
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA  28 DE MAIO DE 2018.  

 

Aos vinte e oito 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.55 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, o Vereador Leonardo Venâncio Molina que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 21 de maio de 2018. O 

Nobre Vereador Robério de Almeida Silva 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 044/2018. 2. Leitura do Ofício nº 044/2018 – 

BIRITIBA PREV – Encaminha Balancete referente ao mês de Abril de 2018. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito de Vossa 

Excelência que encaminhe cópia do Ofício lido, bem como seu respectivo 

balancete ao gabinete dos Nobres Vereadores. ”. 3. Leitura do Ofício nº 

086/2018. SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM - Informa 

Veto ao Projeto de Lei Complementar nº 011/2018. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

que fizesse a leituras das Indicações nº 099 e 100/2018. 1. Indicação nº 

099/2018 de autoria do Nobre Vereador solicitação ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda a Secretaria Competente a 

manutenção e expansão de iluminação pública na Rua Guerra Junqueira na 

altura do nº 125 em toda sua extensão, no bairro Cruz das Almas. 2. Indicação 

nº 099/2018 de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: 

solicitação ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo 

interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Mário Bertolucci, Jardim Castellano, 

nesta cidade, em toda sua extensão. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, como estamos na Pauta dos projetos em deliberação, e 
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constam apenas dois projetos em deliberação, eu gostaria de solicitar a 

inclusão de mais um projeto para deliberação, o Projeto de Lei nº 023/2018, de 

autoria do Poder Executivo, que reenquadra a taxação da cobrança da Lei 

Complementar nº 195 de 07 de maio de 2018, que versa sobre os 

estabelecimentos industriais. Então, gostaria de solicitar de Vossa Excelência a 

inclusão na deliberação desse projeto, para que a gente possa analisar já nas 

Comissões, tendo em vista já estarem acordadas as Comissões. ”. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. O Presidente solicitou ao Segundo Secretário que 

fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 021/2018. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FERNANDO JOSÉ GONÇALVES E SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. 1. Projeto de Lei nº 021/2018: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação da lista de espera para vagas nas creches e escolas da Educação 

Infantil da Prefeitura de Biritiba Mirim. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES FERNANDO JOSÉ GONÇALVES E SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO 2. Projeto de Lei nº 022/2018: Dispõe sobre a disponibilização de 

cadeiras de rodas nas escolas públicas do município de Biritiba Mirim e dá 

outras providências. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 3. Projeto de Lei 

Complementar nº 023/2018: Altera os artigos 2, inciso 1 da Lei Complementar 

nº 195 de 07 de maio de 2018 e dá outras providências. Terminado os Projetos 

em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Vereador Luís Carlos dos 

Passos solicita pela ordem: “Solicito a inclusão do projeto 071/2017 que trata 

do parcelamento do ITBI na Ordem do Dia. O senhor Presidente, acatando o 

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

APROVADO. O Presidente solicitou ao Segundo Secretário, o Vereador 

Leonardo Venâncio Molina, que fizesse a leitura dos Requerimentos de nº 138, 

139, 140, 141 e 142/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS: 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

138/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente da EDP Bandeirantes para que 

seja feita rede secundária e instalação de oito luminárias na Avenida dos 

Caquizeiros, antiga estrada do Pomar do Carmo. Este Requerimento reitera os 

de nº 019/2013, 190/2015, 009/2017, 117/2017, 191/2017, 263/2017 e 

348/2017. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA: 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

139/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja feito reforço na 

estrutura da cobertura da arquibancada do campo municipal, localizado no 

Centro Esportivo de Biritiba Mirim. Este Requerimento reitera os de nº 

050/2017 e166/2017. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 140/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

sejam tomadas as devidas providências para manutenção da Estrada da Paz, 

bairro Itaguaçu. APROVADO. 4. Em única discussão e votação o 



Requerimento nº 141/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

sejam tomadas as devidas providências com a reforma do ponto de ônibus 

localizado a Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo à Base da 

Polícia Militar e a limpeza do local. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA: 5. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 142/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente 

e à empresa Cooperauto de reciclagem, que sejam tomadas providências 

referente ao lixo que se encontra exposto ao ar livre que, além de visualmente 

feio, pode ser prejudicial à saúde, assim, tornando o local um possível criador 

de dengue e ratos. APROVADO. Em seguida, o Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 018/2018. 

