
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018.  

 

Aos nove dias do mês de abril de 2018, às quinze horas, no Plenário “Vereador 

João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador LOURIVAL BISPO DE 

MATOS e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, 

Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira 

Junior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter Machado de 

Almeida realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. 

O senhor presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente 

Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, o Vereador 

Reinaldo Pereira Junior, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls.47 do Livro nº.14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constou-se que o Vereador Luís 

Carlos dos Passos não se encontrava presente, mas estava a caminho da 

Sessão. O senhor Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, o Vereador 

Fernando José Gonçalves, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária 

do dia 02 de abril de 2018. O Nobre Vereador Fernando José Gonçalves 

requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador coloca-o em votação. APROVADO 

POR UNANIMIDADE. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, o 

Vereador Reinaldo Pereira Junior, que fizesse a leitura do Ofício nº. 060/2018. 

2. Leitura do Ofício nº. 060/2018 – SMA Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

SMA – encaminha os Atos Administrativos: *Portaria nº 017,129 ao 144/2018; 

*Decreto nº 3324/2018;*Contrato nº 0 10/2018;*termo aditivo nº 01; *Contrato 

nº 41/2017.Terminados os expedientes, passou-se às indicações. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura das Indicações 

de nº 072 a nº074. 1. Indicação nº. 072/2018 de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo intercede junto à Secretaria competente para 

a realização do serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Carrião e 

também nas Ruas Mogiana,Cruz do Alto, nessa cidade, em toda a sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações nº 037/2018. 2.Indicação nº 

073/2018 de autoria do VereadorLeonardo Venâncio Molina: solicita ao senhor 

Prefeito Municipal, o Sr. Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo intercede 

junto à Secretaria competente para a realização do serviço de motonivelamento 

e cascalhamento na Rua dos Abacateiros, Limoeiros e Jabuticabeiras no Bairro 

Pomar do Carmo,nessa cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração 

das indicações nº 118/2017.3.Indicação nº 074/2018 de autoria do Nobre 



VereadorLuís Carlos dos Passos: solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e 

Serviços Municipais no sentido de executar serviço de roçada mecânica ou 

manual, iniciando na bifurcação da Estrada próxima à antiga Estrada Granja 

Toque com a Estrada Sertãozinho até encontrar a Estrada dos Professores. O 

senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura das 

Indicações nº 075 a nº 077. 4.Indicação nº 075/2018 de autoria do Nobre 

VereadorLuís Carlos dos Passos: solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo intercede junto ao Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos – DOSU - no sentido de executar serviço de capinação nas 

guias e sarjetas das Ruas dos seguintes bairros: Jardim Alvorada A, B, C e Vila 

Operária. 5. Indicação nº 076/2018 de autoria do Nobre Vereador Eduardo 

Melo:solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao órgão competente para realizar estudos no sentido 

de providenciar demarcação de guias e sinalização de placas de 

estacionamento permitido somente de um lado da Rua Maria Gema de Oliveira, 

em frente à Escola Municipal Nelson Oliveira Camargo, no Bairro Jardim 

Oneda. 6. indicação nº 077/2018 de autoria do Nobre Vereador Reinaldo 

Pereira Junior: solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

que o mesmo interceda junto ao setor competente para que tome as 

providências necessárias para realizar a troca das luminárias na Rua Prudente 

de Moraes, no Bairro Vista Alegre. Terminadas as Indicações, passou-se a 

leitura e votação dos requerimentos dos Nobres Vereadores. 1.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e 

votação única - Requerimento nº 077/2018: requer que seja oficiado ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja realizado o 

serviço de limpeza na Rua Duque de Caxias, em frente à escola EMEI 

Ferdinando Jungers, Bairro Vila Operária e nas ruas paralelas a essa via. 

Justificativa: a reiteração se faz necessária em caráter de urgência, pois o local 

encontra-se com muito mato alto, proporcionando a proliferação de animais e 

contribuindo com que a cidade fique suja, trazendo também aspecto de 

abandono e descuido. Este requerimento reitera o de nº. 039/2018. 

APROVADO. 2. Em discussão e votação única - Requerimento nº 078/2018: 

requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas providências para realização de serviços 

de cascalhamento, motonivelamento e iluminação em todas as vias públicas do 

Bairro Carcará, Biritiba Mirim. Justificativa: o requerimento se faz necessário 

em caráter de urgência, pois as ruas encontram-se em péssimas condições, 

trazendo grandes transtornos para os que se encontram ali e transitam. A 

iluminação pública é de suma importância para garantir, além da iluminação 

das vias, a segurança de todos os moradores e usuários que necessitam 

transitar no período noturno. APROVADO. 3. Em discussão e votação única - 



Requerimento nº 079/2018: requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto 

ao departamento competente para que se tome providências em relação ao 

cascalhamento, motonivelamento e iluminação em todas as vias públicas do 

Bairro Santa Catarina. Justificativa: o requerimento se faz necessário em 

caráter de urgência, pois as ruas encontram-se em péssimas condições, 

trazendo grandes transtornos para os que ali transitam. A iluminação pública é 

de suma importância para garantir, além da iluminação das vias, a segurança 

de todos os moradores e usuários que necessitam transitar no período noturno. 

APROVADO. 4.AUTORIADO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. Em discussão e votação única - Requerimento nº 080/2018: 

requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas 

Ezequiel de Aguiar determinando ao setor responsável da municipalidade as 

providências que se fazem necessárias visando à manutenção e a recuperação 

da Rua Sebastião Silva, Centro, Biritiba Mirim. Justificativa: a medida ora 

solicitada vem ao encontro do anseio dos moradores e munícipes que usam a 

respectiva via, pois a mesma encontra-se com os bloquetes soltos no trecho 

entre a Casa de Agricultura e a Avenida Ferdinando Jungers, considerada via 

coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o transito da Rodovia Alfredo 

Rolim Moura, possibilitando melhor o trânsito dentro da cidade. Justificativa: 

por se tratar de uma via coletora de veículos, em que nela transitam, tendo em 

vista que muitos se locomovem com dificuldades para a mesma, ora se faz 

necessário, pois a respectiva via apresenta risco de dano aos veículos que nela 

transitam. A mesma se torna perigosa, podendo registrar casos de acidente. 

Este requerimento reitera o requerimento de 04 de maio de 2017. APROVADO. 

