
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 

2018. 

 

Às quinze horas do dia dezenove de fevereiro 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.  Feita esta, cotejando-se a 

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.39, 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. Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata 

da Sessão Ordinária do dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito para discussão e 

votação; o Vereador Fernando José Gonçalves solicita que haja dispensa da leitura da 

Ata, pois as mesmas encontram-se a disposição na Secretaria nesta Casa de Leis- O 

Presidente inquiriu aos Vereadores presentes: Em discussão e votação, aqueles que 

forem a favor que permaneçam sentados. APROVADO.  Não havendo Expediente 

inicia-se a leitura das Indicações. INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO1. Indicação nº 016/2018, solicita ao 

Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente 

solicitando providências cabíveis para efetuar serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Antonio Rossi, Alexandre Datalho Pedro Rocco e Bruno 

Chelucci, ambas situadas no Bairro Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO2. Indicação nº 017/2018, solicita ao Exmo. Senhor 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e limpeza na Estrada do 

Sertãozinho, situada no Bairro Sertãozinho, em toda sua extensão. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO PAULA FRANCO 3. Indicação nº 018/2018, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine ao órgão 

competente solicitando providencias cabíveis no sentido de efetuar serviços de 

conclusão e reparo no calçamento da Avenida Maria José de Siqueira Melo, nos trechos 

entre o Posto Médico de Especialidades do Jardim Takebe e a Escola Adhemar Bolina, 

entre o Cemitério Municipal Fermino Antonio Dias e a creche Municipal Otávio 

Fernandes Garcia. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS4. Indicação nº 019/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que determine à Secretaria competente, para que o mesmo faça os estudos 



necessários para a instalação de 01 luminária na Rua Alberto de Oliveira esquina com a 

Rua Carlos Gomes, na altura do nº 97, Bairro Parque Marciano.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 5. Indicação nº 020/2018, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de executar serviços de 

motonivelamento e a aplicação de cascalhamento ou material similar na Estrada 

Yamamoto, em toda sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 6. Indicação nº 021/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, determine ao Setor Competente para providenciar manutenção 

urgente na Rua 09 no Bairro Nova Biritiba. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

EDUARDO MELO 7. Indicação nº 022/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo determine ao setor competente, para 

providenciar duas tampas de bueiros na Rua Dr. Antonio Etelvino de Andrade próximo 

ao CAPs. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS 8 . Indicação nº023/2018 solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo determine ao setor competente para que tome as providências 

necessárias para que seja melhorada a sinalização e pintura da área de carga e descarga 

que se encontra localizada em frente a loja Kharfan na Avenida Ferdinando Jungers, 

centro. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 

9. Indicação nº 024/2018,solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para 

interceda ao Setor Competente para que tome as providências cabíveis no sentido de 

efetuar reparos nas luminárias públicas da Estrada Velha de Biritiba, altura do nº 27, 

próximo ao campo de futebol do Bairro do Nirvana. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 10. Indicação nº 025/2018, 

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

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Rua 

Canta Galo e também na antiga Estrada do Sargento, Bairro Rio Acima, em toda sua 

extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA 11. Indicação nº 026/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

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

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas João Pinto dos Santos, Domingos Ramalho 

dos Santos, Marinalva Silva dos Santos, Viela nº 04 ao nº30, Avenida Lauro Albano dos 

Santos na altura do nº 520 até o trecho do Marcelo Cogumelo nº 490, Jd Eucaliptos, em 

toda sua extensão. Esta é uma reiteração das Indicações nº 114 e 226 e 442/2017. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 12. Indicação nº 

027/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, interceda junto ao 

Setor Competente visando efetuar o serviço de trocas de lâmpadas queimadas no Bairro 

Alvorada A,B e C. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA 13. 

Indicação nº 028/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, interceda 

junto ao Setor de Obras para executar trabalho de motoniveladora e cascalhar toda 

extensão da Estrada da Granja Fundão e a Estrada Velha Biritiba – Mogi, no trecho 

entre a entrada da ACDBM (Associação Cultural Desportiva de Biritiba Mirim) até o 

Bairro Nova Biritiba. Não havendo mais Indicações, o Presidente passa para ORDEM 

DO DIA: 01- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR, em única discussão e votação Requerimento nº 024/2018; encaminha ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, o anteprojeto de Lei que “Dispõe sobre a 



nova criação do caput artigo 103 da Lei Complementar nº 07 de 10 de dezembro de 

2004, e dá outras providências”, a fim de que o representante do Executivo possa propor 

o referido Projeto de Lei. APROVADO. 02- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR, em única discussão e votação Requerimento nº 

025/2018; encaminha ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, o Anteprojeto de 

Lei que “Dispõe sobre a nova redação ao parágrafo 1º do artigo 135 da Lei 

Complementar nº07 de 10 de dezembro de 2004m e dá outras providências a fim de que 

o representante do Executivo possa propor o referido Projeto de Lei. APROVADO.03- 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO, em única discussão e votação Requerimento nº 026/2018; requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo requeira através do Departamento 

Competente que viabilize um cronograma anual, para execução de serviços de 

motoniveladora, manutenção e cascalhamento de nosso sistema viário, por bairro. 