6.Parecer da Procuradoria Jurídica e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 018/2018 que deram por APROVADO o 

projeto. O Projeto de Lei nº 018/2018 - AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO foi então colocado para votação. APROVADO. 

7. Parecer da Procuradoria Jurídica e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 019/2018 que deram por APROVADO o 

projeto. O Projeto de Lei nº 018/2018 - AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES SÉRGIO DE PAULA FRANCO E FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES foi então colocado para votação. APROVADO. 8. Parecer da 

Procuradoria Jurídica e Parecer Conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 020/2018 que deram por APROVADO o projeto. O Projeto de 

Lei nº 018/2018 – AUTORIA DO PODER EXECUTIVO foi então colocado para 

votação. APROVADO. 9. Parecer da Assessoria Jurídica e Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 071/2017 que 

deram por APROVADO o projeto. O Projeto de Lei nº 071/2018 - AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS foi então colocado para 

votação. 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 Vereador Luís Carlos 

dos Passos solicita pela ordem: “Pela ordem, Sr. Presidente, havendo 

terminado o material da Ordem do Dia, devido ao meu estado não estar muito 

bom, gostaria de me retirar e ceder meu tempo a quem quiser. ”. O primeiro 

Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, 

diz: “Sr. Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Nobres 

Pares, aos presentes aqui: uma boa tarde. Gostaria de registrar aqui os meus 

agradecimentos pela aprovação do PL 019/2018 de minha autoria e de autoria 

do Vereador Professor Sérgio de Paula, que trata sobre as assistentes sociais 

nas escolas. Hoje, nós percebemos uma grande dificuldade no atendimento, 

mais especificamente, aos alunos da nossa rede pública, no tocante à 

assistência social. Nós temos lá o CREAS e CRAS que fazem esse trabalho de 

assistência, dando apoio psicológico, social, enfim, todo o trabalho que um 



assistente social faz no município, mas nós entendemos que o CREAS e o 

CRAS, através do assistente social, faz um trabalho da família para a escola. E 

o intuito desse projeto, tanto meu quanto do Vereador Sérgio – e é claro, da 

justificativa apresentada nesse projeto – é que esse tratamento e 

acompanhamento saia da unidade escolar para a família. Fazendo, assim, o 

efeito inverso e atendendo, de imediato, ao aluno na unidade escolar. É de 

fundamental importância porque, quando um professor ou um funcionário da 

unidade escolar consegue detectar qualquer necessidade do aluno na unidade 

escolar, automaticamente, comunicar ao assistente social para que ele possa 

dar o suporte necessário ao aluno, e depois buscar também a solução junto à 

família do aluno. Quero agradecer aos Nobres Pares pela aprovação. Espero, o 

Sr. Prefeito esteve aqui na data de hoje, espero que entenda-se que esse 

projeto já está contemplado na Lei Orçamentária do ano passado, que nós 

aprovamos, no PL 066 do ano passado, que fala sobre a LDO; já contempla 

isso na ficha 066, que é da Educação. Lá, a complementação disso e eu 

acredito que, como não tem hoje um assistente social dentro do quadro da 

Educação, pode ser que a aprovação desse projeto de lei e também a 

promulgação por parte do Executivo, venha até essa Casa a criação de um 

cargo exclusivo de assistente social dentro da unidade escolar. Mas o Prefeito 

também tem a alternativa de abrir um concurso para assistente social e 

realocar, da Assistência Social, esse assistente social dentro da Pasta da 