5. O Vereadorsolicita ao senhor Presidente a retirada do requerimento nº 

081/2018 da pauta para melhor análise. Retirada concedida.6.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. Em discussão e votação 

única - Requerimento nº 082/2018: requer que seja encaminhado conforme 

anexo ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar o 

anteprojeto de lei que dispõe sobre a redação que cria o Programa 

Conservador das Águas que visa a implantação de ações para a melhoria da 

qualidade das águas no município de Biritiba Mirim. Justificativa: o 

requerimento se faz necessário, pois esse anteprojeto de lei dá a garantia da 

legislação à possibilidade de participação do município nos editais da ANA - 

Agência Nacional de Água, compondo, assim, de maneira significativa, a fonte 

de recursos para o FMA -Fundo Municipal de Meio Ambiente. APROVADO. 7. 

Em discussão e votação única - Requerimento nº 083/2018: requer que seja 

encaminhado ofício ao Excelentíssimo senhor Deputado Estadual Luiz Carlos 

Gondim Teixeira para que disponibilize recursos para a compra de um Raio-X 

computadorizado, para o pronto-atendimento à população de Biritiba Mirim que 

conta com uma população de aproximadamente 31.479 habitantes. 

Justificativa: o requerimento se faz necessário em caráter de urgência, tendo 

em vista que o aparelho de Raio-X computadorizado é muito importante para a 



saúde da população, diminuindo a radiação e os custos devido ao fato dos 

resultados dos exames já aparecerem diretamente no computador do médico. 

8. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS. Em 

discussão e votação única - Requerimento nº 084/2018: requer que seja 

oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos no sentido de executar o serviço de „tapa-buracos‟ na Rua Manoel da 

Nóbrega, no BairroParque Marciano. Justificativa: há necessidade devido aos 

buracos estarem impedindo os veículos de transitar na via, podendo, assim, 

causar acidentes. APROVADO. 9. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOREDUARO MELO. Em discussão e votação única - Requerimento 

nº 085/2018: requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto ao 

órgão competente para estudo e análise para a construção de uma via paralela 

à Rua Oliveira Camargo, no sentido Rodovia Professor Alfredo Rolim Moura, 

próximo ao antigo Posto de Combustível „Luizinho‟. Justificativa: a rua vem 

sendo utilizada de forma irregular no sentido ao entorno da Rodovia Professor 

Alfredo Rolim Moura. APROVADO.10. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO.Em discussão e votação única - Requerimento 

nº 086/2018: requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto ao 

órgão competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviço de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Rio Paraitinga, Rio 

Paraíba, Rio Turvo, Rio Pardo, Rio Tietê, Rio Claro, Rio Grande e Rio Guacá, 

todas situadas no Bairro Vertentes. Justificativa: as mencionadas ruas estão 

em más condições de conservação, dificultando o tráfego de veículos, 

principalmente no período de chuvas, quando aumenta o número de buracos, 

trazendo transtornos inclusive para os moradores que encontram dificuldades 

para acessar suas residências e seus veículos. APROVADO. 11. Em discussão 

e votação única - Requerimento nº 087/2018: requer que seja oficiado ao 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar, reiterando 

o requerimento nº 101/2017, para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviço de 

motonivelamento, cascalhamento e roçada na continuação da Rua Olavo Bilac, 

situada no Bairro Cruz das Almas. Justificativa: Tal solicitação se faz 

necessária, pois a via mencionada encontra-se em péssimas condições, com 

existência de buracos, além de estar tomada pelo mato que cresce às suas 

margens, dificultando o tráfego de veículos e trazendo transtorno aos 

moradores locais. APROVADO. 12. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. Em discussão e votação única - 

Requerimento nº 088/2018: requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar para que o mesmo interceda junto 

ao órgão competente solicitando estudos necessários para efetuar instalação 

de braços com iluminação pública na Rua Luiz Vieira da Silva, Bairro Jardim 



dos Eucaliptos. Justificativa: a iluminação pública é importante e traz inúmeros 

benefícios à comunidade. Com a realização dessa melhoria, estaremos 

proporcionando tranquilidade, conforto e segurança às pessoas que descolam-

se à noite, principalmente estudantes e trabalhadores. Assim sendo, atendido 

ao pedido, certamente Vossa Excelência contribuirá para a melhoria da 

mobilidade urbana do município de Biritiba Mirim. APROVADO. 13. Em 

discussão e votação única - Requerimento nº 089/2018: requer que seja 

oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando estudos 

necessários para efetuar instalação de braços de iluminação pública na Viela 2 

e na Via de Acesso J, antiga Viela 1, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Justificativa: a iluminação pública é importante e traz inúmeros benefícios à 

comunidade. Com a realização dessa melhoria, estaremos proporcionando 

tranquilidade, conforto e segurança às pessoas que descolam-se à noite, 

especialmente estudantes e trabalhadores. Assim sendo, atendido ao pedido, 

certamente Vossa Excelência contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana 

do município de Biritiba Mirim. APROVADO. 14. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADORLOURIVAL BISPO DE MATOS.Em discussão e votação única - 

Requerimento nº 090/2018: requer que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de Aguiar que, junto ao departamento 

competente, providencie a manutenção do tipo „limpeza‟ na entrada do pronto-

atendimento PA. Justificativa: esse pedido se faz com urgência devido à 

gravidade de a entrada se encontrar repleta de teias e casas de aranha. 

Embora sejam classificadas como inferiores por algumas espécies como 

venenosas, mas que não implicam em risco de vida aos seres humanos, mas 

que podem colocar em risco da saúde dos pacientes ali presentes em questão 

alérgica, podendo causar a anafilaxia, devido a possível picada de aranha; 

assim como as aranhas podem estar infectadas com tétano e transmiti-lo por 

meio de picada. A maioria das picadas de aranha-marrom é assintomática. O 

loxoscelismo é uma desordem causada pela aranha marrom. Geralmente, a 

picada é indolor, mas depois se torna uma lesão inflamatória, hemorrágica e 

dolosa do tipo 1. A necrose, morte celular, se espalha em alguns dias após a 

mordida e causa uma dermatite necrótica, uma grande irritação na pele, 

causando desconforto a quem foi picado. Espero que este pedido tenha 

atenção e seja atendido o mais breve possível, pois devido à localidade, por se 

tratar de um pronto-atendimento, onde são atendidos pacientes de todas as 

idades, a limpeza e higiene do local é o mínimo que se pode esperar da saúde 

pública no nosso município. Seguem em anexo as fotos. Desde já, os sinceros 

e cordiais agradecimentos. APROVADO.Não havendo mais material para 

Ordem do Dia, o senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário que faça 

a chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O Vereador FernandoJosé Gonçalves solicita ao senhor Presidente 

permissão para o uso da Tribuna.Pela ordem, o Vereador Paulo Rogério dos 

Santos concede seu tempo de fala ao Vereador Fernando. O Vereador 



Fernando José Gonçalves, com a palavra diz: “Senhor presidente, Primeiro 

Secretário, vice-presidente, nobres pares, uma boa tarde a todos os presentes. 

Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao Paulinho por ter cedido seu tempo. 

Senhor Presidente, na semana passada, foi realizada, nanossa cidade, 

diversas atividades sobre o tema „autismo‟. Na segunda-feira, nós tivemos 

atividades lá na praça, como a Zumba, com os professores, com a professora 

Roberta, com a professora Elaine.Opessoal fez uma atividade juntamente com 

os alunos autistas da rede e, na sexta-feira, se encerrou com um evento no 

Centro de Convenções. Infelizmente, eu não pude estar participando, mas 

acompanhei através do nosso amigo Márcio,do Jornal do Povão, queestava 

fazendo uma transmissão ao vivo lá. Obrigado Márcio; registro aqui, em nome 

da Casa, os agradecimentos pela cobertura que você fez do evento e da 

importância que é esse evento, no qual o Padre Edinei esteve proferindo a 

palestra sobre conscientização, a professora Elaine sobre os primeiros sinais e 

o professor Bruno dos Santos sobre a função de um educador físico na vida de 

um autista. Eu não consegui acompanhar 100% da cobertura, mas, 

principalmente, a do padre Edinei e da professora Elaine,eu ainda tive a 

oportunidade de acompanhar via transmissão do Márcio, até porque eu estava 

em outro compromisso, mas foi de grande valia, de grande importância. Então 

gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns a todos os envolvidos no 

trabalho, que foi essa Semana da Conscientização sobre o Autismo. Outro 

ponto que eu gostaria de comentar aqui, senhor Presidente,que eu gostaria de 

deixar registrado nos anais da Casa que, no sábado último, houve um encontro 

lá na Tropa de Muares, de propriedade do senhor Marcos Zaramella, houve o 

encontro do Moto Clube Família Góes. Para quem não conhece, o Moto Clube 

Moto tem sede na cidade e é uma entidade a qual realizou o décimo 

aniversário de fundação. Às vezes, as pessoas veem o Moto Clube e pensam: 

“Ah, o cara „coletado‟, tatuado e tal”, e não sabem, às vezes, qual a função do 

motociclismo. E o Moto Clube da Família Góes trazem aquela tradição do 

motociclismo antigo, da Velha Guarda; não só no sentido de dar segurança na 

questão de motociclismo, mas também no trabalho social, que é muito grande. 

Só para vocês terem uma ideia; só citando um exemplo do trabalho social que 

a Família Góes, esse grupo de motociclistas na nossa cidade faz; muitas 

pessoas, às vezes, preferem dar alimentos para as pessoas moradores de rua, 

e esse motociclismo da nossa cidade faz um trabalho diferenciado nesse 

sentido; além do alimento que eles levam periodicamente aos moradores de 

rua, eles também levam preservativos, levam itens de higiene pessoal como 

absorventes, escova de dentes, pasta de dentes. Então o trabalho é muito 

interessante, por isso fiz questão de registrar aqui nos anais dessa Casa o 

trabalho que foi desenvolvido. E, no sábado, começou sábado ao meio-dia e se 

encerrou no domingo também ao meio-dia. Foram 24 horas de 

confraternização com diversos motociclistas. Diversos motoclubes de outras 

cidades, inclusive de outros estados estiveram presentes na nossa cidade 

conhecendo nossa cidade, usufruindo da estrutura da nossa cidade, aplicando 



recursos, trazendo recursos para a nossa cidade. Então, eu entendi que isso 

deve ser reconhecido por essa Casa através desta singela homenagem desse 

Vereador. Tocando em outro ponto, senhor Presidente, eu tenho 

acompanhado, até porque o atual governador da nossa cidade é do meu 

partido,e do partido do vereador Robério, o PSB, o governador é o Márcio 

França, que assumiu no lugar do Governador Geraldo Alckmin, que vai sair 

como candidato para a Presidência e, naturalmente, todos os governadores 

que estão no período pré-eleitoral como o Governador Alckmin está entrando e 

o Governador França assumindo, naturalmente, existe aquela liberação, aquela 

enxurrada de recursos para os municípios tentando, com isso, angariar votos 

para suas campanhas; tanto o Governador Alckmin para Presidente, quanto o 

Governador atual, Governador Márcio França, para o Governo do Estado. Aí eu 

fui fazer um levantamento junto ao Governo do Estado e me deparei com uma 

determinada situação que é preocupante não só para esse Vereador, mas eu 

acho que para essa Casa. Na data do dia 03/04, o Governador liberou recursos 

para 492 municípios em um ato só, em um ato, ele liberou 492 recursos para 

492 municípios. Dos 492, tem alguma coisa do DADI, em torno de R$ 

300.000,00, „Amigo do Idoso‟,R$ 2.540.000,00;mais emendas não impositiva 

federais, emendas não impositivas federais, R$ 8 e 9 milhõesde reais 

aproximadamente cada uma, autorizados pelo Governador R$ 13.296.000,00; 

emendas parlamentares impositivas, que são aquelas emendas que o Governo 

tem que cumprir, em torno de R$ 43 milhões de reais. Isso tudo dáR$ 

77.472.000,00 que foi liberado pelo Governador para 492 cidades. Então lá nós 

temos emendas de todos os deputados do Estado, todos, além de alguns 

programas e além do autorizado pelo Governador. E quando eu fui, para minha 

surpresa, buscar Biritiba Mirim, não constava. Quando eu falo que é um alerta 

para essa Casa é porque as eleições estão chegando e nós sabemos que as 

emendas que estão sendo trabalhadas ainda são emendas que foram feitas no 

ano passado ou no ano retrasado, mais especificamente a emenda do 

Deputado André do Prado e emenda do Deputado Gondim. Deve ter tido aí 

uma emenda ou outra de algum outro Deputado que eu não me recordo agora, 

mas de todas essas emendas de R$ 43 milhões, ou seja, 60% quase do que foi 

liberado, não teve uma emenda de um Deputado que foi liberada para Biritiba. 

Nesse convênio do dia 03/04 que o Governador assinou para 492 municípios. 

