse projeto para correção esse projeto foi lá 
de 2004; quando foi sancionada a lei, ela foi sancionada de forma errada; que era 
0,001 para que se igualasse aos demais municípios e na hora da promulgação da lei 
foi feita a 0,1 aí hoje uma área de nove mil metros que você vai fazer quarenta e 
dois mil reais, enquanto que você pegar a mesma área em Mogi e Guararema em 
Salesópolis em Guarulhos Itaquá é mil, dois , três, cinco ou um valor taxa única; 
então a Prefeitura está deixando de arrecadar recurso e às vezes a gente fala mais 
porque não questionou tá deixando de arrecadar recurso; quer dizer a cidade não 
cresce, ela fala tanto em crescimento, ah vamos crescer, vamos crescer, mas o que 
tem para crescer não manda para sua Casa; o que é interessante para mandar para 
essaCasa para aprovar não mandam. Vereador Marcelo diz: eu quero só encerrar 
aqui é só dizer dessa questão desse agravo, e dizer que dessa maneira a gente não 
consegue sair entendeu; não é a gente não consegue fazer com que o município 
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ande sabe; vários setores, esse tipo de cobrança ela é ilegal ela é praticamente que 
forçada, cobrança do ITBI para você aprovar um projeto,pedir para que a pessoa 
aprove; a emissão do número oficial, trava a cidade; trava o pedreiro; trava o 
depósito de material de construção; trava a pessoa que quer vender seu benefício, 
vender uma casa através de financiamento ou morar numa casa então gente, não 
adianta a gente aqui querer falar são coisas básicas e imprescindíveis da 
administração pública; precisa ter um apreço mais amplo, a nossa cidade ela tá 
retroagindo, com todo respeito, e eu como comerciante eu tenho sido interpelado 
na praça; eu dou minha cara a tapa; eu tôtodo dia ali sabe, e eu vou falar: cabe 
responsabilidade não é só do prefeito;são dos secretários que ali estão, sabe o 
secretário de cada pasta tem que assumir sua função; garanto que vocês 
vereadores também tem tido bastante cobrança, todos aqui, independente. Então 
eu tenho tido até falar a verdade para vocês, um pouco de indignação e um pouco 
de vergonha do momento de estar político que estou passando na minha cidade; 
não tenho nada pessoal contra o Prefeito, estou aqui para ajudar, para somar mas 
são coisas que se eu me calar, acabo sendo conivente a gente não pode admitir; eu 
peço para ele atenção os departamentos e que a gente vai estar atento e cobrando 
da melhor maneira possível. Não posso me calar e não colocar que essa minha 
posição. Meu muito obrigado pela paciência e uma boa semana a todos.Vereador 
Paulo pede permissão para se retirar do Plenário. Concedido. Próximo orador, 
Vereador Robério, cumprimenta a todos e diz:primeiramente gostaria de 
parabenizar nobre vereador Jorge Mishima pelo requerimento, pela preocupação 
que ele se demonstrou; eu não sou Vereador Jorge Mishima,mas também como 
quanto aos demais vereador vejo que está bastante preocupado com a situação do 
município hoje.A comissão especial de investigação é muito importante claro né 
para por alguns fatos, que a população na realidade não vê, então por isso embora 
ele não esteja, aqui fica registrado em ata aí, que a minha parabenização quanto a 
este requerimento. Bom quanto a comissão especial de investigação da Saúde, 
onde tem o relator Reinaldo Pereira Júnior, membro Walter Machado, gostaria de 
parabenizar pois nós estamos fazendo um trabalho, estamos fazendo algumas 
diligências claro né,que em breve aí vai ser relatado algumas coisas, mas que não 
atrapalha investigação; aquilo que for atrapalhar investigação é realmente a gente 
não pode passar até mesmo porque acaba virando o sigilo; agora coisa que não vai 
comprometer com certeza vai ser dito para os nobres pares; e eu como Presidente 
da CEI, eu gostaria de deixar bastante claro aos nobres pares e que ficasse 
registrado também em ata, que essa CEI não é uma questão política; vamos 
esquecer a sigla partidária, vamos fazer o nosso trabalho, pois o Nobre Vereador 
Leonardo Venâncio Molina como Requerente desta CEI, eu acredito que se ele fez 
esse requerimento é porque tem muito a ser investigado; então gostaria também 
de parabenizar nobre Vereador, pelo requerimento que foi e é bastante satisfatório 
para o nosso município. Vereador Leonardo pede um aparte e diz: a CEI da Saúde 
não é. Vereador Robério responde: a CEI da Saúde, a CEI da Educação deixei 
registrado em ata e parabenizei embora ele não esteja aqui o vereador 
Jorge.Gostaria de pedir falando em descaso né, gostaria de pedir autorização do 
excelentíssimo senhor presidente para que eu possa fazer a leitura de um ofício 
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especial de informação que eu fiz ao Executivo. Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim 23 de fevereiroOfício especial nº 5 de 2018. Excelentíssimo Senhor Prefeito 