APROVADO. 04- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO, em 

única discussão e votação Requerimento nº 027/2018;requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

providências no sentido de adquirir o aparelho decibelímetro para uso de fiscalização. 

Vereador Fernando solicita, pela ordem Senhor Presidente e diz: eu gostaria de 

parabenizar o vereador Eduardo Barraca do Eduardo Melo perdão, mas lembrando 

vereador que a prefeitura ela já tem esse equipamento no ano de 2012 ou 2013 se não 

me falha a memória; eu estava ainda na administração e através quando tava constituída 

a guarda patrimonial do nosso município, uma das solicitações da guarda foi justamente 

aquisição do decibelímetro justamente para poder auferir volumes de sons de carros que 

paravam na praça e constantemente eram chamados principalmente em épocas de finais 

feriados prolongados principalmente em na zona rural onde as pessoas advindas de fora 

do município faziam, realizavam suas festas nas chácaras e com som volume alto e 

também era para ser utilizado em equipamentos e eu me recordo é que até o final do 

mandato passado esse equipamento estava sendo utilizado; então o requerimento de 

vossa excelência é de grande valia com certeza, mas, eu sugiro a vossa excelência é 

consultar o Executivo até porque é um patrimônio tem que estar patrimoniado isso tá 

certo; e para ver qual a finalidade que foi só que nesse caso vossa excelência está 

solicitando fiscalização de posturas; anteriormente era utilizado pela guarda patrimonial 

não pela fiscalização de posturas então de repente pode ser que do próprio departamento 

da Guarda patrimonial que hoje ela se encontra desativado apesar de alguns alguns 

cargos estarem sendo ocupados,mas a Guarda em si mesmo, ela foi desativada, mas de 

repente esse equipamento já se encontra na própria Prefeitura. Vereador Eduardo pede 

um aparte: então eu até desconheço, a gente faz esse pedido porque a demanda é um 

pouco maior as pessoas procuram pedindo uma solução ou verificar se realmente se 

consta esse aparelho no acervo da Prefeitura,vou cobrar ta,e realmente se constar esse 

equipamento lá que é de grande valia para fazer uma aferição de barulho de vai querer 

colocar em prática.O pedido na verdade é para ser usado no Município, tanto em 

Posturas quanto até numa blitz aí junto com a PM fosse usado né; porque a reclamação 

hoje é muito grande em Biritiba né. De vota a palavra com Vereador Fernando diz: É 

porque não dentro da sua colocação a própria Polícia Militar ela utilizava se desse 

porque ela também não possui no município decibelímetro então nós utilizamos tanto na 

época pela guarda patrimonial quanto pela polícia militar eu acho que para dar início a 



essa apuração de onde está esse referido equipamento, um dos remanescentes da 

administração anterior é hoje secretário de trânsito acredito receita como secretário de 

trânsito o Genivaldo Leite da Cunha eu acredito que ele possa informar a vossa 

excelência até porque ele estava na gestão anterior; não sei se ficou dentro da 

responsabilidade do departamento dele, apesar de ele se manter no mesmo departamento 

que é o departamento de trânsito, apesar da Guarda Municipal ser desvinculada, mas eu 

também junto com vossa excelência vou procurar me informar a respeito desse 

equipamento com as pessoas que trabalhavam na gestão passada e para qual 

departamento foi passado esse equipamento que é de grande valia para a 

cidade.Vereador Eduardo pergunta: desde quando vossa excelência disse que esse 

equipamento foi adquirido? Vereador Fernando responde: Olha eu não me recordo 

vereador Eduardo se foi 2013 ou 2012 ou sabe, eu sei porque até 2014 eu ainda estava 

na administração e foi justamente nesse período de 2011 a 2012 a 2014 que foi 

adquirido só não sei informar o ano exatamente, mas com certeza esse equipamento na 

