
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA  14 DE MAIO DE 2018.  

 

Aos quatorze dias do mês de maio 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, Lourival bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, 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 Júnior, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 53 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O senhor Presidente deu por 

iniciado os trabalhos da presente Sessão Ordinária.1.O senhor Presidente 

solicitou ao Segundo Secretário Vereador Leonardo VenâncioMolinaque 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de maiode 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. Terminado o 

Expediente, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, o Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior que fizesse a leitura das Indicações nº 094 a 

095.1.Indicação nº 094/2018 de autoria do Nobre VereadorLourival Bispo De 

Matos:solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo 

interceda a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes os estudos 

necessários para a alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do 

condutor do veículo na Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a 

Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo. Esta indicação 

reitera a Indicação de n° 061/2018 e os Requerimentos de n° 065/2017, n° 

145/2017, n° 207/2017, n° 258/2017, n° 304/2017, n° 338/2017 e n° 

015/2018.O vereador Leonardo Venâncio Molina, pede pela ordem: “Solicito 

ao senhor Presidente que faça a retirada da indicação nº 095/2018.Que ela 

fosse retirada da Ordem do Dia. Muito obrigado!”. O senhor Presidente ataca o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador e a Indicação nº 95/2018 é retirada da 

Ordem do Dia.  

Passou-se à Ordem do Dia. O VereadorLeonardo Venâncio Molinapede pela 

ordem e diz: “Ru gostaria que o senhor incluísse na Ordem do Dia a Moção de 

aplausos desse Vereador”. O Presidente Lourival Bispo de Matos responde: 

“Será recebida e será concedida ao Nobre Vereador”. O Presidente coloca em 

votação o Requerimento verbal do Vereador. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.Em seguida, o Vereador Reinaldo Pereira Júniorpede pela 



ordem: “Eu gostaria que o senhor incluísse o Requerimento também na Ordem, 

tendo em vista que aconteceu um acidente no fim de semana na Rua Benedito 

de Mello Miranda, sentido Castelano, se fosse possível, por favor!”. O 

Presidente coloca em votação o Requerimento verbal do Vereador. 

APROVADO POR UNANIMIDADE.Terminadas as Indicações, passou-se à 

Ordem do Dia.O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

leitura em única discussão e votação Requerimento nº 122/2018. 1. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO. Em discussão e 

votação única oRequerimento nº 122/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, 

solicitando a operação tapa buracos nas Ruas Manoel da Nóbrega e Graciliano 

Ramos, ambas situadas no Parque Marciano.APROVADO.2. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. Em discussão e 

votaçãoúnica oRequerimento nº 123/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento de Obras a 

construção de três redutores de velocidade do tipo “lombada” na Avenida 

Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo. Sendo que as construções dessas 

lombadas sejam nos respectivos locais;1 – Em frente à residência do Sr. 

Costela 2 – Em frente à chácara Nossa Senhora Aparecida n° 80 3 – Próxima à 

residência da Família Maia. Esta Indicação Reitera os requerimentos de n° 

124/2013, n° 019/2013, n° 089/2014, n° 212/2015, n° 105/2016, n° 081/2017, 

n° 128/2017, n° 208/2017, n° 262/2017, n° 306/2017, n° 337/2017, n° 

016/2018, n° 065/2018 e as Indicações n° 113/2016 e n° 171/2016. 

APROVADO.3.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS 

PASSOS.Em discussão e votação única o Requerimento nº 124/2018: requer 

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

Departamento de Obras e Serviços Urbanos – DOSU, no sentido de fazer o 

reparo do gradil de proteção da ponte existente a mais ou menos 870,00 

metros da Avenida Jair Leme, sobre o Rio Tietê. APROVADO. 4. Em discussão 

e votação única o Requerimento nº 125/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos, no sentido de executar serviços de prolongamentos dos 

tubos nas duas extremidades com pelo menos dois tubos em cada lado na Rua 

Bolívia esquina com a Rua Uruguai no Bairro Castellano. Esse Requerimento 

reitera o Requerimento n° 038/2017 e 070/2018.APROVADO. 5. Em discussão 

e votação única o Requerimento nº 126/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que faça os estudos necessários viabilizando a instalação de 

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

Santa Barbará. Este Requerimento reitera o Requerimento n° 054/2018. 

APROVADO. 6. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS. Em discussão e votação única o Requerimento nº 127/2018: requer 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que seja efetuada a 

fiscalização dos terrenos e verificar se estão limpos conforme a Lei N. 1.008, 



de 25 de abril de 2001, Artigo 2º. Este Requerimento reitera o Requerimento n° 

184/2017. O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita pela ordem: “ Eu 

gostaria de parabenizar o vereador Paulopela apresentação do seu 

Requerimento, porém, quando nós falamos em fiscalização, eu falo isso como 

fiscal da postura da Prefeitura afastadoe licenciado para exercer o mandato de 

Vereador, o quadro que se encontra hoje é uma grande dificuldade dos 

próprios fiscais de se locomoverem. Eu acho que antes de nós estarmos 

cobrando a fiscalização em si, temos que pleitear junto ao Poder Executivo 

condições de trabalho para que a fiscalização possa executar o seu trabalho. 

