
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA  04 DE JUNHO DE 2018.  

 

Aos quatro dias do mês de junho de 2018, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João SuharoMakiyama” 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, 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.56 do 

Livro nº.14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara. O Vereador Jorge Mishima explicou ao Presidente que o Vereador 

Leonardo Venâncio Molina, possivelmente, não chegaria a tempo para a 

Sessão, pois se encontrava doente. O Sr. Presidente convidou, então, o 

Vereador Jorge Mishima para que o auxiliasse na Segunda Secretaria.O 

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

1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão Ordinária do dia 28 de maio 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 que fizesse a leitura do Ofício nº 087/2018. 2. Leitura do 

Ofício nº 087/2018 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portarias nº 222 a 234/2018 e 236 a 

240/2018; *Decreto nº 3338/2018; *Contratos nº 014, 019 e 023/2018; *Termo 

Aditivo nº 01 do contrato n° 019/17.Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a 

leitura das Indicações nº 101, 102 e 103/2018. 1. Indicação nº 101/2018 de 

autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Departamento de 

Obras, a construção de dois redutores de velocidade do tipo “lombada” ao lado 

da EMEI Ferdinando Jungers assim como sinalização de advertência onde 

informar o condutor da existência adiante de travessia sinalizada “passagem 

sinalizada de pedestres” A-32b. As construções destas lombadas que sejam no 

respectivos locais: 1º - Na Rua João José Guimarães com dois metros de 

distância acima da faixa de pedestres a partir da linha de retenção da mesma 

faixa que se encontra ao lado da EMEI. 2° - Na Rua José Bonifácio com dois 

metros de distância acima da faixa de pedestres a partir da linha de retenção 

da mesma faixa que se encontra ao lado da EMEI.2.Indicação nº 102/2018 de 
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autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

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

Competente a manutenção e expansão da iluminação pública na Estrada 

Municipal Castellano, na Avenida Brasil e em toda a extensão do Bairro 

Castellano, nesta Cidade. Esta é uma reiteração das indicações n° 247/2017, 

411/2017 e 044/2018 e 087/2018. 3. Indicação nº 103/2018 de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Carrião e 

também na Rua Mogiana, Cruz do Alto, nesta Cidade, em toda extensão. Esta 

é uma reiteração da indicação n° 037/2018 e 072/2018. Terminadas as 

Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA.O Vereador Reinaldo Pereira 

Junior solicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de incluir na Ordem do Dia 

a Moção de Apelo nº 012/2018, que solicita viatura para a Polícia Civil, onde o 

pedido foi do próprio delegado, o Dr. César, e de alguns policiais.”. O senhor 

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

votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura dos Requerimentos nº 143, 144 e 145/2018. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA:1. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 143/2018: requer ao Senhor 

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

Departamento Competente para que seja revitalizado o campinho de futebol, 

localizado no Bairro Vila Operaria. APROVADO. 2. Em única discussão e 

votação Requerimento nº 144/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

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

que seja feito a limpeza e manutenção preventiva dos equipamentos da 

Academia ao Ar Livre instaladas no município. APROVADO. 3. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 145/2018: requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam tomadas as devidas providências em relação a 

transporte público no Bairro Nirvana e também interceda pela implantação de 

abrigos em pontos de parada do ônibus no mesmo. Este requerimento reitera 

os requerimentos de n° 005/2017, n° 095/2017, n° 229/2017 e n° 318/2017 e n° 

066/2018. APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESFERNANDO JOSÉ GONÇALVES E PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS.4. Em única discussão e votação O Requerimento nº 146/2018: 

requer a Empresa de Alto Tiete Transportes Ltda. Radial Transporte Coletivo 

Ltda, e que junto ao Departamento Competente estudem as providencias que 

se fizerem necessárias, para que sejam feita a manutenção e restauração dos 

pontos de parada de ônibus em toda a extensão da Rodovia Alfredo Rolim de 

Moura, sendo que, com prioridades nos pontos de parada de ônibus Jardim 

Nova Biritiba e próximo ao Posto de Saúde no Bairro Hiroy no Município de 

Biritiba Mirim. APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de agradecer aos Nobres Pares pela 



