
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 

2018. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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, 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 

Vereador Reinaldo Pereira Junior, que procedesse a chamada nominal 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 38 do Livro nº. 14, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O senhor 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. 1.O 

senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário Vereador Fernando José 

Gonçalves que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia  05 de 

fevereiro 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. 2.O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 

Vereador Reinaldo Pereira Junior que fizesse a leitura do Ofício nº 

0047/17- GIGOV/SP Assunto: Crédito de Recursos Financeiros- 

Orçamento Geral da União. 3. Leitura do Ofício9 nº 011/2018- SMA 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- SMA- encaminha os Atos 

Administrativos *Portarias nºs 003 ao 008/2018; *Leis nºs 1807, 1808 e 

1809/2018; *Contrato nº 061/2017; *Termo Aditivo nº 08/2017 ao contrato 

001/2013. 4. Leitura do Oficio nº 015/2018- SMA - Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim –SMA- encaminha os Atos Administrativos *Portarias nº 

009 ao 016, 018 ao 039/2018, *Leis nº 1810/2018; *Decretos nºs 3.301 ao 

3.303/2017, *Termo Aditivo nº 08/2017 ao contrato 001/2013. 5. Leitura 

do ofício nº 022/2018-SMA- Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim- 

SMA- encaminha os Atos Administrativos *Portarias nºs 047 e 062/2018; 

*Decretos nº 3.301 e 3.302/2017, 3.309 ao 3.313/2018.   



 
 
 
Terminando os expedientes passamos para as indicações, solicito ao 

Primeiro Secretário que faça a leitura das Indicações nº 007 a nº 001. 1. 

Indicação autoria do nome Vereador Leonardo Venâncio Molina e Lourival 

Bispo de Matos indicação nº 007 barra 2018 prefeito Senhor Prefeito 

Municipal Jarbas e Cláudia Aguiar para que o mesmo interceda junto à 

secretaria competente para realizar serviço de moto nivelamento e 

cascalhamento na Estrada Vale do Garrafão Sertãozinho Terceira e na 

Estrada do Carapicó em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 

indicações número 153, 250 e 39/ 2017. 2. Autoria do vereador Leonardo 

Vinícius Molina indicação nº 008 barra 2018 solicito ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar termine a secretaria competente realizações de 

serviço de moto nivelamento e cascalhamento nas ruas 1 e 5 bairro 

Casqueiro inclusive altura do término do asfalto se estendendo até a entrada 

de Casa Grande em toda sua extensão nesta cidade. Esta é uma reiteração 

indicações do número 402 e 435/ 2017. 3. Autoria nobre Vereador Sérgio 

de Paula Franco indicação número 009/2018 solicita ao Senhor Prefeito 

Gabriel de Aguiar para quê interceda junto ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motoniveladora e 

cascalhamento nas Ruas Rio Pardo e Rio Paraíba, Rio Paraitinga, Rio 

Guacá ambas situadas no Bairro Vertentes. 4. Indicação nº 010/18, solicita 

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

órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviço de motoniveladora cascalhamento na estrada do Sertãozinho e na  

Estrada Fazenda Paraíso, ambas situadas no Bairro do Sertãozinho. 5. 

Indicação autoria do vereador Sérgio de Paula Franco indicação número 

011/2018 solicito ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que 

interceda junto ao órgão competente solicitando providências o sentido de 

efetuar serviços de motoniveladora e cascalhamento nas Ruas José Gomes 

Maciel e Rua P, ambas situadas no bairro Jardim dos Eucaliptos.6. Autoria 

do nome vereador Reinaldo Pereira Júnior Indicação número 02 /2018, 

solicito ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que interceda 

junto ao órgão competente de obras ou DER para que efetue a manutenção 

de lâmpadas queimadas na Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Km 16 no 