Aí eu „peguei lá‟ a questão do Turismo: R$ 66 milhões para diversos 

municípios. Procurei Biritiba, não tem. Aí fui no outro programa, programa 

Desenvolve SP, renovação de frotas municipais e obras de infraestrutura, fui lá 

buscar Biritiba num orçamento de R$ 52 milhões também que foi liberado no 

dia 03/04, e não consta. Você „pega lá‟, vamos „pegar‟ um município aqui 

„básico‟, do porte da nossa cidade, por exemplo, Espírito Santo do Turvo, R$ 

320 mil, uma ambulância. Fartura, R$ 450 mil, ônibus. Floreal, que é menor do 

que Biritiba,R$ 280 mil para caminhão basculante. Guariba, que é menor do 

que Biritiba, R$ 270 mil, Santo Antônio de Aracanguá,R$ 1 milhão e 500 mil 

para a construção de infraestrutura do Distrito Industrial. Aí, vamos „pegar lá‟ 



Junqueirópolis, que é mais ou menos do nosso porte: R$ 2.200.00,00 para 

máquinas e equipamentos. E, mais uma vez, em torno de R$ 52 e 53 milhões.E 

Biritiba também não foi contemplada nesse programa. Aí, anterior um 

pouquinho, no dia 29, o Governo do Estado libera R$ 7.500.000,00 para um 

programa conjunto de proteção à fauna e à flora, o qual cita alguns municípios. 

Também não cita Biritiba Mirim. Aí nós fomos lá e buscamos mais um 

programa do Governo do Estado: a regularização de mais de 500 mil lotes no 

Programa Cidade Legal. Então, os municípios com autorização para as novas 

contratações; aparece uma infinidade; Biritiba não consta. Municípios 

contemplados com convênios para elaboração de novos projetos de novas 

moradias; Biritiba não consta. Municípios contemplados com o início dos 

serviços de regularização fundiária pelo Cidade Legal,„tá‟ certo? Que é aquela 

parte burocrática; não se fala em „recurso‟. É parte burocrática, da qual é a 

única que Biritiba está inclusa. E para encerrar essa parte com o Governo do 

Estado, senhor Presidente e nobres pares, nós tínhamos na Assembleia 

Legislativa tramitando e alguns vereadores daqui, vou fazer jus, alertaram o 

Executivo quanto a isso, dos MIT‟s, que são os Municípios de Interesse 

Turístico. Então nós tínhamos em dezembro, 140 municípios de interesse 

turístico com probabilidade para se tornarem Município de Interesse Turístico – 

MIT. Tinha 140 projetos; dos 140 projetos,92 municípios foram contemplados 

como Municípios de Interesse Turístico. E, mais uma vez, eu fui buscar Biritiba 

Mirim. E Biritiba Mirim, infelizmente, não está contemplada como MIT.”. 

Encerrado o tempo de fala do Vereador Fernando José Gonçalves,o 

Vereador Robério de Almeida Silva pede autorização à Presidência para que 

seu tempo seja computado para o Vereador Fernando José 

Gonçalvesconcluir sua fala. O Vereador Fernando José Gonçalves, com a 

palavra, retoma seu discurso: “Obrigado, nobre Vereador Robério. Eu acredito 

que, com o tempo do vereador Robério, eu consiga encerrar minha fala. Agora, 

o que nos causa estranheza é que nós temos um Plano de Turismo que foi 

elaborado pelo Executivo. Não chegou até essa Casa ainda, não foi analisado 

por essa Casa, está certo? Mas se você tem um Plano de Turismo elaborado, 

qual foi o motivo para que o município não fosse contemplado como Município 

de Interesse Turístico? Se vocês „pegarem‟ a relação; eu não tive a 

oportunidade de imprimir a relação dos municípios, mas se vocês „pegarem‟ lá, 

tem município que tem menos da metade do nosso orçamento e virou MIT. 

Menos da metade dos nossos habitantes e se tornou Município de Interesse 

Turístico. Então, eu não sei, eu acho que deveríamos, posteriormente, convidar 

a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Turismo da nossa cidade ou o 

Executivo, quem possa responder por ele, para explicar a essa Casa o que 

ocorreu para o município não ser contemplado como MIT. Porque foi feito o 

trabalho, foi feito o Plano de Turismo. Não é possível que municípios, não 

desmerecendo os „coirmãos‟, mas municípios que tenham menos condições 

financeiras que Biritiba consigam atender a demanda, que não deve ser tão 

difícil, porque de 140, 92 foram contemplados, de conseguir atender a 



demanda por Município de Interesse Turístico e Biritiba não conseguir. Então, 

sinceramente, ao mesmo tempo que nós vemos uma certa euforia, nós 

também vemos uma certa frustração, porque você „pega‟ diversos programas 

do Governo do Estado e não é contemplado. Diversos, não foi um, nem dois e 

nem três. O Prefeito deve ter assinado algum convênio ou outro aí por esses 

dias, está certo? Mas não chegou até o conhecimento dessa Casa. Mas dentro 

do Portal do Estado que eu estou pesquisando, eu não achei, a não ser o 

Cidade Legal. E aí eu acho que os Vereadores da base do Prefeito poderiam 

até explicar melhor se existe alguma contemplação quanto a recursos para o 

município. Mas o que eu estou vendo até agora são emendas dos deputados 

que foram apresentadas „lá atrás‟. Então, de 492 municípios, R$ 43 milhões de 

emendas de Deputados e não veio nenhum centavo para a cidade. Nós 

Vereadores/ Vereador Paulinho, cadê o Deputado Campos Machado? Cadê o 

Deputado A, B, C que vem buscar o nosso apoio aqui, mas quando passa a 

emenda/ Deputados da região, eu vi aqui emenda do Deputado Gondim, do 

Deputado Marcos Damásio, do Deputado André do Prado para „Cochinchina‟. 

Está certo, eles estão fazendo o trabalho deles. Eles têm que contemplar os 

outros municípios também; mas e Biritiba? Então acho que está na hora de 

nós, Vereadores, darmos uma repensada nessa questão de apoio a 

Deputados. Porque estão liberando esse „calhamaço‟ de recursos financeiros, e 

Biritiba não foi contemplada. Então acho que isso serve de alerta não só para 

esse Vereador, mas para todos os demais Vereadores quanto à questão do 

apoio a um Deputado Estadual no próximo pleito. Volto a afirmar: as emendas 

que o Prefeito atual está trabalhando são emendas ainda retroativas/ só para 

concluir, senhor Presidente, são emendas ainda retroativas a 2016, quando 

foram as emendas do Deputado André do Prado, Deputado Márcio Alvino, 

Deputada Renata Abreu, Deputado Tiririca, Deputado Gondim, são emendas 

retroativas. Teve a Deputada Vanessa Damo,que na época era Deputada 

também, o Deputado do Valter. Então acho que isso serve de alerta para que 

nós, Vereadores, falamos uma reflexão das próximas eleições. Para 

questionarmos o que realmente o Deputado trouxe para a cidade, ou ele só 

quer o voto? De paraquedistas, nós estamos cheios. Então está na hora de nós 

analisarmos melhor. Eu agradeço o aparte dos colegas que me concederam, e 

muito obrigado, senhor Presidente. ”Próximo orador Vereador Jorge Mishima: 