aprovação do Requerimento. Esse Requerimento motivou da minha parte e da 

parte do Vereador Paulinho da Júlio, tendo em vista nós, na semana passada 

ou semana retrasada, nós estivemos em contato com representantes da 

empresa Radial Transportes, que está mudando a nomenclatura dela, 

inclusive, para ATT – Alto Tietê Transportes, devido a uma remodelação que 

estão fazendo no transporte público em toda a região, na qual nós pleiteamos 

também a manutenção dos pontos de ônibus. E a empresa se demonstrou 

muito receptiva quanto à proposta que nós colocamos, e se comprometeu, 

junto com o Executivo, a fazer um estudo de, no que for possível, ela atender, 

seja na manutenção dos atuais ou seja em novos pontos de ônibus, a empresa 

se dispor a estar fazendo a instalação. Então, esse foi o motivo do nosso 

Requerimento, tanto meu quanto do Vereador Paulo, no intuito de encaminhar 

à empresa, de uma forma formal, uma solicitação aprovada por essa Casa de 

Leis. Muito obrigado! ”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

147/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

interceda junto ao Departamento Competente da Municipalidade as 

providencias que se fizerem necessárias para que sejam providenciadas as 

pinturas das faixas de pedestres das vias do município. APROVADO. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 

novamente para agradecer aos Nobres Pares pela provação do Requerimento. 

Esse Requerimento motivou, justamente, porque, hoje, as faixas de pedestres 

da nossa cidade, principalmente da área central, encontram-se praticamente 

pagadas. Há muito tempo não se vê uma manutenção na pintura dessas faixas. 

Nós percebemos que hoje muitos motoristas não respeitam a faixa de 

pedestres porque elas estão praticamente apagadas. E, quando são bem 

sinalizadas, motiva mais para os munícipes se sentirem mais seguros. Muito 

obrigado! ”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR.6. Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 011/2018: Ao 

Excelentíssimo Sr. Márcio França Governador do Estado de São Paulo e ao 

Excelentíssimo Sr. Luiz Carlos Gondim Deputado Estadual de São Paulo para 

que o mesmo interceda junto ao Secretário de Desenvolvimento Social do 

Estado de São Sr. Paulo Gilberto Nascimento Silva Jr, que disponibilize no 

município de Biritiba Mirim um aumento no repasse para APAE e do 

Reviver.APROVADA. O Vereador Reinaldo Pereira Junior solicita pela ordem: 

“Gostaria de agradecer a todos os Pares pela aprovação da Moção. Essa 

Moção se faz muito necessária, tendo em vista que, no ano passado, já fiz 

essa Moção de Apelo referente à APAE. E a APAE, hoje, só funciona porque 

tem uma quantidade grande de voluntários, porque o repasse feito pela 

Prefeitura e pelo Estado assistiria, no máximo, umas dez crianças. Espero que 

o governador e o Gondim intercedam junto a essas crianças da instituição para 

que melhore a situação dessas entidades que fazem tanto pelo nosso 

município. Agradeço, Sr. Presidente. ”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR. 7. Em única discussão e votação a Moção de 



Apelo nº 012/2018: Ao Excelentíssimo Sr. Mario França Governador do Estado 

de São Paulo e ao Excelentíssimo Sr. Luiz Carlos Gondim Deputado Estadual 

de São Paulo para que os mesmos intercedam junto ao Secretário de 

Segurança Pública do Estado de São Paulo,Mágino Alves Barbosa Filho, que 

disponibilize mais veículos para a Polícia Civil. APROVADA. 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 VereadorLuis Carlos dos Passossolicita pela ordem: 

“Sr. Presidente. Encerrada a Ordem do Dia, eu gostaria de pedir autorização 

para estar me dirigindo a meu gabinete para atender a uma demanda. ”. Ao 

que o Presidente responde: “Será concedida, Nobre Vereador. ”. O primeiro 

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

diz: “Sr. Presidente, Nobres Pares, a todos os presentes, hoje, pela manhã, 

tivemos uma reunião com o Sr. Prefeito onde, infelizmente, alguns Vereadores 

não puderam comparecer, mas foi uma reunião produtiva, uma reunião de 

trabalho, onde foi discutida a questão da EDP Bandeirantes e a Sabesp. A 

Sabesp, hoje, que encontra-se em nossa cidade sem convênio firmado, já há 

algum tempo, a praticamente um ano e alguns meses sem o convênio firmado. 

E da EDP Bandeirantes também, sobre a demanda que nós temos no 

município para instalação da secundária, para ampliação de rede, enfim. E, 

nessa reunião, para os Nobres Pares que não estavam presentes, foi proposto 

nós fazermos um trabalho político junto aos deputados, os quais nós 

representamos aqui, no intuito de forçarmos uma situação com a Sabesp. 