cumprimentando-o cordialmente reporto-me no presente para solicitar a Vossa 
Excelência, pedido de informação sobre os trechos 2 e trecho 1 na Avenida 
dobairro do Nirvana, pedido de informação é referente ao andamento da obra de 
drenagem e pavimentação do trecho 1 que ainda não iniciou se e também sobre o 
motivo da paralisação da obra do trecho 2.Justificativa o pedido de informação tem 
a finalidade de esclarecer e informar, os moradores do bairro que aguardam a 
conclusão da obra e tendo em vista que o bairro recebe muitos visitantes por 
existir locação de chácaras; irá contribuir ainda mais com o desenvolvimento do 
bairro, beneficiando aqueles que ali residem ou frequentam e consequentemente 
trazendo crescimento para o município de Biritiba Mirim. Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim plenário João SuharoMakiyama, 23 de fevereiro de 2018. Robério de 
Almeida Silva vereador PSB.Que eu gostaria de deixar claro nesta Casa nobres 
vereadores, imprensa que presente, na minha opinião não havia necessidade de 
um pedido de informação dessa forma porque se já foi licitado se falta adequação 
de uma planta ou seja de um projeto;então é isso teria que ser mais breve possível, 
embora a placa lá está dizendo,e outra coisa,  ainda está no prazo de fazer entrega 
da obra só que a população muitas vezes não entendi isso e acaba fazendo a 
cobrança aqui nessa Casa de Lei.Sou morador do bairro já há muitos anos e o 
primeiro a ser cobrado, vocês podem ter certeza que soueu.Então senhor 
Presidente, era isso que eu gostaria de deixar registrado, gostaria de agradecer a 
todos aqui e desejar uma boa tarde obrigado senhor Presidente.Não havendo mais 
inscritos para o uso da Tribuna, o Senhor Presidente faz uso da palavra antes de  
terminar essa sessão agradece realmente a presença daquele que esteve nessa 
Casa acompanhando os trabalhos dos vereadores, a imprensa que 
sempreprestigiou os trabalho que é de grande importância sempre relatar,abordar 
os assuntos que dão realmente sempre fazemos nessa casa então eu só quero 
agradecer a eles e também e a população gente; eu só peço uma coisa a população 
que nós vereadores nós estamos fazendo a nossa parte aqui dentro dessa Casa; eu 
tenho absoluta certeza eu não tenho aqui 8 nem 7 nem 6 nem 7, aqui são treze 
vereadores tenho certeza que estão todos se empenhando para com que possamos 
realmente mudar, virar essa página; pelo ao menos estamos lutando para virar 
essa página, ela está difícil, mas não é impossível; desde que tenha a boa vontade 
do lado do seu Prefeito,por que do lado dessa Casa de Leis eu tenho certeza todos 
tem a boa vontade; o que nós somos muito cobrados de não é brincadeira, são 
trezevereadores dessa Casa, podemos dizer até massacrados,por que quem 
conhece o trabalho de vereadores aqui que já teve nessa Casa outras gestões,que 
conhece o trabalho e hoje chega, vocês não fazem nada, mas sempre conheceu o 
trabalho do vereador e hoje disse que o vereador não faz nada; só que essa 
população não entende não compreende quais são os deveres do vereador;os 
nossos deveres não é de pegar a máquina está tapando buraco; nós não temos 
máquina, quem tem máquina é o Prefeito, ele e o Executivo sim, ele que tem a 
máquina na mão, ele que pede para ser executado um serviço; e a gente vê hoje 
uma situação lamentável em todos lugares em todos os Bairros de Biritiba, não 
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estamos aqui tal Bairro, são todos os Bairros, então isso é lamentável. Infelizmente 
hoje, o vereador Marcelo falando a respeito da gente, é lamentável que a gente 
passa a população diz para gente, não é possível que não tenha uma sensibilidade o 
Prefeito  enxergar e dizer assim, não porque eu sempre canso de falar e vou 
sempre falar, existe a prioridade, e porquê pelo menos olhamos pelas prioridades, 
pelo menos, sabemos que não dá para fazer tudo mas gente temos, e dependemos 
de grandes máquinas, de equipamentos, mas temos condições de realmente de 
atender a população na prioridade.Deixa aqui mais um apelo para com que 
realmente o prefeito se sensibilize,quero que ele atenda a população. Vereador 
Marcelo pede um aparte e diz: eu quero sim que o Prefeito atenda os vereadores, 
que o vereador é o liame entre a população, a população e o Executivo, então para 
as coisas administrativas que a população para a gente pergunta porque que tá 
faltando material na escola as questões eu acredito que o prefeito tem que atender 
o vereador; nada de motivo pessoal, mas o vereador cargo dele é o liame, é o 
vínculo ele é o elo, ele participa entre a população os anseios do nosso trabalho é 
indicar, é requerer, é fazer as leis, então para isso que a gente está eleito aqui. o 