“Excelentíssimo Presidente dessa Casa, grande amigo Lourival Bispo de 

Matos, membros da Mesa Diretiva, senhoras e senhores Vereadores, a 

imprensa e o pessoal que está assistindo. Inicialmente, senhor Presidente, 

quero parabenizar o nobre Vereador Fernando com respeito à Rua Sebastião 

Silva, realmente, essa rua, se é que nós podemos tratá-la assim, que está 

completamente deteriorada. São inúmeros pedidos. Acho que todos os 

Vereadores desta Casa já fizeram Requerimentos, todos, sem exceção. E até 

agora nenhuma providência foi tomada. E parabenizo a Vossa Excelência 

sobre mais esta, não digo nem iniciativa, mas essa continuidade desse 

Requerimento. O Requerimento nº 083 do Vereador Reinaldo, solicitando ao 



Deputado, amigo nosso, o Deputado Gondim para que providencie um 

aparelho de Raio-X. Já é o momento do Gondim também olhar com mais 

atenção para o nosso município, como disse bem o nobre Vereador Fernando. 

Parabéns pela iniciativa, Vereador, e gostaria, com a sua autorização, também 

fazer coro a essa solicitação de Vossa Excelência. O Requerimento nº 86 do 

nobre Vereador professor Sérgio, parabéns pela iniciativa. Vertente, que é o 

nosso bairro de elite, está completamente abandonado. Tenho transitado por 

aquelas ruas e, realmente, estão em péssimas condições de tráfego. Por fim, 

senhor Presidente, de público, na última sessão, talvez eu não soube me 

expressar ou a minha expressão foi um tanto quanto contundente. Mas eu 

quero dizer ao Presidente desta Casa que eu tenho o maior respeito. Sei do 

seu passado, assemelha-se com meu passado também.  Venceu na vida 

pública e na vida profissional, tornando-se, em nosso município, uma das 

pessoas mais influentes. E hoje ocupa o cargo de Presidente da Casa. Não é à 

toa que Vossa Excelência está neste cargo. Então, eu peço desculpas. Não é 

do meu feitio falar de forma tão/ com falta de educação, digamos assim, 

mesmo, porque Vossa Excelência é o nosso Presidente, e todos nós devemos 

respeitá-lo. Se não fosse Vossa Excelência mais velho do que eu teria/ Isso foi 

um legado da minha família, dizendo que nós temos que respeitar os mais 

velhos. E eu vacilei, na verdade, e peço desculpas a Vossa Excelência. No 

mais, muito obrigado a todos pela presença, boa tarde.”.O próximo orador 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. O Vereador Walter Machado de 

Almeidapede que seu tempo de fala seja computado ao Vereador Marcelo 

Batista.Pela ordem, o Vereador Jorge Mishima pede anuência da Presidência 

para que se retire do Plenário, justificando-se de que possui compromisso. 

Concedido. Com a palavra, Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, diz: 

“Boa tarde a todos, Presidente, membros da Mesa, Primeiro, Segundo e Vice, 

nobres pares que compõem aqui, ao pessoal da imprensa, do Impresso Brasil, 

ao repórter que está aí, o Márcio do Povão e esposa, sempre prestigiando, 

Miguel nosso companheiro que está sempre aí, a quem eu saúdo o pessoal da 

plateia, meus nobres pares também. Gostaria de agradecer ao Walter pela 

cessão do tempo e gostaria de explanar algumas coisas a respeito do ocorrido. 

Aproveitando que o nobre Vereador Fernando José Gonçalves colocou a 

respeito do MIT - dos Municípios de Interesse Turístico, eu gostaria de pautar 

que, se vocês, nobres pares se lembram, eu já vinha falando já no ano 

passado que esse era um projeto de lei tinha sido colocado e que o Deputado 

tinha inserido Biritiba como Município de Interesse Turístico e tinha que cumprir 

um cronograma. Pedi na época, era o Júnior da Costa Camilo o nosso 

Secretário do Turismo e pedi encarecidamente que ele cumprisse o 

cronograma para poder enviar para a gente não perder essa oportunidade de 

estar inserido como MIT. Então fui cobrado pelo Deputado, porque ele colocou, 

fez um trabalho, um aporte junto ao Secretário de Estado também do Turismo e 

aguardamos. Cobrei ele esse ano mesmo aqui, acabei de ter a resposta agora 

no dia 5 de Março, do Prefeito que, alertando que, inclusive, está aqui; 



requerimento meu nº 31/2018, em que eu estava alertando e pedindo as 

providências no sentido de fosse cumprido o cronograma de requisitos para 

tornar o Município de Interesse Turístico. A justificativa era justamente a 

celeridade do tempo e que o projeto se encontrava na Assembleia Estadual e é 

sabido que foi celebrado o convênio da Prefeitura aONG, se não me engano, 

para criar a elaboração do Plano Diretor de Turismo. E eu gostaria muito que 

fosse, para a gente não perder esse esforço que foi feito não só pelo Deputado 

André do Prado, mas por outros deputados também da base que compõem o 

Tietê, essa colocação. Porque é uma verba que vem anualmente, algo em 

torno de R$ 500 mil, e a gente não poderia estar deixando. Infelizmente, nosso 

município, recebi aqui a resposta do Prefeito, de que vai ser analisado. 

Protocolou no dia 02 de Abril, mas já perdemos esse. E eu gostaria de saber 

como anda o Plano Diretor de Turismo também por parte do Executivo, porque 

a gente faz o pedido, faz a cobrança e, como o próprio Fernando falou, parece 

que o Deputado também não trabalha. É mentira, Deputado tinha inserido esse 

projeto, inclusive, ele é um dos autores do projeto MIT, junto com outros 

Deputados também. Foi feito em 2015. Tem o Beto Trícoli, João Caramez, 

Orlando Bolsone, André do Prado, Ed Thomas, Sebastião Santos, Itamar 

Borges Donizete Braga. Foi elaborado em 2015 através deles. E, para Biritiba, 

seria pouca verba, mas já estaria no encaixe anual de uma verba de R$ 500 mil 

reais. E outra questão também, é que gostaria de saber agora quem é o 

secretário atual do Turismo para que a gente possa ter notícias, se for o caso, 

fazer coro ao nobre vereador Fernando, da gente estar convocando o 

Secretário junto com o Plano Diretor, viu professor Sérgio, para a gente ter 

informações. Para a gente não perder isso daí. Biritiba já é carente, e a gente 

vai perdendo essas oportunidades aí. Que nem, Salesópolis está, a Santa 

Branca está, Mogi, Guararema, Santa Isabel foram contempladas também. E é 

um dinheiro que a gente poderia estar, além do projeto, ter o aporte também da 

Secretaria de Estado de Turismo. Outra questão também é referente ao meu 

projeto elaborado por mim e aprovado por vocês, o qual eu agradeço, que é da 

qualidade da água nas caixas d‟águas escolares, o projeto de lei nº 04/2018. 