Infelizmente hoje o serviço de fiscalização não conta com um veículo sequer 

para poder transportar os fiscais para que possam fazer as autuações, isso não 

só na postura, mas também em outros serviços que são de responsabilidade 

da fiscalização, na questão da tributação, na questão da fiscalização dos 

alvarás, da questão de expedição e de vistorias de obras, a questão de vistoria 

de estabelecimentos comerciais e, infelizmente, hoje a fiscalização está 

desprovida dessa ferramenta para poder realizar o seu tipo de trabalho. Mas é 

louvável o Requerimento do Vereador Paulo de que deve haver, sim, 

fiscalização, mas não só dos próprios particulares, mas, principalmente, dos 

próprios municipais, porque não adianta a Prefeitura exigir do proprietário a 

limpeza do terreno que ele tem obrigação de limpar, sim, mas a própria 

Prefeitura, nos seus próprios municipais, não executa a limpeza. Então eu acho 

que poderia partir um exemplo da própria Prefeitura de executar a limpeza de 

seus terrenos, porque para você poder falar que a porta do seu vizinho está 

suja, você deve estar com a sua porta limpa. Então a Prefeitura tem que fazer a 

parte dela, de fazer a manutenção e limpeza dos terrenos que competem a ela, 

que são de propriedade dela, dos próprios municipais e dar condições para que 

os fiscais possam atuar em toda a sua eficácia do seu trabalho. Muito 

obrigado!”.APROVADO. 7. Em discussão e votação única o Requerimento nº 

128/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda 

junto ao Setor Competente, solicitando estudos necessários para efetuar 

instalação de dois braços com iluminação pública na Rua Antero de Quintal 

altura do n° 52, Bairro Cruz das Almas. APROVADO. 8.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.Em discussão e votação única 

oRequerimento nº 129/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, que interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências em relação a iluminação pública e a 

implantação de uma lombada no Bairro Rio Acima, próximo a padaria do 

Senhor Irineu. APROVADO.9. Em discussão e votação única oRequerimento 

n° 130/2017 - Requer ao Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente, para que 

seja reformada a cancha de bocha localizada no Centro Esportivo Municipal de 

Biritiba Mirim, José Oliva Melo, “Zezé Oliva”. Este Requerimento reitera o 

Requerimento de n° 061/2017 e 272/2017. APROVADO.O VereadorMarcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela Ordem:“Eu gostaria ainda, se possível, 



de incluir uma Moção de Aplausos, que não deu tempo. ”. O Presidente coloca 

em votação o Requerimento verbal do Vereador. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. 10. Em discussão e votação única o n° 131/2017: Requer ao 

Exmo. Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja feito a revitalização da Praça 

São Benedito (Praça Central). APROVADO.11. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. Em discussão e votação únicao 

Requerimento nº 132/2018 (Inserido na Ordem do Dia). APROVADO.O senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Moção de 

Aplausos nº 008/2018.12. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA.Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

008/2018 –A Empresa LBAK Pereira e Souza Transportes Ltda. APROVADA. 

O Vereador Jorge Mishima solicita pela Ordem: “Eu acho plausível que o 

vereador Robério passe a presidência para que Vossa Senhoria pudesse votar 

como Vereador também”. O senhor Presidente solicitou ao Nobre Vereador 

Vice-Presidente Robério de Almeida Silva que assumisse a presidência para 

que o Vereador Lourival Bispo de Matos pudesse também votar a Moção de 

Aplausos nº 008/2018. O Vereador Lourival Bispo de Matos votou favorável à 

Moção e, em seguida, retornou ao cargo de Presidência. O senhor Presidente 

solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura da Moção de Aplausos nº 

009/2018.13.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

009/2018 –A Sra. Araci Nunes Camargo.O VereadorMarcelo Batista de 

Miranda Melo pede pela ordem: “Eu gostaria de pedir que, em caso de 

aprovação, fosse encaminhada uma cópia para a Delegacia de Ensino e para 

própria homenageada. ”. APROVADA.14.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO E DEMAIS VEREADORES. Em 

única discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018 – 

Dispõe sobre a concessão Título Honorífico de “Cidadão Biritibano” ao senhor 

Márcio Luiz Alvino de Souza. Leitura do Protocolo nº 298/2018 - Parecer das 

Comissões. O VereadorJorge Mishima pede pela Ordem:“Para discussão e 

votaçãodesse projeto de autoria do Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, eu quero dizer que Vossa Excelência foi muito feliz em ter 

entrado com esse projeto/decreto legislativo nº 001/2018, que dá o título de 

cidadão biritibano ao senhor Márcio Luiz Alvino. Eu conheci o Márcio Alvino 

antes de ele se candidatar pela primeira vez na campanha para deputado e ele 

se elegeu com uma votação jamais vista aqui no nosso município. Logo em 

seguida, ele convidou a todos os Nobres Vereadores, independentemente se 

eram do PR ou não; o Waltinho, eu, Marcelo, enfim, os Vereadores da outra 

Legislatura, e ele encaminhou e providenciou algumas emendas e encaminhou 

a gente para o Senado, inclusive, para que a gente pudesse reivindicar as 

melhorias para o nosso município,no qual eu fui várias vezes para Brasília. 