Bairro Fazenda Iroy frente ao ponto de ônibus. 7. Autoria do nome do 

Vereador Paulo Rogério dos Santos.Indicação nº 013/2018 solicita ao 

Senhor ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar para que interceda 



junto ao setor competente para que tome as providências necessárias para 

passar a máquina motoniveladora cascalhar a Rua José Rodrigues de 

Moraes no Bairro Castelano. 8. Autoria do Vereador Paulo Rogério dos 

Santos indicação  nº014/2018 solicito ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel 

de Aguiar para que interceda junto ao setor competente para que tome as 

providências áreas para efetuar a manutenção e operação “tapa-buracos” na 

Rua Nove, no Bairro Jardim Nova Biritiba.9. Autoria Nobre Vereador 

Jorge Mishima. Indicação nº 015/2018, solicito ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar para que interceda junto ao Setor Competente, para 

notificar os proprietários dos imóveis localizados na Rua Ruy Barbosa para 

efetuar limpeza ao lado do nº 157, Vila Operária e na Rua Guerino 

Lugobone, em frente ao nº 110. Não havendo mais Indicações passamos 

para os Projetos em Deliberação. AUTORIA DA MESA DIRETIVA 

1.Projeto de Lei Complementar nº 003/2018 dispõe sobre a revogação da 

Lei complementar nº 192 de 16 de janeiro de 2018 e dá outras 

providências. 2. Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 dispõe sobre 

a alteração do Artigo 1º da lei Complementar nº 198, de 26 de setembro de 

2.017 e dá outras providências.  Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem Presidente Hoje é dia do presidente por tratar-se de um bastante 

relevante e bastante discutido nessa Casa, tratar-se também de reposição de 

vencimentos dos Funcionários Públicos bem a substituição é retirada da 

reposição perca junto aos subsídios vereadores eu solicito a Vossa 

Excelência a inclusão do Projeto de Lei nº 004, Projeto de Lei nº003 incluir 

na Ordem do Dia. O Presidente coloca em votação o Requerimento do 

Nobre Vereador Fernando e foi aprovado. Presidente Lourival suspende a 

Sessão para análise do Projeto. ORDEM DO DIA: Retornando o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quorum legal, procedeu-se a Sessão, Vereador Fernando leu o 1. 

Projeto de Lei Complementar nº 003/18 que foi APROVADO o parecer 

das Comissões. Votaram o Projeto de Lei Complementar nº 003/18 

APROVADO. Antes da continuidade da leitura do Projeto de Lei 

Complementar nº 004/18 o Vereador Fernando solicita licença, pois 

necessita ausentar-se do Plenário. 2. Projeto de Lei Complementar nº 

004/18, o Primeiro Secretário informa que o Parecer Técnico Jurídico deste 

Projeto de Lei é o mesmo do Projeto de Lei anterior lido, então, pede 

permissão para ler apenas o Parecer Conjunto das Comissões Permanentes, 

cuja qual foi APROVADO. Votação do projeto de Lei Complementar 

APROVADO. 3. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA- Em discussão e votação única Requerimento nº 



018/18, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente, para que sejam 

tomadas as devidas providências de manutenção na Rua Canadá, Bairro 

Castelano. APROVADO 4. Em discussão e votação única - Requerimento 

nº 019/18, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente, para que seja 

reformado o parquinho infantil localizado no Centro Esportivo Municipal 

de Biritiba Mirim- José de Oliva melo (Ginásio de Esportes). Este 

requerimento reitera os requerimentos de nº 014/2017 e nº 342/2017. 