que tá acontecendo hoje é que tá sendo a nossa bipartição de poder que o 
Legislativo –Executivo, e temos todos no mesma sacola,então está ruim na 
cidade.Estamos sendo julgados também só que a gente tem que dar publicidade 
aos nossos atos para mostrar que a gente tá aqui pedindo, os vereadores estão 
pedindo, mas infelizmente a gente está sofrendo entendeu.Eu quero sair da minha 
vida pública de maneira correta, de cabeça erguida, mas é como eu vou ratificar 
aqui; hoje estou indignado e de certa maneira até com vergonha se eu pudesse é 
que a gente tem um mandato para cumprir, e não decepcionar aqueles que 
elegeram a gente, mas ao fim desse mandato eu quero ver se eu provavelmente 
devo me retirar pública,porque infelizmente não tenho mais vontade nenhuma, 
porque todo anseio é que a cidade progredisse; que aqui fui criado, aqui conquistei 
tudo, que eu queria que a cidade progredisse. Eu gostaria muito, muito, muito 
apenasjá falei, quando você tá bem às vezes na vida e o entorno tá mal é ruim, você 
sofre as consequências disso,a  gente quer que a cidade toda esteja bem, só que a 
gente pede um requerimento não tem, resposta sabe uma coisa simples nem que 
seja no cola e copia para gente poder dar satisfação para o eleitor,eleitor comigo 
para falar não vou pedir porque não tá tendo aquele acesso que a gente tinha, falta 
de humildade já nos propomos de ouvir o Prefeito, devemos caminhar com ele 
para o melhor para cidade o que foi bom,. eu quero deixar bem claro mais uma vez; 
a gente está aqui para voltar as Leis que foram boas que sejam boas, pode mandar 
os projetos aqui eu tenho minha cabeça meu mandato aqui é um mandato único de 
cada parlamentar para ter discernimento, mas realmente o Presidente tá difícil, tá 
difícil ser político, tá difícil a gente não consegue obter êxito né então quero 
estudar e continuar pleiteando as minhas coisas; só não vou abrir mão de estar 
olhando as coisas que estão acontecendo a cidade; é um direito e o nosso dever 
quero pedir para ser um parceiro e colaborador da cidade no progresso e não aqui 
tá pegando no pé porque o Prefeito de outro partido isso para mim não me 
interessa não é para isso que nós fomos eleitos como o senhor diz. Vereador 
Lourival retoma apalavra e diz: eu não quero que ele nos bajule, eu falo e respeito 
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da população, nãoé atender o vereador Lourival ou qualquer um de nós,por causas 
ou benefício próprio não; eu nunca fiz pedido em benefício próprio, nunca pedi a 
Prefeito nenhum;estou aqui desde 1988 com Dr.Jairo, nunca pediu um prefeito 
nada para dentro de uma propriedade minha, nada na vida nunca não precisa não 
quero isso não peço para população; eu sou eleito aqui do quarto mandato e para 
que me conheceu o meu trabalho sempre as estradas na rua eu trabalho, hoje eu 
passo vergonha hoje;as pessoas dizem: pô Lourival você não faz nada, para um 
homem que é um homem que trabalhou diretamente dentro dessa cidade quatro 
mandatos direto nas ruas, direto nas estradas, se sujando tudo de lama, e hoje vem 
dizer que esse Vereador não faz nada; mas fazia isso porque?Eu tenho respaldo de 
confiança, pelo menos para acompanhar o serviço, tá ali, então a gente tinha esse 
respaldo; hoje é o Prefeito não quer falar com a gente, não vem nessa Casa; então 
que a gente pode fazer?Posso fazer papel, como todos nós estamos fazendo, olha 
aqui, requerimento, ofício, e assim por diante e vamos aguardar, agora eu gostaria 
que a população realmente visse essa situação não somos nós vereadores aqui não 
que não fazemos nada não, presta bem atenção e reveja bem qual é o direito e os 
deveres do vereador só isso; mas não fica massacrando vereador e dizer que ele 
não faz nada.Se não estão tendo coragem realmente de  ir à porta da Prefeitura, 
chegare cobrar do seu Prefeito,me desculpe então o que eu posso fazer?Agora nós 
espancar Prefeito não vamos, nós somos cidadão brasileiro aqui 
trabalhamos,somos eleitos pelo povo, estamos aqui para defender nossa 
população, então acho que é nosso dever e nossa obrigação.Que Deus passe na 
cabeça deste Prefeito que nossa população não é lixo, é um povo, cidade pacata, 
cidade carente, uma cidade que merece respeito. Ele praticamente nascido nesta 
cidade; eu não sou desta cidade, mas procurei amar essa cidade desde 1989, e vou 
sempre estar nessa cidade, eu tenho nesta cidade aqui minha residência e só vou 
sair daqui quando Deus permitir, não pretendo me mudar desta cidade, esta é uma 
cidade que eu amo, que eu adoro. Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente 

declara encerrada a presente sessão. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata 

pela Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 12 de março de 2018. 
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