Nunca um Deputado Federal acolheu tão bem uma comitiva de Biritiba Mirim 

como o deputado Márcio. Não bastasse isso, ele tem destinado verbas para o 



nosso município, que já foram citadas e, com certeza, tem mais verbas que os 

Nobres Vereadores que estiveram presentes na comitiva irão se manifestar e 

falar a respeito do custeio da saúde. Muito obrigado. Parabéns, Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. ”. APROVADO. E não havendo 

mais material para a Ordem do Dia, o Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos 

para uso da Tribuna.O VereadorFernando José Gonçalves, com a palavra 

diz: “Senhor Presidente, membros da Mesa, Nobres Vereadores, a população 

aqui presente, imprensa, boa tarde! Como bem disse o Vereador Jorge, na 

última terça feira e quarta-feira, o grupo de Vereadores desta Casa esteve em 

Brasília pleiteando recursos para o nosso município. E não poderia ser 

diferente, mais uma vez, como disse o Vereador Jorge Mishima, sermos muito 

bem recebidos pelo deputado Márcio Alvino. Na ocasião, o Vereador Leonardo 

solicitou uma UTI móvel, o Vereador Robério solicitou pavimentação para 

diversas ruas dos bairros, o Vereador Marcelo, mais especificamente do Rio 

Acima, o Vereador Waltinho, o Vereador Reinaldo, o Presidente, esse Vereador 

encaminhamos a demanda da nossa cidade em diversa áreas; seja na Saúde, 

na Cultura, na Pavimentação, Infraestrutura. E, de pronto, o que nós 

conseguimos de imediato foi a destinação de uma emenda para custeio no 

valor de R$ 500.000,00 para aplicação na área da Saúde do nosso município. 

Nós entendermos essa necessidade e além de uma ambulância convencional. 

O deputado deixou bastante claro que isso é uma emenda de custeio e estará 

encaminhando isso para o município o quanto antes. Na Sessão passada, o 

Vereador utilizou a Tribuna dizendo que o Deputado havia retirado uma 

emenda no valor de R$700.000,00 que foi apresentada em 2016. E nós 

questionamos isso ao Deputado. Infelizmente o Vereador não está aqui 

presente para ouvir, mas isso foi entregue cópia para ele também para que, 

antes de nós acusamos qualquer tipo de situação, nós temos que verificar os 

fatos. Esse convênio foi assinado em 19/12/2016, portanto o Deputado Márcio 

Alvino, há 11 dias de encerrar o mandato do ex-prefeito Inho, foi publicada no 

dia 07/12/2016 uma emenda no valor de R$ 700.000,00. Pois bem, se 

passaram praticamente 1 ano e 5 meses e nós questionamos o Deputado 

Márcio Alvino se ele havia retirado esta emenda, e ele disse: „De forma alguma, 

nós não retiramos esta emenda, a minha parte enquanto Deputado eu cumpri, 

que é apresentar emenda ao município. Agora compete ao município, eu não 

tenho o poder de o município encaminhar a documentação; isso compete ao 

município e não ao Deputado.‟. Então, pois bem, este projeto de R$700.000,00 

que é uma emenda, nós não podemos nem dizer que esses Vereadores 

resgataram este projeto, porque este projeto está lá, a emenda está lá. Só que 

ele finda agora no mês de junho. E ele encontra-se com cláusula suspensiva 

justamente porque a Prefeitura não apresentou a documentação. E aí quando 

„joga pedra‟, coloca em rede social dizendo que o Deputado retirou e tudo mais/ 

foi entregue uma cópia para cada Vereador disso aqui, e nós tivemos a 

hombridade de agendar uma reunião com o senhor prefeito, fomos até ele e 



expusemos toda a situação; porque, às vezes, eu nem culpo o prefeito - e isso 

e nós deixamos bastante claro para ele - porque às vezes a assessoria 

informa: “Ah prefeito, perdeu a verba, o deputado retirou”; sendo que na 

realidade não é isso, na realidade, não foi apresentada documentação. Então 

eu acho que o prefeito - segundo informações - eu não sei, não tive a 

oportunidade de acompanhar isso, massegundo informações, o próprio prefeito 

teria colocado em sua rede social que o Deputado teria retirado essa ementa. 