época lembra que eu até para conseguir se decibelímetro não foi porque não 

equipamento assim você vai, você até acha no varejo de uma forma geral, na Santa 

Efigênia tal, mas, um equipamento mais de ponta, com mais precisão, ele teve auferido 

pelo Inmetro para depois, não adianta, decibelímetro você compra é a mesma coisa você 

comprar caneta, comprar televisão comprar o microfone, só que no caso desse 

decibelímetro, por ele ter a prerrogativa de auferir com um determinado dado 

determinado ruído e que isso possa gerar uma multa e para que não ser contestada, esse 

decibelímetro inclusive ele teve que fazer o teste do Inmetro por isso até eu lembro que 

nós adquirimos o equipamento e nós ficamos ainda praticamente três a quatro meses foi 

feito toda avaliação do Inmetro né, da capacidade para auferir o equipamento para 

depois ele ser utilizado. Porque qualquer autuação fosse feita fosse contestado a 

qualidade técnica do equipamento, de já tinha o laudo automaticamente com efeito 

então foi nesse período 2012/2013 estourando meados 2014. Mas eu também junto com 

vossa excelência vou procurar me informar onde está o equipamento que até porque é 

patrimônio público. Muito obrigado seu Presidente. Vereador Jorge Mishima pede pela 

ordem e diz: Senhor Presidente, eu gostaria de parabenizar também o nobre Vereador 

Eduardo Melo por essa iniciativa, e se não me recordo foi 2014; foi um Projeto de Lei 

do nosso grande amigo Carlos Araújo, Carlão. Então tem que lembrar sempre que foi 

um Projeto do nobre Vereador Carlos de Araújo. Obrigado. Em votação o 

Requerimento nº 027/2018- APROVADO. 05- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, em única discussão e votação Requerimento nº 

028/2018;requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente para que sejam pintadas as lombadas e faixas de pedestre em 

todos os bairros que necessitam de manutenção. Este requerimento reitera os 

requerimentos de nº 356/2017. APROVADO. 06- AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SLVA, em única discussão e votação 

Requerimento nº 029/2018; requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja revitalizado o Ginásio de 

Esportes José Oliva Melo, localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim. 

Este requerimento reitera os requerimentos de nºs 049, 196 e 257/2017. APROVADO. 

Vereador Leonardo solicita licença para se retirar para um chamado em seu gabinete. O 

Presidente solicita o Segundo Secretário que faça a chamada dos inscritos para uso da 



Tribuna. Vereador Jorge pede licença para a retirada do Plenário e cede seu tempo 

regimental para o Vereador Fernando que fará sua oratória. Vereador Fernando 

agradece o Vereador Jorge e diz: prometo nem a utilizar o meu tempo todo 

necessário.Só para dar ciência,eu acho que aos nobres pares, no dia 16 de Fevereiro três 

Vereadores dessa casa protocolaram um ofício junto à Presidência dessa Casa referente 

a questão das Comissões, das quais, os membros segundo o Ofício é não estaria essa 

Casa respeitando o princípio da proporcionalidade partidária;para isso Senhor 

Presidente, eu como Presidente da Comissão de Justiça e Redação como o Relator da 

Comissão Tributação Finança e Orçamento, bem como Presidente da Comissão de 

Ordem Econômica, até que esse documento protocolado nessa Casa tem um Parecer 

jurídico definitivo tá certo; enquanto o Presidente enquanto Relator não se discute 

nenhum Projeto seja do Executivo, seja do Legislativo dentro dessa Casa ta; isso é uma 

postura que eu estou adotando tanto quando quanto o Relator quanto como Presidente 

para que qualquer Projeto que venha ser aprovado pela Comissão ou rejeitado pela 

Comissão, amanhã não possa ser discutido e rediscutido porque houve uma o 

entendimento jurídico diferente.Então se Assessoria Jurídica entender dessa forma e os 

requerentes entender que o Parecer jurídico está de acordo, sem problema nenhum, se 

não entender que esteja de acordo, que busca os direitos e entra com mandado de 

segurança até que se faça a revisão; só que independente disso, eu como Presidente já 

antecipo de ante-mão a todos os Vereadores desta Casa, enquanto Presidente da 

Comissão, enquanto Relator de outras Comissões, não discuto e não faço e não dou 

relato nenhum Projeto seja do Executivo,seja do Legislativo até que eu tenha o 

entendimento jurídico definitivo dentro dessa Casa; seja ela do entendimento jurídico, o 

consenso de todos os requerentes seja ela via judicial; então amanhã depois não venham 

dizer que esse está travando o Projeto do Executivo ou está travando Projeto de 

vereadores, eu não darei Parecer dentro da minha relatoria ou não colocarei em 

discussão dentro da minha Presidência qualquer Projeto que tenha ter o Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, relatoria da Finanças, Tributação Finanças e 