Infelizmente, ele foi vetado pelo Prefeito alegando que ele iria onerar os cofres 

públicos e que, então, e por ser matéria de interesse que onera os cofres 

públicos, ele tinha que que denegar esse projeto e vetar. Eu sinto só do 

Executivo, de quem orientou e quem falou, eu acho que a qualidade da água 

que um professor, o aluno e o funcionário bebem numa escola é tão importante 

quanto a merenda que deve ser bem assistida também, bem como a qualidade 

de ensino. E foi através de uma discussão que todos aqui enalteceram a 

qualidade da água que deveria ser fiscalizada e também já foi, então eu não 

acredito que esse custo seria tão relevante. Mas já que o Prefeito ou o 

Executivo acham então, que vá catraca, então. Vamos colocar aí, vamos gastar 

a prioridade, o dinheiro do FUNDEB que tem para a educação. Infelizmente eu 

acho que a questão da água uma questão, embora seja eu o autor, mas foi 

aprovado por todos, gostaria desse respeito porque uma vida que talvez possa 



se perder com uma contaminação de água ou de alguma coisa, zelares, ela 

danifica totalmente qualquer tipo de encomenda. Então não acredito que essa 

economia seja uma questão tão salutar, que onere tanto. Se é problema de 

autoria do projeto, veta, então, e que mande através dele. Mas o que eu quero 

é a qualidade da água que o aluno bebe, que a pessoa utiliza, que possa ser 

de qualidade. A gente sabe, já temos colegas aqui que ficaram doentes com 

questão de água, a água é um líquido vital para a gente e necessário.  E outra 

questão também, além das colocadas aqui sobre MIT, é dos pedidos que esse 

Vereador aqui/ a questão dos carros que foram doados pela Câmara para o 

Prefeito, os três veículos, o Prefeito falou que vai estar tomando providências 

para arrumar os veículos para colocar um à disposição da fisioterapia para 

levar o pessoal, um na fiscalização, que a gente pediu, ele respondeu o 

requerimento, então, vamos aguardar. E também, a respeito do pedido que a 

gente teve do próprio cumprimento do Plano de Turismo, a gente fica chateado, 

porque a impressão que a gente tem na pasta do Turismo, embora tenha um 

Plano Diretor, que eles devem estar fazendo o trabalho deles, convênios 

assinados, mas a gente gostaria realmente, porque Biritiba é uma cidade de 

um potencial „tremendo‟, assim como é Salesópolis também para o Turismo, de 

que tivesse uma atitude. E é uma pasta que a gente vê hoje que está um pouco 

parada. E se a gente quer obter o resultado, pois eu não tive a oportunidade de 

ir, mas eu vi um vídeo do Novo Mirante que eles inauguraram em Guararema; 

a nossa cidade, as características nossas naturais não deixam em nada a 

desejar para nenhuma dessas cidades turísticas. Só que é um diamante a ser 

lapidado, como nós viemos falar. É impressionante, é uma coisa linda, mas é 

uma coisa que em Biritiba, a gente tem aqui; tem Casa Grande, tem a Pedra do 

Sapo, a Pedra do Garrafão, tem o Turismo Rural, o Turismo Agrícola, o 

Turismo que pode ser esportivo também, o Turismo Religioso. Então a gente 

gostaria que não ficasse essa impressão de que quem está nessa pasta, de 

auxiliar, ou que a gente pudesse estar junto, que pudesse vir aqui discutir com 

a gente, e ir atrás. Porque realmente estão perdendo a oportunidade. Eu acho 

que é um caminho, é um filão novo que pode ser explorado. Pode dar emprego 

para muita gente/”. O VereadorFernandoJosé Gonçalvessolicita um aparte 

para o orador. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melopermite. 

OVereador FernandoJosé Gonçalvesdiz: “Só lembrando que o MIT, num 

primeiro momento, quando o município se torna de interesse turístico, ele tem 

um recurso fixo anual em torno de R$ 500 mil. E aí esse município, se atender 

às exigências do Governo do Estado, pode ser classificado posteriormente 

como Estância Turística e, da mesma forma que as Estâncias Turísticas hoje 

têm direito a uma fatia maior do DADI, elas também têm que cumprir as 

exigências para serem Estância Turística. Se elas não cumprirem, elas passam 

a ser MIT e os MIT passariam a ser Estância. Então nós temos o potencial de 

iniciarmos com recurso de R$ 500 mil por ano, mas trabalhando fortemente 

para que nos tornássemos Estância e depois trabalharmos para não perdermos 

esse título de Estância. Agora o Plano de Turismo foi feito, até na última vez 



em que eu estive conversando com um dos funcionários da Prefeitura que está 

num dos cargos lá, ele disse que o Plano de iria ser registrado em cartório. Eu 

falei: “mas o Plano não foi nem aprovado pela Câmara ainda. ”. Mas tudo bem, 

está querendo registrar em cartório, não foi aprovado pela Câmara, não foi 

discutido pela Câmara; mas eu só não entendo é a Prefeitura fazer um Plano 

de Turismo, pedir autorização para assinar o convênio com ONG, o Prefeito 

esteve nessa Casa, pediu autorização, pediu apoio dos Vereadores para que 

pudessem aprovar esse convênio que não iria ter custo para a Prefeitura, e, 

realmente, não teve. Foram feitas as audiências públicas, só que depois das 

audiências, não sei se concluíram o Plano, porque não deram mais nenhuma 

satisfação para essa Casa. E aí o projeto de lei, como Vossa Excelência 

colocou, do Deputado André do Prado, estava lá, mas tem um prazo para ser 

votado para que o governo possa planejar a sua estrutura financeira. E esse 

ano é ano eleitoral, tem essa dificuldade ainda. Então quer dizer, o Deputado 

fez a parte dele, agora será que a Prefeitura fez a parte dela também? Porque 

na relação que em constam os 92 municípios, dos 140, os 92 municípios, 

infelizmente Biritiba não foi contemplada. Pode ser que esteja no outro estágio, 

mas, pelo menos, pela página do Governo do Estado, não foi contemplada. 

Muito obrigado, Vereador.”. Terminado o aparte do Vereador Fernando José 

Gonçalves, o VereadorMarcelo Batista de Miranda Melo retoma o seu 

discurso, dizendo: “ Eu gostaria também de botar uma ênfase maior justamente 

para justificar que no caso do Deputado André do Prado, porque o Fernando 

falou: “De repente, cadê os Deputados? ”Mas uma vez que o Deputado manda 

uma emenda lá, como mandou R$ 150 mil para uma ambulância, a coisa 

demora; coloca o município em debate para ser inserido no MIT, e a coisa não 

anda, sabe? Você acaba falando assim: “pô”. O pessoal também há de ter no 

Executivo um grupo de projeto para fazer cumprir isso daí, porque, se não, o 

cara desanima. Ele vai mandar a verba para outros lugares mesmo, entendeu? 