Então não foi retirada, está aqui.”. O Vereador Walter Machado de Almeida 

pede um aparte:“Senhor presidente, eu cedo o meu tempo para que o vereador 

continue com a palavra.”. O Vereador Fernando José Gonçalves, retoma a 

palavra e diz: “Eu agradeço, Vereador Walter. Então eu acho que nós temos 

que tomar bastante cuidado quando apontamos uma determinada situação e 

não verificarmos. Nós simplesmente compramos„o peixe que foi vendido‟, está 

certo? Se „venderam o peixe‟ aqui de que o Deputado retirou, eu acho que tem 

que ver na fonte, porque é fácil falar que o Deputado retirou. E eu não tenho 

procuração nenhuma para defender o Deputado Márcio Alvino, que nem do 

meu partido é, é do partido do Nobre Vereador Marcelo.  Estivemos – Dona Bia 

está aqui representando o Reviver - discutindo com o deputado Márcio Alvino a 

possibilidade de encaminharmos recursos para as entidades assistenciais, 

como a PAE, a Reviver e o Lar Santo Antônio. E o deputado deixou bem claro 

para a gente, inclusive, deu uma excelente ideia de nós levarmos isso até o 

prefeito. Olha, as emendas federais, não podem ir direto para as entidades, 

porém, eu posso encaminhar um recurso para a Prefeitura; esse recurso de 

custeio, o que a Prefeitura iria utilizar de recurso própria dela para bancar isso 

aí, ela pagaria com a emenda. E o recurso dela próprio,ela poderia investir na 

entidade. Então nós conseguirmos aí, legalmente, de forma legítima e 

juridicamente correta, uma forma de o Poder Executivo poder prestar 

atendimento a estas entidades que se preocupam, tanto com idosos, tanto com 

crianças; com crianças especiais do nosso município. Então, senhor 

Presidente, eu não poderia deixar de hoje agradecer e também não poderia 

deixar de colocar esse posicionamentodessa inverdade que foi colocada na 

Tribuna desta Casa de que o Deputado retirou a emenda. E nós tivemos a 

hombridade - volto a afirmar - de irmos conversar com o senhor Prefeito. Acho 

que foi a primeira vez que esse grupo se dirigiu até o Executivo, que tanto se 

coloca aqui que nós também não vamos atrás, que é fácil ser oposição, é „só 

sentar na janelinha‟ e, dessa vez, tivemos a hombridade de ir até ele e falar: 

“Prefeito, está aqui. Nossa parte, como o senhor colocou na imprensa que os 

Vereadores deveriam se unir para buscar recurso para o município, então a 

nossa parte nós fizemos. Com certeza faremos muito mais; vamos montar 

ações pragmáticas agora e pontuais para que a gente possa realmente 

trabalhar, além do trabalho Legislativo que cada um dos Nobres Pares fazem. ‟. 

E também, senhor Presidente, encerrando essa questão da emenda; essa 

semana, eu e o vereador Paulo, o vereador Paulo não está aqui, mas no dia 26 

de março do ano passado, nós apresentamos uma Moção solicitando à MTU 



que realize estudos no sentido de atender à população, principalmente do 

Jardim Real, Castellano, Vertentes, com a linha intermunicipal através da 

empresa radial. E essa semana, nós tivemos aqui nesta Casa, mais 

especificamente na sexta feira, os representantes da empresa os quais 

elaboraram um estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira para que 

possa apresentar. A ideia principal era primeiramente mexer naquela linha 210 

que faz ponto final na estrada de Casa Grande e a empresa realizou uma 

reavaliação de todo esse projeto; e a ideia é atendermos toda essa demanda 

que vem do Jardim Castellano, Jardim Real, não digo Casqueiro ainda no 

primeiro momento, porque tem ainda aquele topo da Avenida Brasil, mas, 

futuramente,pode ser expandido esse projeto. Ela fazer essa interligação de 

quem pega o ônibus lá no ponto final que seria lá no Futura ESF, viria para cá 

e aqui faria a integração. Então, seria mais ou menos como CPTM, as pessoas 

que pegam ônibus sabem muito bem disso: pega ônibus aqui e está o bilhete 

integrado com o metrô e o trem, enfim. Então, o morador que viria lá de 

Castelanoe, para se dirigir a Mogi, ele pagaria uma tarifa única dentro do 

município e, caso ele for à cidade de Mogi das Cruzes e/ou Salesópolis, que 

seriam os municípios próximos, ele pagaria apenas a diferença. Então ele terá 

a opção de vir do Castelhano para o centro, ou terá a opção, muitos trabalham 

ou estudam, teriam a opção de pagar uma única tarifa, apesar de ser alta a 

tarifa, mas pagariam o mesmo valor que paga um morador do Jd.Dos 

Eucaliptos, Vista Alegre, Santo Antônio, do Centro e etc. para Mogi das Cruzes. 

É uma ampliação desta linha. Só para concluir, senhor Presidente, que eu acho 

que será benéfica para a população e, como se trata de uma questão 

municipal, tanto eu, quanto o Vereador Paulo, estamos agendando uma 

reunião com o Executivo para tratarmos especificamente deste assunto, Muito 

Obrigado, senhor Presidente”. O próximo inscrito é o Vereador Jorge Mishima, 

que, com a palavra, diz: “Vou usar 30 segundos e vou ceder meu tempo ao 

Vereador Robério. Gostaria de agradecer aos Vereadores que estiveram em 

Brasília, é um toque só e eu esqueci de levar um documento e quase que não 

volto de Brasília. Mas a ida foi tranquila e, na volta, por incrível que pareça, 

vereador Eduardo, não levei a minha identidade. Se não fosse os meus amigos 

lá que quase pegaram na garganta do funcionário da Gol, eu não estaria aqui. 