Orçamento, e relatoria da Ordem Economica, que isso fica bastante claro, isso não é 

uma retaliação Vereadores que entraram, muito pelo contrário, sempre respeito a 

posição dos vereadores se sentiram prejudicados, fizeram o seu requerimento, mas eu 

também não posso me privar de dar um Parecer e amanhã esse Parecer ser questionado, 

porque não teve a validade por quê o entendimento foi de que não foi respeitado o 

princípio da proporcionalidade; então eu entendo que o princípio da paridade partidária, 

ela está representada dentro das Comissões, todas as Comissões estão representadas, 

umas mais outras menos eu e o vereador Robério que somos membros da bancada do 

PSB por exemplo, fazemos parte três Comissões, Vereador Robério faz 4,o Vereador 

José Lares do Partido Verde faz representação do Partido Verde, o Vereador Marcelo é 

do PR faz representação do PR. Vereador Valter do PMDB faz a representação do 

PMDB. Vereador José Lares pede uma aparte, diz: só que o PV Vereador, são três 

Vereadores e uma pergunta queria fazer o jurídico Demora tanto assim para ver 

Parecer?  Vereador Fernando responde: Vereador José Lares eu não vou entrar no 

mérito do tempo do Parecer Jurídico eu só vou deixando bastante claro que eu como 

Presidente da Comissão e Relator de Comissão, eu não discuto e não faço relatório 

enquanto não tiver essa pendência jurídica Tá certo. Acho que as partes interessadas que 

protocolaram que se sentiram prejudicados que busca a Presidência da junto com 



Jurídico entendimento, se não chegar que busque judicialmente, que seria uma outra 

forma; sabe mas eu enquanto não te definitivo o assentado de que o Parecer que eu vou 

dar, o que nós vamos discutir na Comissão, não paire dúvida tá certo, independente de 

ser favorável ou não, porque não é porque eu sou favorável ao Projeto que vai vir de 

Executivo, que eu a entrar eu sou favorável ou sou contra ou de um determinado 

Vereador eu simplesmente vou dar o Parecer, não, mesmo sendo favorável, mesmo 

sendo contra,eu não vou dar Parecer de relatoria enquanto estiver essa pendência 

jurídica. Então quero deixar bastante claro isso, para que amanhã ou depois não venham 

acusar esse Vereador de que o Vereador está segurando o Projeto de Prefeito, segurando 

Projeto de vereadores, deixando bastante claro; se saiu uma decisão jurídica amanhã e 

for de comum acordo a resposta dos Nobres Requerentes e os nobres Requerentes 

acordar e com o Parecer Jurídico, sem problema nenhum eu não sei qual vai ser o 

Parecer Jurídico; pode ser com Parecer Jurídico seja do entendimento de vossas 

excelências também, eu não estou dizendo que o Parecer Jurídico vai ser da forma que 

está hoje; pode ser com Parecer Jurídico seja o entendimento de vossa excelência, como 

vossas excelências interpretaram o Regimento.Mas, eu não vou, volto a frisar não vou 

dar nenhum tipo de Parecer, não vou colocar nenhum Projeto nenhuma discussão 

enquanto não tiver um Parecer definitivo sobre a questão da matéria.Presidente solicita 

um aparte e diz: essa Presidência realmente já estou com nosso jurídico, que realmente a 

gente vai já amanhã, vamos ter reunião realmente dessas condições para se decidir o que 

o nosso jurídico realmente traz para  com que a gente possa tá dentro de toda a 

legalidade, para com que a gente aqui não prestamos nada de errado para com que não 

possa realmente restringir a ninguém aqui acho que toda a gente trabalhamos dentro 

dessa Casa há muitos anos e a gente tem realmente tem sempre essas condutas, da gente 

não tenho certeza se houve alguma entendimento diferente foi realmente colocado, mas 

que a gente ta já providenciando; amanhã vamos ter a reunião das Comissões 

Permanente para com  que possamos entrar no entendimento e o nosso Jurídico vai dar 

o Parecer realmente como a gente podemos também toma posso informar a 

Comissão.Vereador Fernando retoma a palavra: só para concluir senhor Presidente, na 

gestão passada na qual eu era Primeiro Secretário, Vereador Marcelo Presidente, Vossa 