Porque a Sabesp hoje está atendendo o que é conveniente a ela. Mas não está 

atendendo a necessidade do município. Então, foi proposto esse trabalho para 

que a gente possa buscar, junto aos deputados. Fazemos um levantamento da 

demanda do município e depois apresentamos isso à Sabesp. A EDP 

Bandeirantes, eu solicito de Vossa Excelência uma reunião, através da Casa 

Legislativa junto à EDP Bandeirantes, para que possamos rediscutir alguns 

pontos da EDP Bandeirantes para o nosso município. E isso nós podemos 

fazer diretamente através do Legislativo, não necessariamente com o 

Executivo; mas que o Executivo também fosse convidado para também estar 

participando dessa reunião. Então, requeiro à Vossa Excelência que determine 

à Diretoria da Casa solicitando essa reunião com a EDP Bandeirantes. E um 

outro ponto que eu gostaria de colocar, Sr. Presidente, é que nós tivemos a 

primeira audiência do Plano Diretor, a qual eu já, na Sessão passada, fiz no 

meu pronunciamento a crítica no sentido de a Sociedade Civil Organizada não 

estar participando e nem as entidades representativas. As empresas também 

não participaram, que são a EDP Bandeirantes e a Sabesp Correios; e as 

entidades, a Associação Comercial, as Sociedades de Amigos de bairros, o 

grupo dos agricultores, da Colônia, enfim. Todas as entidades que estiveram 

ausentes nessa primeira reunião. E, no próximo dia 08, nós teremos agora a 

Oficina, que será/ estava eu, o Vereador Luis Passos, o Vereador Eduardo e o 

Vereador Robério na primeira audiência. E foi determinado para o dia 08, 



agora, só não me lembro o horário – até perguntei para o Vereador Eduardo e 

para o Vereador Luis, eu não me lembro o horário – mas deve ser entre 17h ou 

19h. vai ser mais ou menos esse horário. Que a gente possa fazer também 

através da Casa um convite para as entidades. Nós temos o cadastro aqui na 

Casa das entidades organizadas do nosso município. Então, que a gente possa 

também e, o Sr., como presidente da Casa, fazer o convite para que essas 

entidades possam estar participando. Nessa reunião que nós tivemos hoje com 

o prefeito, pela manhã, nós deixamos bastante claro de que a empresa que 

está administrando o Plano Diretor, gerenciando o Plano Diretor no nosso 

município, simplesmente jogou a responsabilidade nas costas da Prefeitura 

através da Assistência Social, dizendo que só tinha uma entidade cadastrada. 

E eu não quero acreditar que a Secretaria de Promoção Social ou a Secretaria 

de Assistência Social só tenha uma entidade cadastrada com e-mail. Não estou 

aqui desqualificando a colocação do representante da empresa, mas eu não 

consigo acreditar numa situação dessas: de que a Prefeitura tenha o cadastro 

de apenas uma entidade; que não tenha o cadastro da Associação Social, que 

não tenha o cadastro dos agricultores, que não tenha o cadastro das 

Sociedades de Amigos de bairros, que não tenha o cadastro da Sabesp. Não 

me faz acredita, porque eu acho que a empresa se equivocou na defesa que 

ela fez. E gostaria de reafirmar a participação dos Nobres Pares na discussão 

desse Plano Diretor, porque é de suma importância, porque nós estamos 

discutindo um projeto para 20 anos. Nós entendemos, às vezes, a dificuldade 

de um colega ou outro não poder participar, que nem o colega Reinaldo, que 

tem faculdade à noite, o colega Marcelo tem faculdade à noite, alguns, às 

vezes, tem um compromisso e não podem comparecer, mas os que estiverem, 

se possível, comparecer. Porque essa minuta de Projeto de Lei vai vir para 

essa Casa. E nós, como Câmara, participando dessa discussão do Plano 

Diretor, vai ser de suma importância lá na frente para que a gente possa 

realizar qualquer tipo de emenda ou qualquer tipo de modificação; ou 

acrescentar alguma coisa que, de repente, sentimos que ficou faltando no 

Plano Diretor, não é? Então, nós vemos aí, Zé, você, o Waltinho, que são 

agricultores, por exemplo, nós não discutimos com os agricultores a primeira 

proposta do Plano Diretor. Ficou totalmente vazio. Então, seria importante, não 

só os agricultores; o Vereador Jorge tem contato com associações da Colônia; 

será que os agricultores não têm interesse em discutir o Plano Diretor ou será 

que não foram convidados para discutir? Os comerciantes, os corretores de 

imóveis, que nem o Vereador Marcelo, o Vereador Luis? Será que os 

corretores não têm interesse em discutir, também, o Plano Diretor? Os 

arquitetos? Os engenheiros da nossa cidade? Então, eu acho que, como foi o 

primeiro passo, eu vou considerar que é uma criança que está aprendendo a 

caminhar. E eu acho que tomou um tombo, está certo? Porque, infelizmente – 

eu até comentei isso com o Prefeito – que o próprio Executivo não encaminhou 

os seus representantes da forma como deveria encaminhar. E, hoje, o Sr. 