Muito obrigado!”.O próximo inscrito é o VereadorLeonardo Venâncio Molina, 

diz: “Sr. Presidente, boa tarde! Primeiro secretário, Vice-Presidente, uma boa 

tarde! Aos nobres Pares, boa tarde! À imprensa local, boa tarde! Em nome do 

Marquinho, Tucaninho, quero agradecer a presença dos munícipes, em nome 

do Jarbas, quero parabenizar a todos os comerciantes desse município - se 

não falar o nome dele, viu Marcelo, ele fica bravo com a gente - quero 

agradecer também, em nome do Paulo, quero agradecer e parabenizar todos 

os assessores dos Vereadores desta Casa. Em nome do Edésio, quero 

parabenizar a todos os funcionários desta Casa também. Não poderia deixar 

de parabenizar em nome da dona Bia do Reviver, parabéns Bia, pelo Dia das 

Mães, que foi ontem, dia 13, meus parabéns dona Bia! Jorge, voltando ao 



assunto que você deu um trabalho para nós, você ainda é novo, aprende ainda 

[risos]. Quero também parabenizar o nosso Deputado Márcio Alvino pela 

recepção que foi ótima, agradeço também pela emenda que ele propôs para o 

município, ele cedeu uma ambulância no valor de R$80.000,00 e mais o valor 

de R$500.000,00 para Saúde, onde será adquirido também uma UTI móvel, 

que a nossa cidade necessita deste veículo e quero parabenizar a todos da 

comitiva que foram para Brasília, de antemão muito obrigado, senhor 

Presidente. ”. O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita um aparte:“Só 

para concluir dentro da palavra de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência 

fala da UTI móvel, é porque houve um pedido de Vossa Excelência específico 

para um UTI móvel no município. E aí o Deputado falou que faria diferente e 

mandaria o valor de R$500.000,00 e, nessa conversa que tivemos com o 

senhor prefeito, ele se comprometeu de, com esse dinheiro, adquirir uma 

ambulância de UTI móvel.”.  O Vereador Leonardo Venâncio Molina, com a 

palavra diz: “Está certo, Nobre Vereador, e quero parabenizar também aos 

Vereadores que assinaram comigo esse ofício comigo, porque “uma andorinha 

só não faz verão”. Muito obrigado, senhor Presidente pela oportunidade. ”.O 

próximo inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo,com a palavra 

diz: “Boa tarde a todos, boa tarde Presidente, Primeiro e Segundo secretário, 

senhor Vice-Presidente, Nobre Pares, imprensa presente. Em nome do Jairo, 

vou reforçar, quero agradecer aos comerciantes, Marquinho Tucaninho e a 

presença da dona Bia que tem feito um trabalho extraordinário à frente do 

Reviver. Pode considerar que ela é a mãe dos idosos, no qual o meu pai e 

minha mãe fizeram parte deste ambiente muito salutar. Eu gostaria de vir aqui 

também somente fazer coro e agradecer, em primeiro lugar, à recepção que o 

Deputado Márcio Alvino fez para nós em Brasília na semana passada, na terça 

feira. Ele mostrou um profissionalismo, uma organização muito fora de série, 

desde a recepção até o nosso embarque também. E quero também falar da 

desenvoltura dele como Deputado em Brasília, apesar de ser o primeiro 

mandato dele lá com Ministro, com acesso a Senador, Ministros. Então a gente 

vê que ele está com uma força política muito grande ali. E também quero dizer 

que, fora as emendas que foram citadas neste título – quero agradecer a todos 

os Vereadores que estiveram presentes - o Márcio tem também outras 

emendas que ele fez um lobby com outros deputados, como o Jefferson 

Campos, já no mandato passado, que mandou uma emenda no valor de R$ 

700.000,00 e uma também no valor de R$ 300.000,00. E outros deputados 

também, o próprio Deputado Tiririca mandou também uma emenda para a 

cidade a partir do relacionamento do PR e do esforço dele. Embora não tenha 

a assinatura dele nessas emendas, é através do esforço político dele. E 

também fomos cobrá-lo a respeito dessa emenda que supostamente havia sido 

tirada e ele, de imediato e enfaticamente rebateu, enviou um ofício ao prefeito o 