Porque a verba precisa, ser além de contemplada, de ter o projeto para ser 

cumprida, a documentação em ordem; então quer dizer, a gente, aqui na 

Câmara, quando vem coisa para pedir para parcelar para a Prefeitura ter o 

CPR, a gente faz. Essa questão tanto do Plano de Turismo quanto do Plano 

Diretor, vocês estão lembrados, ano passado, eu coloquei o mais rápido 

possível para a votação, porque eu achei que era matéria de urgência, para 

gente não perder isso daí. E agora esse esforço que nós fizemos, que 

aprovamos rapidamente como uma celeridade bruta vai sendo esvaído, jogado 

fora. É contra essas questões que a gente está aqui criticando. A gente não 

pode brincar de: “Ah, eu não vou dar moral para Deputado. ” Não dá. O 

Deputado André do Prado, como o Márcio Alvino, eles têm sido presentes, sim, 

na cidade. Gostaria apenas de agradecer a todos pela votação do meu veto e 

pedir, se puder, numa outra análise, a gente tentar derrubar esse veto, porque 

eu acredito que a água é de importância para todos os alunos e professores e 

funcionários. Muito obrigado, Presidente.”.Próximo oradorVereador Reinaldo 

Pereira Junior. Este pediu permissão ao Presidente para que fizesse sua fala 



de seu assento. Concedido. Com a palavra, o Vereador Reinaldo Pereira 

Junior, diz:“Senhor Presidente, nobres pares, todos aqui presentes, hoje 

venho aqui falar dos meus dois requerimentos na votação do dia e agradecer a 

todos vereadores pelo apoio. O requerimento nº 82/2018 que é sobre a 

disponibilização de Programa Conservador das Águas que é para ajudar na 

captação de recursos para o município. Espero que o Prefeito envie para a 

Casa de Leis aqui o projeto que eu solicitei a ele, que não tem nada de demais. 

O Projeto já está até pronto, é só ele adicionar algumas coisas se ele achar 

que tem necessidade ou não. E quero agradecer ao Deputado Gondim, que 

pediu para que eu fizesse esse requerimento solicitando o Raio-X para o 

município, porque ele vai lutar para conseguir essa verba, que eu acho que é 

de grande avalia devido ao Raio-X do município ser de péssima qualidade. 

Hoje não temos Raio-X no município. A empresa que presta serviços de Raio–

X „fechou as portas‟ por falta de pagamento, segundo informações que 

estamos apurando no Conselho da Saúde e queria também dizer ao nobre 

Vereador Marcelo que estou com você nesse projeto seu da água, porque eu 

acho que devido a tantos outros gastos que estão tendo no município, um 

custo de revisão de adequação da água para deixar de melhor qualidade para 

os alunos e funcionários é até um absurdo falar que gera custo, se 

relacionarmos aos outros contratos exorbitantes que têm no município. Não 

tenho mais nada a falar. Agradeço, senhor Presidente. ”Encerra-se a chamada 

dos Vereadores inscritos para fazerem uso da palavra. OVereador pede a 

palavra ao Presidente. Concedida. O Vereador pede autorização ao Presidente 

para fazer uma leitura de seu assento.Concedida.Com a palavra, o Vereador, 

diz: “Como todos sabem, hoje é dia da Biblioteca. O decreto de 9 de Abril de 

1980 institui no país a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, bem como o 

dia do Bibliotecário. Por esse motivo, o dia 09/04 é concedido como o dia da 

Biblioteca. A comemoração desta data é essencial para relembrarmos a 

importância da leitura, apesar de muitas pessoas não gostarem de praticar esta 

atividade, conforme define Carlos Drummond de Andrade em frase célebre 

sobre a leitura: „a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível 

que pareça, a quase totalidade não sente esta sede‟. Além de ser importante 

culturalmente, é comprovado que o hábito da leitura causa bem-estar mental. 

Estudos recentes mostram que o processo de imaginação que as pessoas 

fazem quando leem um livro é muito diferente daquele gerado por um filme ou 

outro método audiovisual. Por isso, existem tratamentos de saúde feitos com 

biblioterapia. Os livros são importantes tanto para a formação cultural como 

para a formação de uma pessoa como cidadã. E é na biblioteca, em meio a 

todos os livros, que o mundo tecnologia, computadores e internet, muitas 

bibliotecas têm caído no esquecimento e sendo substituídas por acervos 

digitalizados e bibliotecas digitais. Mas será que a Biblioteca está caindo, de 

fato, no esquecimento? Se estiver, não deveria, pois é um dos melhores 

métodos de inclusão social e de aprendizagem que existe. Claro que é bom ter 

este tipo de comodidade, só que a Internet não vai substituir o prazer pela 



pesquisa de livros, muito menos substituir o clima de estar dentro de uma 

biblioteca rodeada por livros. E ainda, não são todos os livros e informações 

que podem ser encontrados na internet, por isso mesmo é importante ir ou vou 

levar uma criança até uma biblioteca e fazer com que ele se acostume com o 

clima do local e vá tomando no gosto pelos livros e pelo conhecimento. A 

biblioteca pode estar saindo de moda, mas as vantagens em relação ao acervo 

digital e à internet são imensas e incomparáveis. Ninguém aqui está a dizer 

que a pesquisa feita pela internet deva ser deixada de lado ao contrário, a 

inclusão digital deve ser proporcionada às crianças desde cedo; apenas 

estamos a dizer que frequentar uma biblioteca também pode trazer muitos 

benefícios àquele que a frequenta. A biblioteca é um meio de integrar todas as 

pessoas e oferecer ensino, leitura e conhecimento de graça. Muito obrigado a 

todos. ”.O Segundo Secretário Fernando José Gonçalvespede o uso da 

palavra. Concedido. Com a palavra, o Segundo Secretário Fernando José 

Gonçalvesdiz: “Senhor Presidente, chegou às mãos dessa Segunda 

Secretaria na Mesa o convite da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, o qual 

solicito autorização de vossa senhoria para que eu possa realizar leitura”. 