APROVADO. O Vereador Reinaldo solicita pela ordem e diz: quero 

parabenizar o nobre Vereador Robério pelo Requerimento e fazer até um 

pedido junto a ele, por que no mês de julho ou novembro do ano passado 

devido a falta de manutenção dos parquinhos em Poá, houve até uma 

criança que veio a óbito, então às vezes a gente acha que não tem risco 

nenhum, mas num Município próximo aqui teve um caso aqui de uma 

criança vir a óbito, quero parabenizar nobre vereador. Obrigado. 5.Em 

discussão e votação única – Requerimento nº 020/18, requer ao Senhor 

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

Departamento competente, para que sejam tomadas as devidas providencias 

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 nº 005/2017, nº 229/2017, nº 

318/2017.APROVADO. 6. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR: Em discussão e votação única – 

Requerimento nº 021/18, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao Departamento competente, 

para que seja feita a manutenção e limpeza de calha do telhado e estrutura 

metálica da Escola EMEF Waldemar da Costa Filho. APROVADO. 7. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. Em 

discussão e votação única- Requerimento nº022/18 requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, sobre aplicação da Lei nº1786 de 12 de 

setembro de 2017 “Dispõe sobre horário de funcionamento das caixas 

eletrônicos e das salas de terminais de auto-atendimento das agências 

bancárias situadas no Município de Biritiba Mirim e dá outras 

providências. APROVADO. 8. Em discussão e votação única- 

Requerimento nº 023/18, requer ao Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar 

reiterando o Requerimento nº 284/2017. 9. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR – Moção de Repúdio nº 

001/2018- Em face do Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar devido que o 