qual nós nos encaminhamos para falar da situação que estava, porque é o 

valor de R$ 700.000,00 que está aqui desde 2016 aguardando algumas 

providências de do projeto de execução do Executivo. Também essa 



disposição da verba no valor de R$ 500.000,00 para de custeio da Saúde e 

mais uma ambulância - é importante frisar que isso tudo é em tempos que 

ninguém está conseguindo nada. Então eu quero parabenizar aos Nobres 

Pares também, porque foi feito um consenso onde, cada um com seus pedidos 

individuais, asfalto para o Rio Acima; o Nobre Vereador Robério foi modesto e 

pediu 5 km de asfalto logo de cara lá para o Deputado [risos]. E as demandas 

de cada um dos vereadores, o Jorge, Sebastião Silva, Fernando, o Walter, o 

Leonardo, o Presidente e o Reinaldinho. Então, houve um consenso muito 

grande de que a Saúde era o que estava mais precisando. A gente chegou no 

consenso e até em tempo real, até nas redes sociais, o pessoal pedindo e ele 

ofereceu esse valor de R$500.000,00 de custeio para Saúde e uma 

ambulância, porque a gente sabe que hoje existe esse problema de remoção, 

alguém passa mal aqui e não consegue ter esse serviço de remoção. Então na 

verdade, foi feito esse consenso e ele disse que iria fazer uma junção de forças 

e contemplar à Saúde com R$500.00,00. Então, eu gostaria de agradecer, e 

agradecer também a todos os que votaram também no título de cidadão, 

porque lá ele tem exata noção da necessidade da cidade, do que pode ser 

colocado, ele conhece Biritiba, conhece as pessoas. E eu acho difícil um 

Deputado que conheça tanto a cidade e as pessoas assim como o Márcio tem 

conhecido e tem tido esse feedback aqui. Então fizemos isso aqui, o prefeito 

nos recebeu bem para a gente dar a resposta do que conseguimos em Brasília, 

assim como o assunto da emenda do valor de R$700.000,00 que gerou 

polêmica. Então acabamos sendo bem recebidos e ele se prontificou a atender, 

porque a demanda dessa emenda tem o prazo até 30/06, se eu não me 

engano, senão ela corre o risco de perder a emenda. Na questão desse 

conhecimento desse deputado, com todo o respeito e educação, se tiver 

alguma votação ou alguma coisa que alguém fale, mas eu quero ver – com 

todo o respeito - qual deputado federal esteve tão presente até o presente 

momento nesta cidade e que conhece tão bem. Até o momento, não houve 

nenhum. E são emendas que ele libera e que chegam aqui na cidade. Diferente 

de algumas que o Deputado tira fotos com algumas pessoas e essas emendas 

acabam não chegando. Então eu tenho que defender, sim, e é um prazer estar 

no Partido da República e estar defendendo o nome do Márcio Alvino, 

agradecendo a todos os pares pelo Título de Cidadão que vos condenaram a 

assinatura e muito obrigado e fiquem com Deus.”.O próximo inscrito é o 

VereadorRobério de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo 

senhor Presidente, Mesa Diretiva aqui presente, Nobres Pares, população aqui 

presente, pessoal que está sempre fazendo a matéria aí na mídia, colocando 

na mídia, boa tarde a todos! Boa tarde aos funcionários desta Casa. Venho 

aqui nesta Tribuna, senhores Vereadores, justamente para deixar registrado 

aqui quanto a ida à Brasília: a excelente recepção do Deputado Márcio Alvino 

que nos recebeu, nos acolheu muito bem. Falar sobre essa emenda para 

custeio da Saúde de meio milhão e mais uma ambulância que vai ser bastante 

útil para o nosso município. E, também, como diz o Nobre Vereador Fernando 



José Gonçalves, no questionamento do suposto recurso perdido, ou melhor 

não, perdido não, retirado pelo Deputado Federal Márcio Alvino, que a gente 

acabou sabendo a verdade; que a verdade é o que: é que ele não retirou 

emenda nenhuma, muito pelo contrário, ele está preocupado que município 

perca essa emenda de R$ 700.000,00.  Então o que acontece: quando a gente 

questiona - pode ser qualquer Deputado ou até mesmo algum Prefeito - que 

perdeu, retirou recurso, é melhor ver direitinho até mesmo para não denigrir a 

imagem daquele político que está realmente tentando fazer alguma coisa pelo 

município. E, como foi dito aqui, o que houve foi uma cláusula suspensiva por 

falta de documentação do Executivo. Então, se for perder esse recurso de R$ 

700.000,00, vai perder não porque o Deputado tirou essa emenda, e sim pela 

falta de documentação, aí sim, corre-se o risco de perder. Mas como já foi dito 

também que o Prefeito já está sabendo dessa situação, não posso também, de 

forma nenhuma, culpar o prefeito, pois então precisa ver quem é que está 

prestando assistência para ele. Então, fica aqui registrada a recepção que o 

Márcio Alvino nos recebeu. Quero agradecer aos Nobres Pares que fizeram 

parte desta comissão para que a gente fosse lá, e o mais importante de tudo: 

fomos, voltamos e, graças a Deus, conseguimos essa emenda com o empenho 

de cada um e sem custo nenhum aos cofres públicos, nem a Câmara Municipal 

gastou nada, e muito menos a Prefeitura também não gastou nada com essa 

nossa viagem. A nossa viagem foi feita, mas não teve despesa nenhuma aos 

cofres públicos.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: 

“Quando Vossa Excelência fala a respeito da assessoria do senhor prefeito e, 

às vezes, não ser culpa dele; vale registrar aqui mesmo sendo na fala de 

Vossa Excelência, que o prefeito se comprometeu com o grupo dos oito 

vereadores de fazer um levantamento, dentro do Executivo, de que „pé‟ está a 

situação, o que realmente está faltando, quais foram as ruas complementadas. 