Educação. Então, muito obrigado aos Nobres Pares. E o outro projeto de lei 

também de minha autoria e de autoria do Vereador Professor Sérgio, é que é 

até complicado colocar, mas, realmente, tem que enviar o „dedo na ferida‟; que 

trata sobre a publicação da lista obrigatória dos alunos que aguardam vagas 

nas creches municipais. Esse projeto de lei, o intuito dele é acabar com a 

ingerência dos agentes políticos dentro das vagas escolares, porque, 

infelizmente, nós temos percebido que têm pessoas que estão aguardando 

vagas nas creches, mais especificamente, e não nas EMEIs e EMEFs, porque 

as EMEIs e EMEFs ainda comportam atendendo toda a demanda do nosso 

município, mas, infelizmente, as vagas nas creches têm muita influência de 

ingerência política – seja ela do Legislativo, seja do Executivo, seja de outros 

formatos de agentes públicos: secretários, diretores, amigos de diretores, 

enfim. Então, a intenção desse projeto de lei, é claro, deve vir aí, depois dessa 

colocação desse projeto de lei, deve advir algumas emendas junto a esse 

projeto; como eu estava conversando com o Vereador Luís Passos, a questão, 

por exemplo, tem mães que têm filhos nas creches, mas não estão 

trabalhando. Tem mães que estão trabalhando, mas não tem vaga nas 

creches. Então, a intenção é que essa lista seja pública. Ocorreu um fato de 

uma determinada munícipe chegar numa creche, ela havia solicitado uma 

vaga, e não cederam a vaga. Ela simplesmente levou o filho dela e deixou o 

filho dela dentro da creche. E depois ela disse: “Agora, vocês se virem! ”. “Ah, 

mas não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga! ”. Ela falou assim: “Como não 

tem vaga sendo que o filho da determinada pessoa, que nem está trabalhando, 



já está estudando na creche; e eu, que estou aguardando a inscrição desde o 

ano passado, meu filho não tem vaga? ”. Então, com certeza essa criança que 

entrou na creche tomando a vaga de outra, com certeza, foi por uma ingerência 

política ou, pelo menos, de agentes políticos. Quando eu falo „agentes 

políticos‟, não estou dizendo especificamente Vereadores ou Prefeito; „agentes 

políticos‟ entende-se secretários e funcionários comissionados. Então, a 

intenção é regularizar, é regulamentar a questão de vagas nas creches para 

que a gente possa dar, realmente, a prioridade do atendimento a quem chegou 

primeiro. Muitas das vezes, eu até cobro isso muito, acho que a Prefeitura 

deveria fazer uma triagem antes de fazer. Ela pode até fazer a inscrição dos 

alunos, mas que faça primeiro uma triagem. É lógico, tem mãe que está 

trabalhando, apesar da creche hoje não ser mais para o aluno simplesmente, 

mas para a mãe que está trabalhando, a creche, hoje, faz parte do projeto 

educacional da vida do aluno. Antigamente, os pais deixavam seus filhos na 

creche para poderem ir trabalhar. E lá ficavam as babás, como se chamava 

antigamente; hoje, as ADIs, cuidando dos filhos. Hoje, os alunos ficam no 

período da manhã já com uma pedagoga lecionando desde os primeiros anos. 

Então, hoje, a unidade de creche passou a ser também a formação escolar do 

aluno. Então, deveria ter acesso universal. Mas, infelizmente, a demanda é 

muito grande no nosso município. Nós estamos com a creche Jardim dos 

Eucaliptos que até hoje não se resolveu. Nós temos a necessidade de uma 

creche, por exemplo, no Castellano; nós temos necessidade, por exemplo, de 

uma creche no Rio Acima, onde muitas famílias que trabalham na lavoura, que 

atenderia Rio Acima e Bairro do Sogo; temos necessidade de mais creches 

aqui no Yoneda, Santo Antônio. A demanda é muito grande. Infelizmente, a 

Prefeitura não consegue suportar toda a demanda, e nós entendemos isso. 