mesmo presenciou alguns de seus funcionários agredirem os representantes 

do Jornal Urgente News, sem contudo intervir contra a atitude 

desnecessária e excessiva.. APROVADO. Pela ordem Senhor Presidente, 

solicita Vereador Reinaldo, solicita que os demais vereadores assinem 

junto com ele a autoria desta Moção. Obrigado. Não havendo mais material 

para Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário 

faça a chamada dos inscritos para uso da Tribuna. Vereador Eduardo Melo 

com a palavra diz: Enfatizar aqui que este Vereador aqui também não 

concordo não aprovo qualquer tipo de violência, seja ela verbal escrita ou 

até física, antes primeiro tem que tentar um diálogo; quero aqui deixar 

minha indignação também o fato ocorrido com o pessoal do Urgente News 

e dizer o seguinte, nós estamos numa democracia. Então tem que ser 

respeitado ta; então vocês da imprensa pode contar com esse vereador 

logicamente que eu acho que o pessoal ofendido aí já deve ter tomado as 

medidas legais,então ninguém tem o direito de impor algo a alguém, então 

é só quero respeito às pessoas coisas que está sendo muito esquecido hoje 

em dia, porque o que vemos é um ser humano querendo derrubar outro ser 

humano, se pensa muito no dinheiro, na ganância do poder, só que passa só 

que isso aqui é passageiro, isso aqui  tem tempo contado; então Senhor 

Presidente, Vereadores, imprensa, sinta-se todo meu respeito a vocês fazem 

seu trabalho. Obrigado Senhor Presidente. Próximo orador Vereador José 

Rodrigues Lares, cumprimento a todos, quero parabenizar a imprensa, que 

hoje acho que o assunto é a imprensa, pelo excelentíssimo trabalho que está 

fazendo, Jornal do Povão, Jornal Acontece e infelizmente hoje o Jornal do 

Povão uma vez me procurou para fazer uma matéria, eu não aceitei. Eu 

acho que matéria a força, não leva a lugar nenhum. Eu gostaria só de 

parabenizar o trabalho tanto de Biritiba como de Salesópolis, eu acho que 

jornalismo se faz com democracia também, as coisas que acontecem na 

Câmara, também acontecem lá fora, a força não acontece nada, ninguém 

consegue fazer nada a força. Eu gostaria de dizer tanto ao jornalista do 

Urgente News eu fui uma das pessoas que o apresentei para nosso Prefeito 

e o nosso Prefeito não tem dinheiro suficiente para que, o município não 

tem dinheiro para se contratar, e quando não se contrata começa a bater, 

mas é assim mesmo, quando   começa a bater é porque está incomodando 

de algum jeito, ele está trabalhando de algum jeito e isso é muito bom para 

mídia também, isso é muito bom, quando você está sendo atacado é porque 

você está fazendo algo; essa é minha indignação eu acho que todo mundo 

precisa trabalhar mas todo mundo tem que respeitar, existe um Prefeito na 

cidade, treze Vereadores, tem que ser respeitado o direito de cada um. Cada  



Vereador e prefeito vice-Prefeito, Secretário, se quiser dar entrevista bem, 

se não quiser dar entrevista acho que cabe a cada um; a força hoje não se 

leva a lugar nenhum. Muito obrigado Senhor Presidente. Próximo orador, 

Leonardo Venâncio Molina. Primeiramente quero parabenizar a Mesa 

Diretiva, pelo trabalho que vem realizando. Também quero agradecer a 

presença dos vereadores trabalhando nessa casa quero agradecer também a 

imprensa geral que acompanha nosso trabalho quero boa vinda também 

professora Marcia que tá sempre aqui prestigiando o nosso trabalho e os 

demais munícipes aqui presente; quero dizer ao Urgente News que ele tem 

o total apoio desse Vereador também, quero parabenizar pelo trabalho que 

vem realizando. Quero parabenizar o jornal Povão, Jornal Acontece, Jornal 

Gazeta que se encontra aqui presente levando as notícias do nosso 

município. Desde já muito obrigado Senhor Presidente. Vereador Jorge 

Mishima pede pela ordem: peço licença a Vossa Excelência, pois eu 

preciso me ausentar do Plenário. Concedido. Próximo orador inscrito, 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, cumprimenta a todos os 