Porque a ideia inicial desta emenda lá em 2016, até conversando com o ex-

prefeito Inho, a ideia inicial era colocar naquela subida da Avenida Brasil. Essa 

era a ideia Inicial. Quando se pleiteou essa emenda, era para fazer aquele 

trecho da Avenida Brasil e aquela outra rua que eu não me recordo o nome 

agora, rua Londres não é? A ideia Inicial era essa. Só que travou e foi assinado 

o convênio só no final do mandato, mas mesmo assim não foi retirado e ficou 

para o próximo mandato. E na emenda ela está bastante claro o objeto dela. O 

objeto é obras de drenagem e pavimentação no município de Biritiba Mirim. 

Então está faltando na cláusula suspensiva o prefeito apresentar o projeto 

Executivo, e: “olha eu vou destinar isso aqui para pavimentar a Rua Londres, 

eu vou pavimentar a rua tal, o bairro tal. ”. Inclusive, deixou essa abertura para 

que o atual prefeito possa aplicar esse recurso onde ele considerar de 

prioridade para ele aplicar. Então, deixar bastante claro que o Sr. Prefeito – a 

informação extraoficial que eu tive – é que a Prefeitura já havia apresentado 

alguma coisa, porém, a caixa ainda considera como cláusula suspensiva. Mas 

o Prefeitose comprometeu conosco de fazer o levantamento de quais as ruas e 

quais as localidades que vai se utilizar desse recurso e depois passar essa 



informação para essa Casa de Leis através do senhor Presidente. Muito 

obrigado, Vereador!” O Vereador Robério de Almeida Silva,  com a palavra 

diz: “Que fique registrado então. Quanto ao  empenho do Deputado Federal 

também, como Nobre Vereador disse aqui nesta Tribuna, o Deputado Federal 

Jefferson Campos também mandou para o nosso município o valor de R$ 

698.000,00,  também para drenagem e pavimentação, inclusive, é onde está 

sendo feito, acredito que deve reiniciar logo a obra do bairro do Nirvana, onde 

já foi licitado também o trecho 1. Então o empenho do Deputado Federal 

Márcio Alvino em conversar com o Deputado Jefferson Campos para dar uma 

agilizada nesta emenda. Não é este caso, mas se tiver também uma cláusula 

suspensiva, também perdesse o recurso. Então é muito importante a gente 

valorizar também quem valoriza o nosso município, porque é fácil até denegrir 

a imagem de um certo candidato. Ele é um Deputado Federal; vou apoiar sim! 

Esse é o meu candidato, porque é um candidato que vem e traz recursos para 

o nosso município. Porque falar que manda recursos para o município, isso aí é 

fácil. Seria só isso, excelentíssimo senhor Presidente. Muito obrigado a todos. 