Prefeito se comprometeu, Vereador Eduardo, Vereador José – o Sr. estava 



presente também na reunião – os demais Vereadores estavam presentes. Ele 

se comprometeu a encaminhar o Executivo, porque, de repente, você não tem 

o Secretário de Obras discutindo o Plano Diretor! O Secretário de Obras não 

está presente! Tinha uma representante da Educação a qual não estava 

representando a Educação; ela me frisou que estava representando a 

Sociedade Civil. Estava lá como munícipe, e não como representante da 

Secretaria da Educação, que foi a professora Silvana. Então, eu acho que, 

assim, a Casa pode, também, não fazer o papel do Executivo. Mas ela pode, 

também, reforçar esse papel do Executivo de convidar essas entidades para 

que participem da discussão do Plano Diretor, porque vai cair aqui. 

Literalmente, obrigatoriamente, nós vamos ter que discutir isso! E como é que 

nós vamos discutir uma coisa que não foi discutida com a Sociedade 

Organizada? Hoje, acabei de receber agora aqui um convite da Festa do 

Divino, do Padre Edinei. Acho que todos os Nobres Vereadores receberam. Dia 

08 de junho vai ser realizada uma missa às 19h na intenção pelas autoridades 

políticas, regida pelo Padre André Luiz de Souza. Eu agradeço o convite só 

que, assim, essa é a questão do Plano Diretor, certo? E aí nós temos que 

olhar, acho: Plano Diretor, missa, o que vamos priorizar? Temos que ter 

prioridade! Não dá para nós estarmos em dois lugares ao mesmo tempo. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita um aparte:“Nobre 

Vereador, a missa, acho que é 08 de julho. ”.O Vereador Fernando José 

Gonçalves continua: “Ah, 08 de julho! Perdão! Eu vi aqui 08 de junho. É 08 de 

julho, desculpe. Agradeço a correção de Vossa Excelência. Então, melhor 

ainda, porque nós temos condições de estarmos fazendo uma discussão mais 

ampla. Porque é inadmissível! Volto a frisar – posso até estar sendo chato 

nisso – mas é inadmissível, por exemplo, como nós estávamos discutindo na 

reunião hoje com o Sr. Prefeito, a Sabesp não participar de uma discussão do 

Plano Diretor! Ou será que já houve uma intenção da Sabesp não participar, 

porque sabe que, no Plano Diretor, vai ser sugerido a ampliação de rede de 

extensão de saneamento ambiental para o bairro do Castellano, por exemplo, 

para o bairro Vertentes, para as outras áreas? Porque isso nós vamos discutir 

no Plano Diretor! Saneamento ambiental, se depender da proposta desse 

Vereador, nós vamos implantar dentro do Plano Diretor, sim, porque aquela 

área tem que ser contemplada. Só que, para a Sabesp, ela não é 

financeiramente viável. E ela alega que há lei específica aprovada na 

Assembleia que não permite que a Sabesp implante lá! Olha, dentro do Plano 

Diretor nós conseguimos fazer isso! Então, solicito de Vossa Excelência, 

novamente, Sr. Presidente, que a Casa faça esse reforço. É o que eu estou 

querendo dizer: que não faça o papel do Executivo, mas que possamos 

contribuir com o Executivo para que nós tenhamos uma maior participação 

popular e da Sociedade Organizada dentro da discussão do Plano Diretor. 