Excelência Vice-Presidente, Robério Primeiro-Secretário nós tínhamos a representação 

partidária também da mesma forma, quantidades nós tínhamos a mesma com exceção à 

fugindo à regra o Partido Verde que fazia ser representada em Três Comissões dessa vez 

ficou com uma só; e eu acho que os Democratas não é Vereador Eduardo, aqui estava 

representado também numa Comissão e ficou restrita a nenhuma Comissão até porque 

tá na coligação juntamente com o vereador Reinaldo, sabe então, eu acredito que o ano 

passado que houve o questionamento desse ano do princípio da paridade, o ano passado 

também houve; porque eu como membro do Partido Socialista Brasileiro também fiz  

parte de três Comissões da mesma forma, enquanto Vereador José Lares fez parte de 

uma Comissão só Vereador Sérgio fez parte da Comissão de Educação e não foi 

discutido essa questão da paridade, mas assim, eu respeito o princípio da paridade e o 

respeito o que vai ser decidido pelo conjunto jurídico da Casa tá certo; só que assim 

diante mão, eu manifesto essa minha colocação no sentido não votar em nenhum 

Projeto aqui para que amanhã depois não seja questionado da validade ou não da 

Comissão. Vereador Sérgio pede um aparte e diz:perfeito sua colocação, acho que 

caminha nessa direção mesmo. Enquanto não houver uma decisão eu acho que é 



importante porque aí também cobra-se uma aceleração na resolução dos problemas só 

que quando os vereadores são excluídos, ainda que por decisão de um grupo, de fazer 

parte da Comissão,pode ser até legal mas a princípio não é moral, a princípio; e ainda 

acho que não é legal, do meu entendimento, mais isso a Comissão vai sentar, né o 

Jurídico com a Presidência e vai tomar posição adequada; excluir alguém em qualquer 

que seja a pessoa, qualquer que seja o Partido,qualquer que seja o grupo não é moral, 

então, esse é o entendimento. Vereador Fernando retoma a palavra: só para concluir seu 

Presidente, o Professor Sérgio assim a questão, nem tanto vou entrar no mérito, o mérito 

que eu tenho questionar porque a moralidade a questão é de cada um, interpreta da 

forma, tem coisas que por vossa excelência é moral e para minha pessoa imoral e vice-

versa opinião de cada um, mas, o que mais importa nisso é a questão da legalidade, 

então dentro da legalidade eu tomei essa decisão de também está comunicando ao 

Plenário. Vereador Sérgio continua: correto, interpretando dessa maneira, trabalhando 

com a legalidade perfeito. Vereador Fernando agradece. Próximo orador inscrito, 

Vereador Marcelo cumprimenta a todos e diz: eu gostaria de apenas dizer que a questão 

das Comissões eu vou pela legalidade até porque não posso fugir como um aluno do 

curso de Direito eu vou aguardar você não acontecer de algum ato meu ser levado de 

vício mediante protocolo dos Nobres pares de sexta-feira; então eu vou aguardar o 

Parecer Jurídico, mas também vou aguardar para que a gente não analise também e 

depois não (...) algum Projeto, então também vou pela legalidade. Eu queria dizer que 

eu fui interpelado por mães de alunos a respeito do Projeto da Escola Integral Colégio 

Maria Tereza de Melo e eu não soube responder o porquê que não ia ter o período 

integral, não tava começando; então para mais deixar registrado em ata, e também fazer 

um apelo aqui eu liguei lá para o Departamento de Educação e a resposta que eu tive foi 

que houve o processo licitatório e que teve uma empresa que apontou um item,do qual 

ficou em dúvida e eles teriam e eles teriam um prazo recursal que se expira hoje. Então 

é terminado o prazo regimental de recurso, às aulas iriam teriam inicio não houvesse 

hoje, se não houvesse recurso dessa empresa, as aulas irão se iniciar em março então eu 

espero que assim seja porque é um projeto bacana, muitas mães lá quais atividades 

extracurriculares informática e esportiva que estão reclamando para este Vereador. 

Então gostaria uma atenção o Executivo e também no que tange também lá no colégio 

João Cardoso, a sala de alunos especiais, hoje uma mãe de uma aluna me parou e falou 

que não tem e parece que se eu não me engano 14 alunos vão ficar sem esse Projeto por 

enquanto, para guardar porque não tem pessoas, mas ela me falou que tem voluntário 

né, então nessa outra questão eu peço aqui uma pelo Executivo ao Departamento 

Educação por que um Projeto a escola foi reformada com sala preparada para isso vai 

aqui o meu apelo, até porque eu acredito que o Prefeito como educador não iria gostar 

de haver ninguém excluído do Direito Constitucional de inserção a Educação né, ainda 

mais uma criança especial; a gente sabe da competência e da importância dos 

profissionais que labutaram no magistério para crianças especiais; então eu gostaria de 

pedir atenção e também que eu vou estar debruçado para a gente ver essa questão aí dos 

alunos de educação especial para a gente requerer essa atenção né, porque é um ganho, 

a gente não pode quando se trata de educação que a gente acredita que o único modelo 

