
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 

2018. 

 

Às quinze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 125, 

Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os 

Senhores Vereadores em exercício nesta 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS,convidou o Vereador REINALDO PEREIRA 

JUNIOR e o Vereador FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, 1ºSecretário e 2ª 

Secretário, respectivamente, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa Diretora. 

Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do “quórum” legal.  

Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, foi justificado que o 

Vereador Fernando está a caminho da Sessão; verificou-se que o Vereador Sérgio 

protocolizou justificativa junto à Secretaria desta Casa a respeito da ausência na Sessão 

de hoje. Todo o feito da chamada nominal encontra-se acostadas às fls.40, do Livro nº. 

14 do livro de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 

Em tempo, o Vereador Jorge Mishima solicita que em respeito a morte dos munícipes 

Luiz Carlos de Oliveira e Jéssica de Oliveira Santos, fosse feito um minuto de silêncio 

no Plenário. O Senhor Presidente solicita que todos se coloquem de pé qual fizeram um 

minuto de silêncio. Logo após, o Senhor Presidente solicita que o Vereador Marcelo 

secretarie a Sessão no lugar do Vereador Fernando.  Havendo “quórum” legal, o Senhor 

Presidente, invocando a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os 

trabalhos. 1. Iniciam-se os trabalhos com a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito para discussão e votação; o Vereador Jorge 

solicita que haja dispensa da leitura da Ata, pois as mesmas encontram-se a disposição 

na Secretaria nesta Casa de Leis- O Presidente inquiriu aos Vereadores presentes: Em 

discussão e votação, aqueles que forem a favor que permaneçam sentados. 

APROVADO. 2. Leitura do Ofício nº 026/2018- SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim- SMA-  encaminha os Atos Administrativos: * Portarias nºs 069 ao 075, 

077 ao 082, 084 e 085/2018; *Contrato nº 003/2018, *Termo Aditivo nº 03 contrato nº 

006/16; *Termo Aditivo nº 05 contrato nº 095/14. 3. Leitura do Ofício nº 015/2018- 

Biritiba Prev – Encaminha balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de Janeiro de 2018. 4. Leitura do Requerimento protocolado sob nº 

66/2018 – Requer que seja constituída Comissão Especial de Investigação para 

averiguar assuntos relacionados à saúde pública. Autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina, subscrita por 1/3 dos Vereadores, conforme Art 79 do Regimento 

Interno.Não havendo mais expediente, prossegue-se a leitura das Indicações. 

INDICAÇÕES: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS1. Indicação nº 029/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 



Aguiar, para que tome providencias necessárias para passar a máquina motoniveladora e 

cascalhar em toda extensão da Rua Martins Pena, no Bairro Cruz das Almas. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS2. 
Indicação nº 030/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que 

determine ao órgão competente solicitando providências necessárias para passar a 

máquina motoniveladora e cascalhar a Rua José Genuíno Guimarães, no Bairro 

Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS 3. Indicação nº 031/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que determine ao órgão competente solicitando providencias necessárias 

para passar a máquina motoniveladora e cascalhar em toda extensão da Rua Ivan Garcia 

e da Rua José Monteiro Filho, Chácara Santa Bárbara, Bairro Hiroy, Km 18. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO4. Indicação nº 032/2018, 

solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria 

competente, para realizar estudos e providências no sentido de implantar placas 

indicativas de velocidade e instalação de redutor de velocidade, tipo lombada na Estrada 

Municipal, próximo ao campinho de futebol sentido ao Clube de Campo Vale 

Encantado. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 5. Indicação 

nº 033/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que interceda 

junto órgão competente para providências e melhorias de motonivelamento e 

cascalhamento na continuação da Avenida Olavo Bilac, no Bairro Cruz das Almas. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 6. Indicação 

nº 034/2018, solicita ao Exmo. Senhor Jarbas Ezequiel de Aguiar, interceda ao 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de executar serviços de 

motonivelamento e a aplicação de cascalhamento ou material similar no Trecho da Rua 

Antonia Rosa de Melo Bolanho, ainda não pavimentada, no Bairro Jardim Nova 

Biritiba.  AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS 7. 