Porque não adianta depois chegar aqui: “Poxa! Os Vereadores não discutiram 

isso no Plano Diretor! Poxa! Mas aquela área lá poderia ser beneficiada dentro 

do Plano Diretor com tal emenda! ”. O momento é agora, porque, quanto mais 



nós discutirmos o Plano Diretor nesse período de projeto, de elaboração do 

Plano, onde estão sendo colhidas todas as informações, mais fácil ficará para 

essa Casa analisar o conteúdo do projeto que virá do Executivo para cá. E 

mais fácil ficará ainda quando vier o projeto da lei específica. Nós sabemos o 

que nós colocamos no Plano Diretor. Então, Sr. Presidente, era essa a minha 

colocação. Agradeço ao Vereado José Lares por ter cedido seu tempo. E, 

relembrando, agora, no dia 08 nós teremos duas oficinas; acho que uma no dia 

08 e outra no dia 13, não é isso, Vereador Eduardo? Eu só não me recordo o 

horário. Às 17h! Então, seria de fundamental importância essas duas 

intervenções do Legislativo Municipal: a participação dos Nobres Pares dentro 

da discussão da elaboração, porque agora é que vai ser a oficina. Essa oficina, 

por exemplo, pelo que eu entendi, é que, em parte dela, serão colocados os 

mapas da cidade na mesa e dizer: “olha, aqui nessa região nós podemos fazer 

isso; aqui a intenção é essa. ”. É a hora em que nós vamos ver as propostas. 

Então, que nós possamos, dentro do Legislativo, estarmos representados, e 

que a Casa reforce esse pedido; já que o Executivo se comprometeu em fazer, 

que a Casa também force esse pedido junto às entidades organizadas do 

nosso município. Muito obrigado. Sr. Presidente. ”. O próximo Vereador inscrito 

é o VereadorJorge Mishimaque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, Primeiro 

Secretário, Vice-Presidente dessa Casa, Srs. Vereadores, Srs. Presentes. 

Inicialmente, eu quero parabenizar o Nobre Vereador Marcelo que, de uma 

forma inteligente, solicitou para que a Polícia Militar e a Polícia Civil e parte dos 

agricultores viessem participar da reunião para discutir sobre a greve dos 

caminhoneiros. Muito bem pensado. Nobre Vereador, parabéns à Vossa 

Excelência! Acho que foi de suma importância essa reunião da qual participei e 

participou a maioria dos Vereadores dessa Casa. Quero parabenizar ao 

Vereador Fernando e ao Vereador Paulo com respeito à reforma dos abrigos 

do nosso município. Realmente, estão numa situação deplorável nossos 

abrigos. A maioria sem telhados, não é? Gostaria de parabenizar Vossas 

Excelências. Parabenizar também o Nobre Vereador Reinaldo pela solicitação 

de mais verba para a APAE e para o REVIVER. Eu gostaria, Sr. Presidente, eu 

sempre tenho criticado o governo municipal do Sr. Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, mas tem um funcionário que eu nem conheço, nem conheço; mas que, 

através de amigos, eu liguei para o Setor de Obras, conversei com o Chefe de 

Obras, de nome Anderson, que eu não conheço, Sr. Presidente, e fiz algumas 

solicitações pontuais a ele e ele, prontamente, me atendeu. Em menos de dois 

dias ele atendeu às minhas solicitações. Então, nós temos que criticar quando 

merece e agradecer e elogiar àqueles que nos atendem. Esse funcionário, 

Chefe de Obras, chamado Anderson que, repito, não conheço me atendeu de 

uma forma educada e prontamente. Eu vou vender meu peixe também, Sr. 

Presidente: ontem a equipe Gateballde Biritiba Mirim, da qual eu faço parte. 