Mas, as poucas vagas que tem não devem/ devem cessar as vagas serem por 

ingerência de agentes públicos. Então, eu gostaria de, depois de discutir com 

os Nobres Pares nas Comissões, que, se for para restringir ainda mais, vamos 

restringir ainda mais, mas vamos procurar ser justos para que a gente possa 

atender a quem realmente necessita. Todos necessitam, mas quem tem mais 

prioridade da necessidade de uma vaga na creche. E para encerrar, Sr. 

Presidente, também não poderia deixar de, como estamos nessa crise dos 

caminhoneiros, declarar todo o meu apoio à classe caminhoneira, que tem feito 

uma manifestação pacífica; não podemos nem considerar isso como uma 

greve, porque a greve é quando você vai, faz piquete. É uma manifestação da 

qual eles apresentaram uma reivindicação da pauta do governo, e o governo 

tem relutado, ou tem utilizado as grandes mídias para poder desqualificar essa 

paralisação e essa manifestação dos caminhoneiros. Então, aqui vai as minhas 

congratulações a todos os caminhoneiros do Brasil pela atitude, pelo 

comportamento, mas, acima de tudo, pela ordem na qual estão realizando essa 

manifestação. Nós não vemos bandeiras de sindicatos, não vemos bandeiras 

de partidos, um ou outro solicita intervenção militar, que é uma questão muito 

particular de cada um; eu, particularmente, tenho a minha opinião quanto a 



isso, eu sou contra, mas eu acho que, no diálogo, consegue-se resolver. 

Gostaria de parabenizar ao governador Márcio França que, no dia de sábado e 

do dia de ontem não mediu esforços para que pudesse, onde a maior 

concentração dos caminhoneiros está em São Paulo, pudesse, num suporte ao 

governo federal, articular uma pauta de atendimento a todos que buscavam o 

consenso. Infelizmente, o governo Temer, simplesmente, puxou como se fosse 

ele que tivesse resolvido o problema, mas, na realidade, a grande parcela 

desse acordo que se iniciou partiu do gabinete do nosso governador Márcio 

França. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Vereadores. ”. O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge Mishima que, com a palavra, 

diz: “Serei breve e, sobrando tempo, dedico-o ao Nobre Vereador Robério. 

Simplesmente, Sr. Presidente, eu quero aqui deixar o meu agradecimento e 

enaltecer Vossa Excelência e o Nobre Vereador Fernando, Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação pela atenção a mim prestada com respeito a 

essa alteração da lei nº 195. Muito obrigado. Acho que o Presidente da 

Comissão tem agido de forma correta e, acima de tudo, com urgência. 

Parabenizo a Vossa Excelência e agradeço mais uma vez. O pessoal da 

Minami, com certeza, irá se manifestar brevemente. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. O Vereador Fernando José Gonçalves diz: “Me permite um 

aparte, Vereador Jorge? Eu agradeço. E lembrando que toda essa situação 

dessa emenda, também reconhecer o trabalho do Professor Sérgio que, numa 

reunião com o Executivo, conseguimos fazer com o que o Prefeito 

apresentasse essa nova proposta junto à Casa de Leis. ”. O Vereador Jorge 

Mishima conclui: “Muito obrigado também ao Nobre Vereador, nosso querido 

professor, grande Vereador. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu também 

gostaria de me afastar do Plenário. Com certeza, é uma falta de educação com 

os Nobres Vereadores que ainda não usaram a palavra, mas eu gostaria de me 

retirar. Muito obrigado, Sr. Presidente. ”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador José Rodrigues Lares, que diz:  “Agradeço e dispenso o uso da 