presentes e diz: quero agradecer pelas Indicações, Moções, pela humildade 

do reconhecimento do projeto de Lei nº 40 acerca da devolução, gostaria de 

colocar aqui hoje, necessário e salutar a gente colocar quando a pessoa 

contribui com nosso Município, gostaria de parabenizar e agradecer o 

deputado estadual André do Prado, no dia 22 dezembro quando estivermos 

lá na Assembléia presente, não sei se Vossa Excelência  recorda, aquela 

visita que fizemos lá e pedimos a ele a interseção ou junto ao Secretário de 

Educação José Renato Nalini o qual para manter na cidade o professor 

mediador na escola pública do Estado.Já havia sido feito um pedido da 

diretora do Carlos Prestes, do Ezequias vice-diretor, dos professores para a 

manutenção do Carlos Prestes  mas também a gente sentiu a necessidade 

foi esse pedido feito a mim, depois ao Lourival que tava entrando nós 

conversamos com a Rosanea que é secretaria Divisão Regional de Ensino e 

fizemos um mar do Lob e uma solicitação para o André Prado por que  nós 

achamos que professor mediador ele ajuda muito nas escolas 

principalmente na queda de periferia a dirimir os conflitos entre o aluno e o 

professor e prevenir os litígios que tem, as brigas, então sabendo dessa 

importância fizemos esse pedido ao Deputado que acabou intercedendo ao 

Secretário da Educação  acabou contemplando não só o Carlos Prestes que 

ia ficar mas também as demais escolas com o Bolina e o Angélica, então é 

um projeto que eles iam fazer uma remoção tirar os professores 

mediadores, eu tenho sobrinha  que trabalha no Carlos Prestes, tem uma 

irmã que trabalha no Bolina, a gente sabe da importância desses 



professores que as vezes esses alunos se exaltam, para dirimir esses 

conflitos é muito importante. Eu quero agradecer a atenção dispendiada 

dele o nosso cidadão Doutor José Renato Nalini que é o nosso Secretário de 

Estado da Educação, e voltando aqui gostaria de parabenizar o Reinaldo 

pela Moção de Repúdio por que o direito de manifestação da Imprensa ele 

é um direito adquirido, está previsto bem como os excessos da imprensa 

também podem ser representado pelo direito de resposta, a gente tem aqui 

amigos hoje de todos os órgãos né. É aqui o pessoal da Gazeta Regional, 

Jornal Acontece, o Márcio do Povão o Rafael e o Bené aqui do Urgente 

News; então a gente quer dizer que com violência como foi falado pelo 

Eduardo e os demais pares aqui não,se resolve nada, quando a imprensa ela 

ultrapassa os limites da,como o Vereador  Leonardo também falou,  ou a 

imprensa quando ela ultrapassa os limites, para isso você tem o direito de 

resposta que ele deve vir na mesma força, com mesmo tamanho, com a 

mesma importância, na mesma capa, com a mesma intensidade. E também 

isso não é escusa o direito de dano moral se assim alguém se sentir 

ofendido, bem como a gente deve respeitar, porque se a imprensa ela faz o 

trabalho garantindo também pela constituição que é o trabalho da 

publicidade dos atos que eles têm que ter o acesso né. Quando a gente vê 

alguém partir com a truculência, com a violência a gente não concorda tipo 

de atitude; é uma atitude que se permite hoje nos dias vem a denegrir bem 

contradizer a liberdade da imprensa que é garantida pela lei de informação. 