Que todos tenham uma boa tarde. ”.Não havendo mais inscritos para o uso da 

Tribuna, o Presidente Lourival bispo de Matos diz: “Boa tarde a todos os 

presentes, à imprensa local, senhor Nelson, os membros da Mesa.Não poderia 

deixar de agradecer ao deputado Márcio Alvino pela recepção que ele nos 

deu.Nós fomos à Brasília e, realmente fomos todos recebidos de braços 

abertos. Estivemos com ele na terça-feira à tarde e na quarta-feira, 

praticamente o dia todo.Fomos conversando a respeito da situação do nosso 

município,porque ele também é uma pessoa que sabe a situação de 

praticamente todos os municípios do alto Tietê, e não somente de Biritiba, mas 

ele tem o conhecimento de todos os municípios. Graças a Deus, o Deputado 

tem o bom senso de olhar para a cidade que ele fala: “ É minha cidade”.Essa é 

a palavra do Deputado Márcio Alvino. Isso é o que ele sempre repete: “Biritiba 

é a minha cidade”. Então, não poderia deixar de agradecer por esse 

acolhimento e também pela emenda no valor de R$ 500.000,00 que foi enviada 

para área da Saúde. E tenho certeza de que não é só essa emenda, não, vai 

ter mais, vai ter mais dinheiro.Pode ter certeza de que o nosso Deputado vai 

olhar com os olhos abertos a respeito de onde está sendo utilizada a verba que 

veio, para que ele possa realmente emitir outras verbas para o nosso 

município. Isso é bem importante para que o prefeito veja bem que essas 

verbas para que não sejam perdidas, igual a verba que tinha sido perdida e que 

não estava pedida, que o prefeito possa ver bem para que não venha perder 

essa verba. Mas, graças a Deus, foi boato de que tinha perdido e não perdeu 

nada. Mas precisa que ele também se empenhe nisso aí para que não venha 

realmente a perder de verdade e para que essa verba seja aplicada realmente 

no nosso município, nas ruas que realmente merecem, porque nós temos a 

situação que é grave em toda a área do nosso município. Então, só peço que 

ele tenha a sensibilidade quanto a isso. É para isso que nós falamos com ele 

na quinta-feira, até de ruas foi falado. E ele deu uma boa notícia a respeito do 



Castelhano e também da rua que todos cobram, a Sebastião Silva, diz que teve 

um imprevisto, mas acredito que esse imprevisto de dizer que a água vai cair 

na pista, peraí! Gente, é um pedacinho de rua! Nós tivemos aquela rua do 

Nilson, que é uma rua desde o centro da cidade até sair da esquina com a Rua 

Enoque. E hoje a gente vê, ela sempre estava devorada, arrancados os 

paralelepípedos e hoje a gente vê que não há mais essas condições. Mas por 

ser de um tamanho curto, dá muito bem para fazer um recapeamento em cima 

do bloquete ou que seja tirado isso, foi que o prefeito falou, para que fosse 

retirado e feito o asfalto. Mas ele pôs a dificuldade da água que vai correr e 

descer na pista, não precisa se preocupar com isso, não, porque a água 

chegando lá, vai ter vazão para todo lado. Eu tenho certeza de que não vai 

atrapalhar ninguém. Então é somente isso que eu tinha de falar a respeito e 

pedir para que o prefeito realmente tome as providências direitinho e procure 

realmente aplicar o dinheiro.E não só, nós, vereadores, mas a base do próprio 

prefeito seja bem aproveitável, porque essa Casa é uma casa do povo e os 

dirigentes desta Casa aqui, hoje somos em 13 vereadores, independente de 

quem consiga a verba, o mais importante é que o nosso município adquira 

recursos. Eu penso isso, seja de onde veio, mas que seja feito. E eu só tenho 

que agradecer realmente essa posição. O Fernando fala até bem disso aí; 

deque a gente não pode brincar com a verdade, porque a verdade, quando a 

pessoa fala a verdade dói;quando ela pega na ferida, sabe que dói. Então a 

gente fala e falam: “não, é porque o vereador é isso, é aquilo.”. E não é;é 

porque infelizmente a gente se dói por muitas coisas. Porque fomos eleitos 

pelo povo e somos cobrados e as cobranças/ cada um de nós sabemos como 

somos cobrados, e cada um sente a sua dor quando a pessoa lhe cobra e 

quando ele pisa em você por achar que você não está administrando bem, não 

está cobrando, porque a gente não faz, que a nossa obrigação não é fazer, é 

solicitar para que o nosso prefeito faça, essa é a verdade. O Vereador 

Fernando José Gonçalves, solicita pela Ordem e diz: Sei que 

regimentalmente não posso te interromper, mas como Vossa Excelência já 

havia cumprido o tempo necessário de Vossa Excelência, eu só gostaria de 

Vossa Excelência a possibilidade de nós reunirmos as comissões essa 

semana, porque eu acho que tem dois projetos do Vereador Eduardo, eu acho 

que tem o projeto do Vereador Robério, e alguns projetos na Casa e, como na 

Sessão passada, na sessão retrasada, na última Sessão das Comissões não 

houve quórum,porque foi numa sexta feira, então a possibilidade de nós 

fazermos a reunião das Comissões essa semana ainda, provavelmente na 

quarta-feira. E reforçar também que no dia 18 às 17:00h haverá a primeira 

audiência pública referente ao Plano Diretor, à revisão do Plano Diretor da 

nossa cidade; não sei se Vossa Excelência tem esse informe, mas nós já 

recebemos, será no Centro de Convenções. Eu acho que pode ser na quinta, 

fica a critério do Presidente, mas na sexta-feira, a revisão do Plano Diretor, 

primeira reunião pública de revisão do Plano Diretor, eu acho que seja 

fundamental esta Casa participar, os Vereadores que puderem participar, seria 



de grande suma importância.  Eu, como relator da Comissão de Obras, faço 

questão de estar presente em todas as etapas deste Plano Diretor, porque, na 

realidade, o Plano Diretor é que vai dar origem depois à Lei específica, então 

seria de fundamental importância para que não seja uma coisa já de bate-

pronto, que a gente possa discutir isso nas audiências públicas. Então, a 

possibilidade de convocarmos a reunião das comissões, e também o convite 

estendendo a todos em questão da audiência pública do Plano Diretor. Muito 

obrigado, senhor Presidente. ”. O senhor presidente Lourival Bispo de 

Matosatende a solicitação do vereador e diz: “Será na quinta-feira agora, às 

14:00h e solicita que todos das comissões venham, porque na outra reunião só 

esteve presente o Robério e o Fernando. Então fica muito ruim para as 

pessoas chegarem na hora e terem que estar realmente discutindo o projeto ou 

o que for na Casa. Então eu gostaria que realmente estivessem presentes 

nessa reunião das comissões na quinta-feira às 14:00h.   E terminada a Ordem 

do Dia, não havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e 

declaro encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 14 de maio de 2018. 

Muito obrigada a todos e que Deus os abençoe.”.     

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 14 

de maio de 2018.      
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