Tribuna. Gostaria de pedir afastamento também, porque eu tenho uns negócios 

para resolver, Sr. Presidente. ”.  O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Leonardo Venâncio Molina, que diz: “Serei breve. Boa tarde, Sr. Presidente, 

boa tarde ao Primeiro Secretário, ao Vice-Presidente, boa tarde aos Nobres 

Vereadores dessa Casa. Quero agradecer também a presença dos munícipes 

aqui presentes e, em nome do Everton. Quero parabenizar todos os 

assessores dessa Casa. Em nome da Dr. Marina, quero parabenizar todos os 

funcionários dessa Casa. Sr. Presidente, é com muita satisfação que eu 

parabenizo os caminhoneiros do Brasil, de nossos municípios e de todos os 

estados, que fizeram essa paralisação em prol do aumento abusivo dos 

combustíveis. Quero também parabenizar todos os agricultores que se 

manifestaram na nossa cidade e na cidade vizinha à Biritiba Mirim: Salesópolis 

e Mogi das Cruzes. Foi uma manifestação pacífica do bem-estar de todo 

brasileiro. Desde já, agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva que 



diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente, boa tarde! Boa tarde à Mesa Diretiva, aos 

Nobres Pares! Uma boa tarde a todos! À plateia aqui presente, uma boa tarde 

e uma boa tarde também aos funcionários dessa Casa de Leis. Venho hoje a 

esta Tribuna para deixar registrado aqui os meus sinceros sentimentos para a 

família da dona Zilda, que perdeu o filho dela, o Andrei Domingos, de sábado 

para domingo. O jovem Andrei – uma morte bastante trágica que, tenho certeza 

de que não traz ele de volta, mas que se faça a justiça não poderia também 

deixar de deixar registrado nessa Casa de Leis as movimentações que a gente 

está vendo no país inteiro. Quero parabenizar os caminhoneiros que estão 

sabendo lidar com essa paralisação, porque, realmente, é muito importante. 

Eu, como hoje não estou mais 100% no ramo, mas já trabalhei no ramo do 

transporte e vejo que é uma grande injustiça, até mesmo, porque, com o preço 

do diesel lá em cima, é um preço muito alto e o valor do frete é um valor barato. 

Então, é pouco que o caminhoneiro ganha. É um ou outro que falar: “ah! Vai 

sobrar R$ 2.000,00”. Mas se ele for ver quanto custa um pneu, por exemplo, de 

uma carreta de R$ 1.000,00, 1.100,00, que é o valor de um pneu de uma 

carreta, então, praticamente, não sobra nada. E nós sabemos que a Petrobrás 

é uma empresa que foi roubada, na realidade. E o que os nossos governantes 

têm, acredito eu, que até aprenderam que os caminhoneiros, da forma correta, 

deram um exemplo de que têm força; de tudo, até um alimento que vem para 

as nossas residências depende, sim, do caminhoneiro. Então, deixo aqui 

registrado os meus parabéns para essa classe sofrida, que trabalha e, 

principalmente, no Alto Tiete que eu acabei acompanhando aqui, vêm de Santa 

Branca, Salesópolis e Biritiba Mirim. Então, realmente, todos os caminhoneiros 

estão de parabéns por essa manifestação. Mas, principalmente, os 

caminhoneiros da nossa região estão de parabéns pela conduta de cada um 

para que não houvesse baderna dentro desses municípios aqui citados. 

Gostaria também de deixar aqui registrado a minha indignação por ver alguns 

gestores municipais aproveitarem-se da situação e falar que, dentro de um ou 

outro município, falta papel higiênico, falta merenda, faltam alguns itens e 

culpando os caminhoneiros. Realmente, isso eu não posso admitir. Então, 

aproveitar a deixa para colocar a culpa no caminhoneiro, isso, realmente, eu 

não concordo. Eu acredito que o importante, nesse momento, é apoiar os 

caminhoneiros. E todos os caminhoneiros desse país tem, sim, o meu apoio. 

Seria somente isso, Excelentíssimo Sr. Presidente, Nobres Pares, população 

aqui presente, desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado. ”. O próximo 

Vereador inscrito é o Vereador Sérgio de Paula Franco que diz: “Sr. 

Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, boa tarde a todos! Às pessoas aqui 

presentes também, aos funcionários e munícipes: uma boa tarde! Gostaria de, 

nesse momento, agradecer a votação dos Nobres Pares pelo PL 019. Como o 

Fernando já colocou, a importância do atendimento da assistente social nas 

escolas. Temos muito casos de crianças que estão em estado de 

vulnerabilidade e precisam de toda a atenção, e a gente precisa estar juntos 

nessa. Então, agradecemos o apoio de todos. E também pelo PL 018, que 



colocamos a inclusão da Festa de Santo Antônio do calendário de eventos 

oficiais do município. A comunidade Castellano vem crescendo a cada dia em 

participação e a festa de um santo padroeiro tão tradicional no Brasil todo e o 

pouco tempo que tem a comunidade de vida, a festa já está tão grande e tão 

bem administrada pelas pessoas da comunidade. Então, a gente gostaria de 

agradecer o apoio de todos os Vereadores na votação desse projeto de lei. 

Também, como o Nobre Vereador Fernando já colocou, sobre o PL 021, 

falamos da lista de espera nas creches municipais. Que isso seja, realmente, 

divulgado e que seja honrado aquilo que foi marcado de acordo com a data da 

inscrição. A criança nasce, a mãe já deve se preocupar, sim, em fazer sua 

inscrição. Mesmo que ela não pense em colocar a criança na creche. Quando 

chegar o momento da sua vaga, se ela vai abrir mão, ela vai abrir mão de um 

direito dela. Mas, se chegar às vésperas de voltar para o seu trabalho e não ter 

vaga na creche, realmente, é um caso que a gente precisa trabalhar muito em 

cima disso, só que não na troca de favores. Como tenho defendido desde o 

primeiro dia do mandato. Não chegar e correr atrás de alguém, de um 

Vereador, de um Prefeito, de um funcionário: “ah, arruma uma vaga lá para 

mim! ”. Aí você vai e arruma. Aí você ganha credibilidade com uma família. 

Mas, e as 50, 80 crianças que estão na lista de espera? Qual a credibilidade 

que essa família tem? Não estamos negociando votos aqui, estamos 

negociando crianças na creche, que é direito de toda mãe ter sua criança na 

creche. É claro que, como foi bem colocado, existe uma data de inscrição, mas 

existem também alguns casos que são pontuais, casos em que a mãe 

necessita trabalhar. E essa tem prioridade. A mãe que está em casa e não 

trabalha por opção, e aí põe o seu filho na creche, tudo bem, ela também tem o 

direito, mas ela não tem a prioridade. A prioridade é daquele que necessita 

trabalhar e a vaga na creche é prioridade para a sua criança. Então, acho que 

precisa ser bem frisado isso. E também, o Projeto de Lei nº 022 que entrou em 

deliberação hoje, a necessidade da cadeira de rodas, da disponibilização da 

cadeira de rodas, que também é do Nobre Vereador Fernando, juntamente 

comigo, a cadeira de rodas é um item de acessibilidade. Então, nossas 

crianças, muitas vezes, chegam na escola precisando desse item e não tem. 

Mas não apenas para a acessibilidade das crianças, mas também para um 

pronto-socorro. A gene vê nas escolas estudais, você tem a maca, a cadeira de 

rodas, a prancha; você tem itens que atendem a uma necessidade de urgência 

para locomoção de uma criança que venha a se acidentar, que venha a ter um 

mal súbito, e você precisa de um atendimento rápido, até que essa criança faça 

o atendimento no PA, na Saúde, ou que tenha um atendimento de um 

profissional da área para atendê-la. Mas a cadeira de rodas, bem como os 

outros itens, tem que estar em disponibilidade para que qualquer criança, 

jovem ou adolescente que necessite, a tenha a sua disposição. Muito obrigado, 

Sr. Presidente. ”. Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos conclui: “Nesse momento, vou deixar 