de se mudar um país, não podemos ter nenhuma perca, tanto na escola de Projeto 

Integral bem como na educação especial que é inserção dos alunos com necessidades 

especiais para; então fica aqui o meu protesto. Vereador Fernando pede um aparte, 



vereador Marcelo continua, apenas só para execução para uma atenção especial do 

Executivo e seus nobres pares puderem fazer coro também. Que a gente possa ter essa 

atenção. Vereador Robério cede seu tempo regimental para o Vereador 

Marcelo.Vereador Fernando pede licença do aparte e diz: Eu também fui questionado 

por munícipes, não no caso da Nova Biritiba, também para a escola Sandra Regina 

quero as duas escolas que nós tínhamos em período integral,havia um contrato com as 

três empresas, aliás duas e uma associação comercial, acabou no final do ano foi 

renovado mas continua com o Zap Idiomas,esqueci o nome da Juliana idiomas uma 

coisa assim, e mais, o grupo Fenícia,que era uma outra empresa prestadora de serviço da 

Prefeitura Municipal.Ocorre que a Prefeitura ela abriu uma licitação em novembro do 

ano passado, se agosto é outubro ou novembro do ano passado, na modalidade pregão 

presencial da qual as empresas interessadas elas poderão participar da licitação para 

execução do projeto é período integral e era mais ou menos dos moldes que estava já 

anteriormente sendo executado e houve uma série de questionamentos, inclusive teve 

acho que um vereador que participou inclusive dessa sessão que teve a licitação não me 

recordo qual, e simplesmente a Prefeitura suspendeu no dia da licitação ela suspendeu o 

processo não retomou mais, depois ela fracassou processo tá certo. Bom até aí tudo 

bem, que o contrato está vigente até o final do ano com as empresas que anteriormente 

tinham habilitadas, ocorre que a Prefeitura ela fez um novo trabalho ela fez um novo 

trabalho só que ao invés dela contratar empresas, ela contratou, ela está contratando, ela 

está fazendo um chamamento público, não pregão presencial, tá fazendo chamamento 

público, para contratação de oscips para poder gerenciar esse período integral; então ele 

até onde eu acompanhei as informações que eu tive é de que até março estaria resolvido 

essa situação; eu liguei também na Secretaria porque eu fui chamado por mães, liguei na 

secretaria e tive a informação que até março estaria solucionado. Quanto à questão da 

sala especial, hoje eu tava revirando o site da Prefeitura e vi lá a contratação de diversos 

estagiários eu fui buscar a informação de que alguns desses estagiários também era para 

atendimento a sala de alunos especiais, eu não posso dizer com toda clareza informação 

extra-oficial, mas que eu vou procurar saber de que forma esses estagiários estão 

executando o serviço no dia a dia, mais especificamente se for na questão da sala 

especiais, mais referente ao Projeto do período integral foi justamente isto que ocorreu. 

Ia se contratar uma empresa,fracassaram o processo durante o processo no mesmo dia 

da licitação entraram com recurso, fracassou, a própria Prefeitura retirou depois ela fez 

um chamamento público só que com esse chamamento público ela fez via contratação 

de oscips e não com empresa com CNPJ, empresa jurídica digamos assim ela contratou; 

e só em cima da Educação lembrando que só na semana passada na sexta-feira mais 

especificamente, a Prefeitura ia realizar a aquisição a contratação de kit escolar uma 

licitação para aquisição dos kits escolares; para nossa surpresa na quinta-feira a própria 

Prefeitura suspendeu na sexta-feira antes do carnaval, na sexta-feira quando começou o 

carnaval,a Prefeitura suspendeu o processo licitatório para aquisição do kit; nós não 

temos acesso entramos no portal da Prefeitura para tentar buscar informações sobre 

como era esse processo o que está sendo feito, como está sendo adquirido, mas 

infelizmente nem no site da Prefeitura disponível o edital.Muito obrigado pela parte. 

Vereador Marcelo retoma a palavra: eu que agradeço, eu gostaria de ter um só de trazer 

aqui a atenção não é nenhum julgamento juízo de valores, até porque estar 

desconhecendo esse certame desta licitação, gostaria da atenção para a gente inserir 



tanto as pessoas comuns como as de necessidades especiais na Educação e para encerrar 

a minha fala, eu gostaria de em relação ao requerimento 026/2018, que a gente solicita 

um cronograma, é por achar que a Prefeitura ela poderia implantar, mesmo se não 

possível mais esse ano, mas até mesmo no ano que vem, um cronograma de fazer a 

manutenção bairro a bairro com a sistema de máquina cascalhamento moto niveladora, 

por achar que bairro a bairro ela ficaria no bairro enquanto ela não terminasse o bairro 

ela não saísse, porque, cada vereador como nós aqui, vem e pede uma rua, a logística, o 