O Vereador Lourival solicita um aparte para o orador: eu acredito eu que o 

Prefeito realmente ele talvez não terá nem em reagido nada e também não 

se manifestou talvez não sei porque mas, ai também eu fico indignado com 

a respeito do seu secretariado dele, que infelizmente se acha que isso é o 

leão que eu acho que se você se realmente menino por lá entrevistar 

perguntar a respeito do seu trabalho do como estava, eu acredito que não é 

nada demais e se qualquer um jornalista pode ser né querer tirar alguma 

coisa e saber dos procedimentos; agora, você atacar porque um  jornalista 

tá querendo entrevistar o prefeito,  querendo perguntar alguma situação do 

município e ele já partir para ignorância eu acho que isso é um absurdo na 

vida não podemos realmente aceitar.Eu tenho certeza que o Prefeito jamais 

temos certeza que ele não se manifestou a respeito de si mas acredito deles 

mas seu Secretariado sim;  é vergonhoso isso, a gente vê um Secretariado 

do Prefeito fazer isso realmente é nossa imprensa,  do nosso município e da 

nossa região Muito obrigado. Retornando a palavra ao orador Vereador 

Marcelo, perfeito Senhor Presidente, eu gostaria só de dizer que agindo 

dessa maneira a gente respeita a limitação e a separação dos poderes a 



imprensa também é o poder, é o poder que dá a clareza aos atos, e a gente 

respeita, como dizia Leandro karnal “que o que dizem sobre a gente é 

veneno só vai servir se a gente beber”; então se aquilo a gente não acredita 

e não concorda, bem como José Lares falou aqui, você tem todo direito de 

ficar em silêncio de não dá uma entrevista quando não quer, mas de 

maneira respeitosa e se você achar que a imprensa também ultrapassou os 

limites, e deve ser assegurado o seu direito buscando alguma tutela jurídica, 

mas eu quero parabenizar o trabalho da Imprensa aqui e repetindo apenas 

que o que dizem a respeito de você se você acha que não é verdade o 

silêncio basta para que isso morra e às vezes até um veneno é política se 

você achar que estão exagerando, tem as maneiras cabíveis para se buscar 

mas é imprescindível o trabalho na imprensa. Então gostaria mais uma vez 

de parabenizar o nobre Vereador Reinaldo Júnior e contar com a minha 

assinatura no seu na Moção de Repúdio; também tenho certeza que o 

prefeito não concorda essa atitude, foi por causa dos seus secretários até 

numa avidez, mas o trabalho da imprensa tem outros meios para você 

reprimir quando acha que ele não é legal né. Então ou desde o silêncio até 

medidas tutelares da Justiça. Muito obrigado. Vereador Marcelo comunica 

que vai se ausentar porque o Contador chama na sala dele. Continuando a 

chamada dos inscritos; Vereador Robério cumprimenta a todos e diz: se 

falando em imprensa, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os 

trabalhos do Urgente News, Jornal do Povão,Gazeta Regional, o Acontece 

que está sempre aqui nesta Casa, livre e espontâneo para fazer os trabalhos 

que lhe convir, não só para eles mas também o meio de comunicação para 

população do nosso município. Fiquei bastante chateado também com o 

ocorrido, mais precisamente na semana passada, mas eu tenho certeza 

também que o Prefeito, ele não causou nada disso, fazendo nenhuma defesa 

para ele até mesmo porque essa defesa quem tem que fazer a ele mesmo, se 

ele agrediu se ele não acreditou ou secretário dele também, mas, é um 

ocorrido que seria muito bom que não acontecesse novamente esse 

fato.Gostaria também, Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres 

Vereadores, hoje nós temos um problema no nosso município quanto ao 

trecho I do Bairro do Nirvana, desde fevereiro de 2017 eu já venho 

solicitando informação da última conversa que eu tive com senhor Hélio, 

que é o Secretário de Obras do Município, para quê ele teria que tá fazendo 

uma adequação na planta onde ficaria um pouco mais estreito, e 

consequentemente ganhar ia mais alguns metros para frente de obra; então 

é essa união que a gente tem que ter; mas só que a imprensa também tem 

que ter o direito também de cobrar juntamente com vereador até mesmo 



como Nobre Vereador Zé do Brejo tava falando, pessoa quer dar entrevista 

da se não quiser não dá, e sem briga sem confusão, porque a briga não leva 

a lugar nenhum só tem algumas vezes talvez um secretário ou até mesmo 

Poder Executivo e Legislativo não quer que o povo saiba da verdade, não 

sei. Talvez seja aí mas até agora a imprensa tem mostrado a verdade eu 

acredito que esse seja o papel da imprensa, hoje nós temos problema não só 

no bairro do Nirvana ,os outros bairros também, falta de coleta de lixo, isso 

ai se a imprensa não mostrar só quem vai ficar sabendo é aquele bairro é 

aquela comunidade que tá vivendo aquele momento; então porque não 

mostrar a verdadeira realidade do nosso município? Agora para isso a gente 

tem que ter companheirismo também no Legislativo no Executivo nos dois 

Poderes que é muito importante Município andar bem; hoje mesmo eu tive 

humildade de falar com o Nobre Vereador José Lares que para roçar, pedi-

la para a pessoa responsável, roçar o campo do km 18; só que não é só o 

campo do km 18,com essa chuva intensa que a gente está tendo o 

município te mato precisa de limpeza o nosso município realmente precisa 

melhorar muito então a imprensa também tem que mostrar isso. O cara que 

tá lá não no Castellano às vezes não vem aqui para o centro do município 

ele não sabe o que tá acontecendo aqui; a imprensa está aqui justamente 

para levar essa informação também nos bairros mais afastados que na 

maioria das vezes quem tá lá no bairro mais afastado não tem como vir 

para cá tem alguns bairros por exemplo, tem alguns bairros por exemplo  

do Nirvana Santa Catarina,são bairros estes que não tem o transporte 

público tá aí quem mora aqui no centro do município tá sabendo desse 

problema nós aqui sabe do Legislativo o Executivo também sabe mas 

muitos não vai sair do seu conforto aqui para saber o que tá acontecendo lá 

em Santa Catarina no Rio Acima, então, esse veículo de informação eu 

acho importante e tem que ser respeitado sim para parabenizar o Nobre 

Vereador Reinaldo Pereira já assinei tá okay. E era só isso que eu tinha 

para falar desejo uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Não havendo 