Para ter uma ideia, eu sou o mais jovem jogador da equipe. Gateball se 

originou no Japão a partir da II Guerra Mundial, em 1945, e o criador desse 

jogo se chamava Suzuki. E, no pós-guerra, não tinha divertimento nenhum. E 



ele fez, inventou um jogo chamado Gateball. É claro que, no decorrer do 

tempo, a sua forma de jogar e tempo foram se modificando. A princípio, era 

para as crianças carentes do pós-guerra que não tinha divertimento, não 

tinham brinquedo nenhum. E ele idealizou uma quadra e fez isso. Hoje, não 

mais as crianças, mas as pessoas de terceira idade praticam esse esporte. É 

difundido no mundo inteiro. E Biritiba Mirim já ganhou entre quase trinta 

equipes, Biritiba já se consagrou campeã nesse campeonato também, com 

mais de 24 equipes, de São José, Campos, Bertioga, Suzano. E Biritiba já 

consagrou o primeiro lugar já, recebeu troféus e medalhas. E, nesse torneio, 

ontem, nós participamos no bairro do Itapeti, com Biritiba, Salesópolis, Suzano, 

Mogi, Bertioga; e nós conseguimos o terceiro lugar também. Então, nós, em 

Biritiba, embora não seja difundido, nós já disputamos campeonatos 

internacionais lá. Lá em Cumbica já jogamos contra os Estados Unidos, Peru, 

Paraguai e Argentina. Então, nosso time de Gateball de Biritiba é um time 

respeitado. Não porque eu faço parte [risos], porque eu sou o pior jogador da 

equipe [risos]. Mas Gateballde Biritiba tem levado o nome de Biritiba à Jacareí, 

São José, Bertioga; e somos convidados, frequentemente, porque nós temos 

aí, Sr. Presidente, uma equipe respeitável. Muito obrigado a todos. Boa tarde!O 

próximo Vereador inscrito é o VereadorMarcelo Batista de Miranda Meloque, 

com a palavra, diz: “Sr. Presidente, Nobres Pares. Aqui, em nome do Jairo e do 

Marquinho, quero agradecer a presença de todos. Gostaria de apenas 

agradecer ao Presidente Lourival e aos demais Vereadores pelo 

comparecimento, bem como ao Executivo também, ao Prefeito Municipal, 

àquela reunião que foi convocada de emergência, atendendo a uma solicitação 

dos nossos produtores rurais e, somente com a presença de todos vocês, mais 

o Chefe do Executivo, bem como do Coronel Prado, Coronel Ary kamiyama, 

Capitão Snai, e o Delegado, Dr. Júlio Vaz, pode tomar esse vulto e ser uma 

reunião importante, de onde, daquela reunião, tivemos produtores não só daqui 

de Biritiba, mas também de Salesópolis e do Remédio, os quais empregam, 

com certeza, 70%, 80% da mão-de-obra do nosso município. E a 

responsabilidade dos Nobres Pares de entenderem a mensagem e de apenas 

dar força! Eu queria agradecer demais a presença de vocês e a sanidade da 

importância que vocês tiveram de comparecer e fazer coro à reunião. Gostaria, 

viu, Sr. Presidente, que o Sr. pode, nos pleitos que o Sr. achar, bem como 

qualquer outro Vereador importante aqui, também pode contar comigo, para 

qualquer coisa. ”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: 

“Eu não tive a oportunidade de parabeniza-lo no meu tempo, até porque eu 

estava excedendo, e eu até entendi a questão do Plano Diretor com mais 

prioridade, mas eu parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa e, acima de 

tudo o mais importante, foi que eu senti a criação do grupo de rede social entre 

o comando da Polícia Militar e os agricultores. Na realidade, era para atender 

um momento pontual daquela situação, da greve dos caminhoneiros, que 

estava tendo uma certa diferença do objetivo da greve, mas que, sanada a 

questão da greve, da paralisação, o grupo ainda continua. E não mais para 



atender somente à questão da paralisação em si, mas, principalmente, para 

atender às necessidades dos agricultores. Então, acabou não só atendendo à 

questão da paralisação, porque os agricultores estavam com dificuldade de 

atender, de realizar a sua demanda de escoar o produto, mas também de um 

elo que foi criado entre os agricultores e o comando da Polícia Militar. Através 

do Capitão Snai, foi criado esse elo que hoje continua com qualquer dificuldade 

que os agricultores tenham no município ou, inclusive, da região, porque 

tínhamos agricultores da região aqui; acabou se estendendo também mesmo 

que, sem querer; a intenção era a questão da paralisação, mas acabou, sem 

querer, se estendendo e permeando, pavimentando um caminho de 

comunicação direta entre os agricultores e o comando da Polícia Militar. Então, 

mais uma vez, parabéns, Vereador Marcelo. ”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo prossegue: “Então, e só para encerrar, apenas falar que, 

embora toda a posição que a gente tenha a gente possa ter controvérsias e há 

quem ache de outra maneira, mas quero falar que apenas foi feito o que achei 

com a minha convicção, que é maior do que a greve é a necessidade de se 

preservar os postos de trabalho na nossa região. Então, quero aqui agradecer 

e falar que sem a importância de vocês, de darem respaldo à reunião, não 

seria possível ter a força que teve e a gente não quis se aproveitar; apenas fiz 

com convicção. Gostaria de agradecer. E qualquer movimento que Vossas 

Excelências, qualquer um dos Nobres Edis pautar, estarei junto também para 

fortalecer. Meu muito obrigado! ”. Não havendo mais inscritos para o uso da 

Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: 