Autorização concedida. “A Secretaria Municipal de Educação e o Conselho 

Municipal de Educação convidam diversas seguimentos das redes de 

educação municipal, estadual e privada ONG‟s, instituições, conselhos 

municipais, sindicatos, e sociedade civil em geral para participarem da 

audiência pública. Serão eleitos 15 Delegados para representarem o município 

de Biritiba Mirim na Conferência Intermunicipal de Educação - CONAE 2018 - a 

ser realizado no dia 20, 21 e 22 de abril em Suzano, que tem como tema a 

construção do Sistema Nacional de Educação - SNE e o Plano Nacional de 

Educação – PNE, monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a 

garantia dos direitos da Educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. 

Nair Vieira, Secretária Municipal de Educação. Audiência pública. 

Tema:Secretaria Nacional e Sistema Nacional de Educação e financiamento da 

Educação, Gestão, Transparência e Controle Social. Palestra: Professor 

Eduardo César Silva, dia 09/04/2018, às19h, horário local. Centro de 

Convenções.”. Só atentando, senhor Presidente, que esse convite não veio 

pelo Poder Público, esse convite chegou em nossas mãos através da 

assessoria dos Vereadores da Casa e da Diretoria que retiraram esse convite 

do site da Prefeitura. Então, muito estranha a Prefeitura, a Secretaria Municipal 

de Educação, através do seu Departamento de Comunicação da Prefeitura não 

ter caminhado um convite de um evento da dessa envergadura para as nobres 

pares. Muito obrigado. ”. O Presidente Vereador Lourival Bispo de Matos: 

“Vereador, o que eu estou sabendo é o que realmente falaram; que tinham 

protocolado na Casa, só que, nessa Casa não foi protocolado. E pedimos 

informação, porque a moça não respondeu, então o rapaz hoje estava de folga 

e que tinha entregado, mas quer dizer, não é chegar ali e entregar na 

recepção, ele tinha que protocolar, então ficamos sem. Até peço desculpas aos 

Nobres Vereadores, porque é um compromisso que a gente tem de cada ofício 



que chegar a essa Casa, a gente entregar para cada Vereador em seu 

gabinete um convite, seja ele qual for. Nosso compromisso é esse. Então 

ficamos devendo isso aí por causa dessa situação, isso daqui não veio, porque 

não protocolou. Eles falaram que tinham protocolado, mas não protocolaram 

nada. Então, a estranheza está sendo por isso aí, por isso nós fizemos questão 

realmente de apresentar, porque nessa Casa realmente não entrou esse 

convite. Eu só queria fazer um apanhamento a respeito dos deputados. Eu 

tenho um apreço muito grande com aqueles deputados que vêm a nossa 

cidade, praticamente frequentemente, e não aqueles que vêm de quatro ou de 

seis em seis anos pedir o seu voto. E hoje eu não tenho porque falar o nome 

do Márcio Alvino e nem do André do Prado, porque foram dois deputados que 

tiveram cada um nessa cidade quase 10 mil votos. Mas tiveram por merecer, 

porque investiram muito dentro dessa cidade. Então, se hoje, está existindo o 

que o nosso Segundo Secretário Fernando está falando, tem que olhar bem em 

quem votar. Mas nem visitar a cidade. Não tem outro Deputado que vem até 

aqui, a não ser o Dr. Gondim, o Márcio Alvino, a não ser o André do Prado. 

Qual é o outro deputado que vem aqui? O cara mesmo veio aqui e eu tive que 

dar umas „boas‟ para ele. É do meu partido, mas eu tive que falar a verdade no 

gabinete quando era o Prefeito Wil, fui obrigado a falar a verdade para ele. Eu 

falei: „Aqui nós não queremos deputados que vêm aqui de seis em seis anos 

não, Deputado.‟. E eu sou do partido do Deputado, agora venha aqui buscar. 

Porque eu penso dessa forma; o Deputado, para representar um município, 

pelo menos ele tenha cem votos, mas ele tem que voltar a essa cidade aqui 

para depois agradecer, porque talvez foi por um voto que ele realmente foi 

eleito ou reeleito. É por isso que eu defendo o Márcio Alvino e o Deputado 

André, que sempre são atuantes aqui nessa cidade. Se hoje, nesse momento, 

eles não estão enviando alguma emenda ao município, a gente tem que 

agradecer o que eles já fizeram. Agora, só eles podem dizer: “eu não mandei 

emenda por isso e isso”. Então o Vereador que falou, outras cidades aí 

também que eles têm que percorrer várias cidades do Estado, mas eu espero, 

realmente, que esses dois Deputados não deixem a desejar em nossa cidade 

não, você pode ter certeza de que ainda vamos ter muitas glórias desses dois 

Deputados. Isso eu digo e eu digo com muito orgulho disso aí, não 

desmerecendo nenhum dos outros Deputados; Dr. Gondim, a gente sabe o 

trabalho que ele tem também nessa cidade, principalmente na parte de saúde, 

mas a gente só tem que realmente/ os outros, eu não posso falar, porque não 

vem ninguém aqui. Ninguém se apresentou a essa Casa aqui. Eu me lembro 

da minha primeira gestão aqui vendo o Dr. Paulo Maluf e a gente/ Nossa 

Senhora, estiveram por duas vezes aqui dentro dessa Casa. Independente de 

coisa partidária, mas se o deputado quer representar o município, ele tem que 

vir na cidade, tem que mostrar „sua cara‟ e onde o Márcio e o André estão 

sempre aí. O Dr. Gondim sempre está visando a nossa cidade também, eu não 

tenho porque dizer só do André, tenho que falar do Dr. Gondim também, 

porque sempre esteve vindo a essa cidade, sempre ajudando essa cidade, 



principalmente na área da Saúde. Então a coisa é que tem que ver esse lado, 

Vereador. Eu defendo eles e falo isso por causa disso. Aí agora ninguém sabe 

quais são os/ igual o senhor falou, eles em 2016, as emendas que eles 

mandaram, muitas foram perdidas aqui dentro desse município. Então é hoje 

talvez que eles se retranquem de mandar outra emenda: “Espera aí! Eu vou 

mandar outra emenda para perder de novo? ”. Então nós temos emendas 

perdidas, então não podemos julgar por causa disso, se é falha da Prefeitura, 

se não é, só que a gente sabe que perderam muitas emendas e que hoje vão 

ficar muitas obras em que as emendas já estavam encaminhadas e que 

realmente foram perdidas. É por isso que eu falo hoje de „boca cheia‟ e com 

orgulho desses dois Deputados. Muito obrigado a vocês. Só tenho a agradecer 

pela presença do Márcio e dos presentes. E terminando com os Edis a Ordem 

do Dia e não havendo mais nada a tratar, agradeço aos presentes e declaro a 

presente Sessão Ordinária encerrada no dia 09 de Abril de 2018. Muito 

obrigada a todos e uma boa tarde a todos. ” 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada, Biritiba Mirim, 09 

de Abril de 2018.  
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