meus agradecimentos. Vereadores, eu também, nessa semana, eu perdi meu 



irmão. Até não comuniquei à Casa, porque me chocou muito. Mês passado eu 

estive lá com ele, na Bahia e, quando foi agora, no dia 24, recebi um 

telefonema de que ele tinha falecido às 5h30. Então, para a gente, que tem 

vários irmãos, às vezes, a gente se consola mais um pouco, porque, às vezes, 

Deus chama um, mas tem outro para estar ali sempre apadrinhando com você, 

consolando os dias até a gente se conformar com a situação. Ele era mais 

velho do que eu um ano. E, realmente, eu sabia, mas não comuniquei ninguém 

aqui dentro dessa Casa. Então, é pessoalmente que eu estou deixando 

registrado nos Anais dessa Casa a perda do meu irmão. Nas redes sociais, eu 

vi essa semana, que meu filho tinha colocado na rede social, até lá na Bahia, 

eles estavam acompanhando, porque, realmente, a família Matos estava de 

luto. Mas, é a nossa vida do dia-a-dia! A gente passa por todas essas 

provações nos dias de hoje para que, amanhã, também, outros passem pelas 

mesmas provações. Eu só queria dizer, como o Vereador Robério falou e o 

Fernando: os caminhoneiros tomaram uma posição. E esse Brasil ainda não 

teve uma posição, realmente, dos caminhoneiros para tomarem uma oposição. 

Cada ano que passa, vamos tendo mais dificuldades: gasolina aumentando, 

óleo diesel, álcool, enfim. Vocês sabem que, quando aumentam esses 

produtos, também os nossos cereais todos aumentam. E a gente vai vendo a 

situação. Os mercados também, vai demorar mais 5 ou 6 dias e nós vamos ter 

mercados aqui que talvez ainda tenham poucas coisas para a gente comprar. 

Então, a gente espera que o governo estadual e federal tomem as 

providências, porque, veja bem, R$ 4,60 por litro de óleo diesel? Que dinheiro é 

esse? Isso não é negociação, no meu ponto de vista! Os caminhoneiros hoje 

estão rodando com uma carreta de três eixos, passam no pedágio, ele paga 

por três eixos. Carregado, tudo bem. Ele volta vazio e vai pagar os três eixos. 

Isso é um assalto, gente! Porque os pneus, muitos deles, estão suspensos, até 

para não gastar os pneus e, realmente, eles vêm cobrando e reivindicando 

também isso aí dos pedágios, dessa cobrança de truck que eles cobram. 

Então, e hoje a gente tem uma coisa gravíssima, que até em São Paulo tem, 

que três postos foram autuados. O cara cobrar gasolina, um litro de gasolina – 

independente de toda a situação que nós estamos passando, não é uma 

pessoa só que passa, são todos que passam – cobrar praticamente R$ 10,00, 

R$ 9,99. Dez reais o litro da gasolina! Aproveitando da miséria dos outros, da 

situação que a população está passando. Mas ainda tem pessoas que se 

aproveitam dessa situação! Ou será que não sabe que aquele coitado já não 

está conseguindo pagar nem R$ 4,38 o litro de gasolina, e vai aguentar pagar 

R$ 10,00? O cara paga porque ele está no meio da rua e quer ir para casa! 

Mas ele está sem condições! Então, eu acho isso um abuso! E aqueles que 

fazem isso têm que ser punidos e o posto tem que ser até lacrado. Para eles 

aprenderem a saber que as pessoas também merecem respeito. Não é o 

camarada achar que, numa situação dessas, vai cobrar mais em cima para 

ganhar mais dinheiro. Vai ganhar, sim, todo mundo tem que ganhar, mas na 

hora adequada e dentro daquilo que for correto. ”. O Vereador Robério de 



Almeida Silva solicita pela ordem: “Até quebrando o protocolo regimental, eu 

só gostaria, em cima da fala do Sr. Falar aqui, até a nível de informação, que o 

governador do Estado de São Paulo, o Excelentíssimo Sr. Márcio França 

suspendeu, não é para cobrar o pedágio quando tiver o eixo suspenso. Então, 

quando o caminhoneiro estiver voltando ou, até mesmo se ele levantar o eixo 

do meio, não precisa estar vazio, mas se ele conseguir levantar, até mesmo 

com o caminhão levantado, ele não vai precisar pagar pelo terceiro eixo. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos prossegue: “Nobre Vereador, nós temos 