“Eu, nessa tarde, quero falar, primeiramente, a respeito da nossa reunião com 

o Prefeito à 9h de hoje. Foi uma reunião para que nós possamos nos unir, 

realmente, nos nossos pedidos solicitados pela nossa população, porque, 

realmente, a gente não tem sido atendido. Mas estou feliz até o momento, 

porque a promessa do Sr. Prefeito é de procurar nos atender. Não é – já vou 

dizer de antemão – não é favor, é obrigação. Acho que o Executivo tem que 

atender às solicitações de todos os Nobres Vereadores, porque são 

reivindicações da população. Eu fico feliz também porque, dentro dessa 

reunião, tivemos uma conversa olho a olho com o Sr. Prefeito e ele nos 

prometeu a atender aos pedidos dos Nobres Vereadores. Depois que eu saí da 

Prefeitura, uns 25, 30 min, o Prefeitoligou para mim dizendo: “Vereador, já 

conversei com a equipe que determina a iluminação pública, que quarta-feira 

estarei lá na entrada do Pomar do Carmo colocando a secundária para serem 

colocados aqueles bicos de iluminação pública. ”. Então, isso, para quem luta 

desde 1997 e, até o momento, não conseguiu, esse momento é um momento 

de alegria, porque, se eu ver aquele pedaço ali iluminado, vou te falar, fico 

muito feliz, porque é uma luta minha desde 1997. Já passamos por vários 

prefeitos e, realmente, nunca conseguimos. Então, sempre tive esse 

pensamento: “Não é possível que eu encerro o meu mandato e não consegui 

colocar uma iluminação naquela estrada! ”. ”. O Vereador Fernando José 

Gonçalvespergunta:“Me permite um aparte? Só por questão de esclarecimento 



para os Nobres Pares: essa secundária de iluminação pública é na estrada 

principal? ”. O Presidente Lourival Bispo de Matos responde: “Na principal. 

Onde fica a Joaquim Maia, que hoje é conhecida como Avenida dos 

Caquizeiros. ”.Vereador Fernando José Gonçalves: “Entra ali pela família dos 

Maias, é isso? ”.Presidente Lourival Bispo de Matos: “Não, não. São oito 

postes que tem ali. ”. Vereador Fernando José Gonçalves: “É na principal 

mesmo? ”. Presidente Lourival Bispo de Matos: “Da casa do Cabelereiro 

para cá são oito postes que não têm iluminação. ”. Vereador Fernando José 

Gonçalves: “Ah, é de lá para cá. ”. Presidente Lourival Bispo de Matos: “De 

lá para cá; não tem secundária. ” Vereador Fernando José Gonçalves: 

“Obrigado, Sr. Presidente. Desculpa interrompê-lo. Só para esclarecimento. ”.O 

Presidente Lourival Bispo de Matosretoma a palavra: “Então, realmente, vou 

ficar mais feliz na hora em que estiver executado, realmente, esse serviço. 

Também pela promessa dele, porque são palavras que, quando a gente não 

tem que fazer, não se fala. Então, eu deixei bem claro para o Sr. Prefeito que, a 

partir de hoje, eu não gostaria de dizer mais as palavras que sempre tenho dito 

às pessoas: “não foi feito, porque o Prefeito não vai fazer. Não foi atendido 

isso, porque o Prefeito não vai fazer. ”. Não gostaria de estar repetindo mais 

essas palavras, desde que atenda às nossas solicitações, porque não é para o 

Vereador Lourival, não é para o Vereador Fernando, nem Jorge Mishima, nem 

Eduardo, não; são solicitações da população. Quando nós cobramos do 

Executivo, é porque nós temos as cobranças, nós somos cobrados. Nós, que 

estamos no dia-a-dia nas ruas, como se diz: „dando a cara à tapa‟. Então, eu 

acho que hoje, daqui para a frente, acredito que o prefeito vá olhar com outros 

olhos a respeito do trabalho dos Vereadores e daquilo que ele pode, realmente, 

ajudar, porque, ele, como é o chefe, ele é quem manda. Mas nós estamos aqui, 

realmente, para ajudá-lo também dentro do que for possível. Agora, eu vou 

acreditar que ele vai cumprir com a palavra dele, para que a gente possa 

atender a nossa população. O Vereador Marcelo, eu quero parabenizar por 

essa atitude da reunião que ele propôs; uma reunião de emergência, às 9h, 

ligando para um agricultor, ligando para outro. E foi, realmente, um sucesso! 