Prefeito quando atende, fica né complicado, aí é claro que tem ruas que  tem a chuva, 

vai ser mais estragado para isso eu teria o serviço de emergência uma outra máquina se 

programar o sábado, mas a gente sabe que a logística com planejamento pelo menos a 

pessoa sabendo:ah em março vai vir no meu bairro aqui a máquina vai fazer a 

terraplanagem, vai vir com cascalhamento, com o pedrisco né, vai fazer seria um modo 

de planejar até para o Prefeito ganhar uma tranquilidade um fôlego também na 

administração; pessoa vai cumprir o cronograma acabou e numa eventualidade de uma 

rua que for como vou repetir aqui,for atacada pela chuva no caso,desassoreamento, ficar 

ruim sistema viário, que possa no sábado colocar essa máquina e o pessoal do serviço 

numa atenção,como muitas vezes foram feitas; eu acredito que isso daí iria melhorar 

não só para Prefeito mas também é cobrança até para os nobres pares. Vereador José 

Lares pede um aparte e diz: é a respeito dessas máquinas o Prefeito está com uma 

dificuldade grande, porque aquele contrato que existia uma máquina, uma Patrol,um 

caminhão, foi cortado aquele contrato e ele não pode contratar outra empresa até a mês 

4 ele não tem como contratar outra empresa. Essas máquina que tá aqui que ficou da 

gestão passada, arruma uma coisa quebra outra, arruma uma coisa quebra outra uma 

máquina, aí para mexer no lixo lá essa semana e a máquina lá ia sair para dar uma mão 

lá no Rio Acima, o Rio Acima tá muito ruim, pessoal está reclamando demais, a 

máquina chegar lá quebra suspensão ta aí parado de novo; e até fazer a licitação para 

comprar sabe peça, então é o que a gente pede assim é um pouco de paciência, mas tá 

consertando as máquinas e a gente estava hoje no Bairro do Sogo, e gente já está 

fazendo um pedaço lá, tem bastante rua também do Rio Acima que está perdido; não só 

a Estrada do Rio Acima, mas todos os bairros lá, Estrada do da Nirvana Nossa tá tudo 

detonado mesmo. Vereador Marcelo retoma e diz: O Zé,acho que você não entendeu a 

minha colocação; não é falando de máquina não, é um planejamento sabe, fazer um 

calendário justamente para falar janeiro vai estar aqui no Castelano né; quinze dias no 

Castelano, depois quinze dias na Vertentes, você já faz isso programa durante o ano 

entendeu? Ai evita até da gente ficar pedindo uma rua, duas ruas por indicação fica 

melhor para todo mundo. O povo sabendo que vai lá o Poder Executivo e não tem nem, 

eu acredito que né, a gente não tá fazendo comentário das condições dos equipamentos 

tudo; eu acho que é só um planejamento mesmo até para o ano que vem que não seja 

nem esse como eu coloquei né. Não estou aqui falando das condições dos equipamentos 

né, mas, a gente pede para que o sistema viário a gente que anda aí realmente está 

bastante prejudicado, eu tive que gastar aí com bastante dinheiro aí até com meu carro 

mesmo a suspensão aí. Mas é fica na Guarda aí é uma sugestão para o Prefeito gente tá 

aqui para sugerir, quando a gente tem alguma idéia. Então fica aqui, quero agradecer o 

Robério por ceder O tempo e desejar a todos aí uma boa semana, obrigado. Próximo 

Vereador inscrito, Vereador Reinaldo, cumprimenta a todos e diz: queria pedir para que 

o Prefeito atendesse aos meu requerimento 024/2018 e 025/2018 que dispõe sobre 



alguns artigos lei do Servidor Público onde se encontra com algum erro de interpretação 

na Lei, na redação, se ele der nova redação acaba ajudando aos funcionários públicos a 

não serem prejudicados por exemplo: as lactantes,gestantes que saem de licença pois, 

muitas acabam perdendo o prazo de 60 dias a mais devido ao Sistema de Saúde Público, 

devido à demanda ser alta, acaba não consigo conseguindo prorrogar; e referente ao 