mais inscritos, o Presidente toma uso da palavra e diz: antes de encerrar eu 

queria falar a respeito dos acontecimentos que realmente todos nós estamos 

passando, não é fácil, hoje mesmo me ligaram antes da Sessão, me 

perguntando: Vereador de quem vou cobrar o serviço que eu fiz na minha 

rua? Eu estive semana passada lá, realmente fiz até um requerimento, mas 

o pessoal não agüentou mais subir na rua deles e fizeram uma vaquinha e 

compraram casacalho, alugar caminhão e fazer. Vereador, de quem é que 

vou cobrar o reembolso desse serviço? Realmente não tenho a resposta para 

lhe dar no momento quem pode restituir estes valores. É como falei, treze 



Vereadores desta Casa, não dá pra se fazer tudo, pelo amor de Deus vamos 

olhar as prioridades deste Município; vamos ver se tem um Secretário de 

Obras que possa sair nessas ruas, nessas estradas e ver, não é possível que a 

gente chegar num caso desses; não estamos pedindo para fazer o município 

do mundo inteiro, mas vamos ver as prioridades; Rua Canadá, vai lá, vê se 

dá para passar ela de fora a fora, a valeta é desta altura, é duas valetas, você 

quer cruzar do lado e você não consegue,isso é prioridade; você tem o 

direito de ir e vir gente. Então quando você chega numa rua e chega no 

meio dela e tem que voltar, você não tem esse direito, não tem esse direito 

de ir e vir, então, eu acho que quem tem que ver isso é o Secretário de 

Obras gente, tem que estar correndo o Município, ali a gente tem que jogar 

um caminhão de entulho; para que a gente possa estar levando o dia a dia; a 

gente passa por isso, vou dizer a verdade, me sinto envergonhado; são duas 

senhoras de idade, um senhor  que também já esteve na praia a muitos 

tempos, doente, e a gente vê uma dificuldade dessas, de eles não poderem 

nem sair de casa, tem alugar máquina, caminhão, comprar cascalho e 

colocar num  pedaço de 100m de rua. Eu estive semana passada com o 

requerimento, então isto nos deixa muito chateado com isso ai, mas,a gente 

vai levando, e  vamos ver até onde chega. Não havendo nada mais há mais 

nada a ser tratado e o primeiro os vereadores faz parte das comissões 

reunião terça feira às 14 horas. Vamos fazer uma limpeza nesses Vetos que 

tem ai e a gente estar trabalhando sossegado. O que tiver de Requerimento, 

vai passando ai, para não precisar passar 3 (três) horas de Sessão. Então 

terça feira às  14 horas a gente já tá vendo, discutindo, dos Projetos, dos 

Vetos, preciso da presença do pessoal da Comissão. Eu agradeço tenho que 

agradecer primeiramente a empresa todo dia e só dizer que a gente tá aqui 

sempre prestigiando a cada um de vocês livro direito que se dá ao cidadão 

que é o direito da gente é o direito de ir e vir e o direito de se respeitar cada 

um, aqui não se tem a democracia acredito que ela foi ela existe para todos, 

existe para todas as que as pessoas tem que realmente enxergar dessa 

seguinte forma, com respeito, assim mesmo você não merece respeito então 

você tem que respeitar para ser respeitado acho que independente da 

imprensa Independente de qualquer outro cidadão,  mas temos que respeitar 

para com que ele seja respeitado, eu acho que eu respeito ele cabe em todos 

os lugares e qualquer lugar que você sabe respeitar  as pessoas,você tem 

certeza que você tem que dar respeito para ser respeitado agora,que você 

não tem você não é respeitada então é isso que eu deixo bem claro para as 

pessoas então a gente sabe que o que aconteceu realmente nunca vou 

concordar com a situação que houve nunca porque acho que não dá o 



direito a se atacar ninguém, penso eu, no lugar que eu ando, no lugar que 

eu vou tenho que respeitar mas eu quero ter respeito, então como você não 

respeita os outros e não tenho direito respeitado, esta é a verdade. Não 

havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente Sessão Ordinária 

15 de fevereiro de 2018. Muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos. 

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

15 de fevereiro de 2018. 
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