Dentro de poucas horas, nós tínhamos – se não estou enganado – vinte e nove 

agricultores dentro dessa Casa. E vieram, praticamente, dois ou três 

comandantes da Polícia Militar. Vieram conosco aqui. E a importância que os 

agricultores tiveram em saber da importância que era a gente estar também 

envolvido no modo de procurar melhorar essa situação que estava ocorrendo 

no Bairro do Sogo. E, graças a Deus, essa reunião foi bem-sucedida e acho 

que só tevea acrescentar tanto aos Vereadores, quanto ao Sr. Prefeito, que 

participou dessa reunião e aos agricultores também que acabaram com essa 

situação de manifestação a respeito daquele trecho que, realmente, eles não 

conseguiam escoar suas mercadorias. Então, a gente só tem que agradecer ao 

Marcelo por essa atitude que ele teve. O Vereador ligou para mim e eu estava 

na minha casa ainda: “Presidente, precisava disso, isso e isso”. “Vossa 

Excelência, estamos aí ”. Cheguei e já providenciei toda essa reunião que, 



graças a Deus, foi bem-sucedida e as pessoas só têm a agradecer. Hoje, eu 

acho que os agricultores também agradecem, porque, naquele momento, foi 

solicitado, naquela noite, daquela tarde para aquela noite, que a Polícia Militar 

estivesse na localidade desse horário das 19h até, praticamente, às 6h; que 

eles estivessem percorrendo aquela localidade, porque, realmente, esse 

pessoal sempre estava lá das 19h às 6h30, 7h. Eles não ficariam no decorrer 

do dia. Então, acho que foi muito importante isso aí. E acabando de resumir, o 

Nobre Vereador Fernando falou a respeito do Plano Diretor. Eu não sei, 

Vereador, o Plano Diretor, eu não sei quem é o responsável que veio, 

realmente, tocar essa questão. Será que ele tem conhecimento, realmente, do 

nosso pessoal, das entidades que tem aqui na nossa cidade? Acho que, talvez, 

eles não tenham procurado a respeito disso aí, porque nossa cidade não tem 

só um representante. Nós temos vários nas comunidades. Nós temos 

Castellano, temos Casqueiro, temos Rio Acima, temos a Dona Bia, que é o 

REVIVER, e aqui, onde o Nobre Vereador Jorge faz parte. Então, por que só 

um representante? Acho que ele não tem não ou não tem conhecimento, 

realmente, da nossa cidade, de como ela é. É que nem Vossa Excelência falou: 

se não tem participação desse pessoal, como é que, realmente, você pode 

fazer um Plano Diretor e ter ciência de tudo do que e do que não são as 

necessidades do nosso município? Fica difícil, não é? Que nem Vossa 

Excelência falou: a Câmara não foi convidada a participar. Talvez, alguns 

Vereadores, os Nobres Vereadores que estiveram lá, foram, mas tenho certeza 

de que, dentro dessa Casa, não chegou um convite para que fosse 

representante. ”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: 

“Apenas para esclarecimento: esse Vereador, pelo menos, não foi convidado; 

nem pelo Legislativo, nem pelo Executivo. É que, através dos meios de 

comunicação, das redes sociais, do site da Prefeitura, eu sabia que iria ter 

audiência do Plano Diretor, então, por isso, eu compareci. Agora, quanto à 

questão das entidades, a empresa contratada pela Prefeitura alegou que, na 

apresentação do Plano Diretor, a Prefeitura não tem o cadastro, o que eu acho 

muito difícil. Mas, espero que na próxima oficina seja solucionado esse 

problema. ”.O Presidente Lourival Bispo de Matos retoma e concluiu: “Falar 

que a Prefeitura não tem o cadastro dessas entidades [risos], me desculpe! 

Talvez o Sr. Prefeito não/ como Vossa Excelência falou: até representante do 

próprio Executivo, talvez teve um ou dois representantes, não é? Então, quer 

dizer, é uma minoria que deveria, pelo menos, estar lá o Secretário do Esporte, 

da Educação, de Obras – principalmente o Secretário de Obras – era um dos 

primeiros que deveria estar representando a Prefeitura. Mas, como Vossa 

Excelência solicitou, nós vamos, em nome dessa Casa, fazer um comunicado a 

essas entidades que a gente já conhece; e propor à Prefeitura também; eles 

conhecem, porque eles têm o cadastro, tenho certeza absoluta; para eles 

divulgarem também e levarem um convite a essas entidades para que sejam 

representadas. Para que, amanhã ou depois, não diga: “Poxa! Não sabia que 

era assim. ”. Então, a importância é essa: acho que, quanto mais de informa às 



entidades, fazendo aquela união para que, realmente, esses responsáveis pelo 

Plano Diretor avaliem e vejam, realmente, no nosso município o que é e como 

é que tem que ser feito; onde nós temos que preservar, onde não, onde 

podemos construir casa, onde não podemos, e assim por diante. Acho que a 

importância é essa. Bom, sempre agradecendo ao Nelson, que está sempre 

presente, ao Junior, aos outros assessores dos Nobres Vereadores e, 

terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço 

aos presentes e declaro encerrada a Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 

2018. ”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 04 de junho de 2018.      
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