carreta. Carreta não consegue, mas o caminhão truck, sim. Carreta não 

consegue levantar o segundo eixo, você não consegue levantar. Agora, como 

se diz, o caminhão truck, sim, você consegue. Agora, as carretas, infelizmente, 

pagam o preço porque não conseguem, infelizmente, levantar. Só levanta o da 

frente. Então, você fica com mais dois eixos para trás que você tem que pagar. 

”. O Vereador Robério de Almeida Silva prossegue: “Sim, mas no caso da 

carreta, se ela estiver vazia, não vai pagar. Ela não paga por estar suspenso o 

eixo. Foi isso o que ele colocou dentro do Estado de São Paulo. ”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos encerra: “Ah, sim! Então, já falei a respeito da 

situação dos caminhoneiros: que Deus os ajude para que o Presidente e o 

Governador do Estado tomem as providências rapidamente, porque nós não 

podemos pagar um preço caro lá na frente. Se nós passarmos mais 5 ou 6 

dias, nós vamos pagar um preço caro por isso. As necessidades vão faltar nos 

mercados. Nós vivemos numa cidade pequena, com praticamente três 

mercados. Aliás, tem outras que tem mercados grandes, como o Shibata, mas, 

às vezes, não tem nem como comprar. Não vão trazer também as mercadorias, 

porque não vão deixar entrar também com essa greve. Hoje de manhã estava 

começando quem estava fazendo piquetes, começando as vans. O pessoal 

das vans está começando em São Paulo. Quer dizer, fora os caminhoneiros, 

aqueles carros pequenos fechados e, agora, até as vans, até as vans escolares 

vão entrar em greve também. Então vai ser muito difícil realmente tomar uma 

providência rapidamente dessa situação. Tem um recadinho aqui: quinta-feira é 

feriado e sexta-feira é ponto facultativo. Então, retornamos aqui na segunda-

feira, se Deus nos permitir, estamos de volta. Quero agradecer a presença do 

Sr. Prefeito que esteve aqui nessa Casa Às 14h. para a gente, isso se torna 

satisfação, porque o Prefeito não tinha vindo nos procurar dentro dessa Casa 

de Leis e fiquei satisfeito e tenho certeza de que os Nobres Pares também 

ficaram satisfeitos, porque era uma coisa que eu sempre falei: que eu, 

primeiramente, não iria lá para conversar, não seria o primeiro, eu sempre 

disse isso. Mas o que nós queremos é o melhor para Biritiba. E ele teve a 

consciência de que ele tem que vir para dentro dessa Casa de Leis conversar 

com todos os Vereadores para serem aprovados os Projetos que são do 

interesse da nossa população. Então, eu já agradeço ao Sr. Prefeito. Tem um 

convite para tomar um café na Prefeitura também e, desde que ele venha aqui 

conversar conosco também, a partir de hoje, não tenho problema também de ir 

lá conversar com o Prefeito. Essa sempre foi a minha posição: enquanto ele 



não viesse aqui, realmente, eu não me dirigiria lá, porque acho que era a 

obrigação dele vir aqui. E ele prometeu que vinha e veio. Então, a partir de 

hoje, se houve necessidade, eu vou cobrar alguma coisa diretamente ao 

Prefeito. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Terminada a Ordem do 

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

encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 28 de maio de 2018. Esta Ata 

lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 28 de maio 

de 2018.      
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