Nobre Vereador disse das máquinas se não tivesse feito alguns contratos anteriores que 

nós sabemos que não foi um valor baixo, que foi no caso da locação de carro 

778.000,00(setecentos e setenta e oito) mil, daria para ter feito manutenção em todos os 

carros da Prefeitura, caminhões, carros da coleta, Patrol, então não estaria passando por 

isso; se foi feito um mau planejamento que esse ano seja feito um  planejamento melhor 

para resolver os problemas da cidade, porque para nós Vereadores está ficando uma 

situação ruim também, porque quando saímos na rua os munícipes cobram a gente, 

muitas vezes a gente está fazendo os pedidos e não é pouco por exemplo: eu fiz dois 

requerimento no passado solicitando uma reunião com o Prefeito só para pedir 

esclarecimento sobre a creche lá do Jardim Eucalipto, que a gente poderia 

ajudar,independente de erro da gestão passada ou não, eu era Vereador na gestão 

passada, eu queria que ele tivesse só marcado uma reunião com os treze Vereadores 

para dar esclarecimentos, até isso não fez até hoje se passou um ano do meu 

requerimento, dois requerimentos, então acho que está faltando um pouco de bom senso 

da parte do Executivo. Obrigado Presidente. Não havendo mais vereadores escritos para 

uso da Tribuna. Presidente diz: terminando agora, eu vou falar Vereador Zé vou dizer 

uma coisa para você excelência, a vossa excelência pode ir do Pomar do Carmo hoje 

novamente eu assisti essa semana, o Prefeito falando que ele tinha feito a parte dele que 

a população fizesse a dela tudo bem, é correto, só que quê nós cobramos na lixeira do 

Pomar do Carmo ela está hoje novamente lá jogando o lixo novamente, lá trás, tá lá o 

que estava em cima está em baixo,está lá novamente,é inadmissível essas coisas, ou eles 

tomam providência e respeito do que prometeu para população lá que eu tenho em vídeo 

do início ao fim, como vossa excelência sabe o que ele prometeu para nós e que hoje eu 

vejo, passei agora de manhã, passei agora na parte da tarde e tá lá em cima não tem lixo 

mais embaixo tá rodeando os lixos, então infelizmente a gente sabe a mal educação que 

talvez muitos têm, mas, não vamos olhar pelas ignorância dos outros e a má educação; 

vamos olhar pelo nosso trabalho pela aquilo que nós temos que administrar, por aquilo 

que nós fomos eleitos pelo povo; foi para ajudar a administrar cidade o Executivo a 

administrar a sua cidade. Agora, se ele já, passou quantos dias? Está fazendo mais de 15 

(quinze) dias, gente, são coisas de quatro sacos de cimento, são coisa de quatro metros 

de areia, são coisas de talvez 100 blocos para fazer aquela muretazinha,com que tenha 

condições do pessoal que recolhe o lixo aquilo que nós falamos, condições de passar o 

vassourão e recolher aquele lixo, agora na situação que tá Vereador, não tem, eu não 

vou culpar as pessoas está metendo a mãozona lá com coisa de lixo, não sou louco, 

porque a vossa excelência viu que situação está lá quem é que vai chegar e meter as 

mãos limpa e pegar o lixo daquele, ninguém vai. Agora, se fizer, passar um 

cascalhamento tem condições, tem sim,o próprio Prefeito dizer “olha aqui, eu fiz agora 

tem condições de você recolher adequadamente”. Então é isso que eu queria que o 

Prefeito fizesse lá também, lá em cima no bar do Toninho ele prometeu também, lá é 

uma área da Prefeitura onde já existia uma coletora de lixo; falei para ele isso ai,e ele 

concordou, está no vídeo, ele concordou que ia fazer também,diminuir o lixo dali, da 



frente do Bar do Senhor Rubens,porque o pessoal lá traz todo o lixo pra cá, não vai 

acumular mesmo, mas, se dividirmos você pode saber que vai evitar muito a situação 

dali, porque lá é muita gente também, fica ruma lixeira só, realmente não vai dar,como 

se diz, uma andorinha só não faz verão; então não vai acumular nunca aquele lixo 

suportar, então estar passando por esta situação que vai ficando ali, daqui a pouco se 

não fizer e não tomar as providências já vai chegar aquele mesmo caos, lotado 

novamente. Eu não gostaria de estar lá, novamente debatendo a mesma coisa, nosso 

Executivo já esteve lá, já viu e prometeu de fazer; gente,são valores? São valores 

sim,uma moeda é um valor, são coisas mínimas que se podem fazer para se eliminar 

certas situações que possa causar amanhã ou depois. Eu agradecer aos meninos do 

Urgente News, está ai o Vicentinho, os amigos ai, e lembrar novamente, amanhã as 14 

horas reunião das Comissões para gente acabar de resolver o problema das Comissões 

agradecer a todos vocês e que Deus vai nos abençoar, tenho certeza disto.Meu muito 

obrigado a todos fiquem com Deus. 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, 19 de fevereiro de 2018. 
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