Indicação nº 035/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, interceda 

ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de executar serviços de 

roçada na Estrada do Rio Acima, iniciando na saída da Rodovia Prof. Alfredo Rolim de 

Moura até encontrar a ponte, de ambos os lados. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 8 . Indicação nº036/2018 solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar reiterando a Indicação 359/2017, de 

12/06/2017 que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e limpeza da área externa ao campo de 

futebol, Bairro Cruz das Almas. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA 9. Indicação nº 037/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que determine 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 sua extensão. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 10. Indicação nº 038/2018, solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que determine à Secretaria Competente a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Girassóis, 

loteamento Tico City, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da Indicação nº 

193/2017. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR 

11. Indicação nº 039/2018, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Ciência e Tecnologia para que implante o 



programa “Internet para Todos” do Governo Federal nos Bairros Santa Catarina, 

Nirvana, Rio Acima, Bairro do Sogo, Casqueiro e Terceira. Não havendo mais 

Indicações, o Senhor Presidente passa para Projetos em Deliberação. AUTORIA DA 

MESA DIRETIVA 1. Projeto de Resolução nº 002/2018: Dispõe sobre a alteração do 

Artigo 1º da Resolução nº 001/2018 e dá outras providências. Vereador Reinaldo 

solicita que a Resolução seja colocada na Ordem do Dia. Vereador Marcelo solicita 

abster da presente votação. APROVADO menos 1 (hum) voto. Não havendo mais 

material, o Presidente suspende a Sessão para análise do projeto de Resolução. 

Retornando a Sessão o Senhor Presidente solicita que seja feito a chamada nominal 

onde o Vereador Fernando não se encontra presente. Havendo “quorum” legal deu-se 

continuidade.  ORDEM DO DIA: 01- AUTORIA DA MESA DIRETIVA- Em 

discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 002/2018. Dispõe sobre a 

alteração do Artigo 1º da Resolução nº 001/2018, e dá outras providências. Vereador 

Marcelo deixa registrado a abstenção na votação. APROVADO.  Vereador Luis dos 

Passos pede um aparte e diz: Senhor Presidente, tendo em vista ao pedido verbal do 

Prefeito feito na semana passada, não essa que passou, solicito a retirada do 

Requerimento nº 037/2018 da Ordem do Dia. Presidente diz: Retirado. Continuando a 

leitura, 02- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO- Em discussão e votação única Requerimento nº 030/2018, requer 

ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo tome providências no 

sentido de ajustar juntamente com os Departamentos Pertinentes de Obras, Bens e 

Serviços; bem como com CETESB, SABESP, EDP Bandeirantes, para que em 

consonância com a nova legislação específica e com base nas diretrizes da mesma faça a 

análise e aprovação ou reprovação dos projetos protocolados na D.O.S.M. 

APROVADO. 03- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO - Em discussão e votação única Requerimento nº 031/2018, 

requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo tome 

providências no sentido de que seja cumprido o cronograma de requisitos visando tornar 

o município de interesse turístico de Biritiba Mirim. APROVADO. Vereador Marcelo 

solicita que a Moção de Pesar de sua autoria seja colocada na Ordem do Dia. Todos 

aprovaram a inserção da Moção. 03- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO - Em discussão e votação única 

Moção de Pesar nº 002/2018, O vereador que a esta ao final subscreve, ouvida esta 

Douta Casa de Leis na forma regimental, acatadamente, vem à presença da Mesa 

Diretora, após a apreciação e aprovação do Colendo Plenário, apresentar a presente 

MOÇÃO DE PESAR ao falecimento do Sr. Luiz Carlos de Oliveira e Sra. Jéssica de 

Oliveira Santos. Justificativa: A Câmara não poderia deixar de se associar ao pesar dos 

familiares, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda dos 

entes queridos, após aprovada requeiro que a cópia desta seja enviada a família 

enlutada. Câmara Municipal de Biritiba Mirim, Plenário Vereador João Suharo 

Makiyama, em 26 de fevereiro de 2018. APROVADA. 04- AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA- Em discussão e votação única 

Requerimento nº 032/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Departamento competente para que sejam tomadas as 

providências em relação a manutenção de limpeza e iluminação pública nos Bairros 

Santo Antonio I e II e manutenção de limpeza no Bairro Vista Linda. APROVADO. 05- 



AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, Em 

discussão e votação única, Requerimento nº 033/2018,  requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

viabilize a divulgação por meio eletrônico/Mídia e Jornal a cópia do calendário esprtivo 

referido ao ano de 2018. APROVADO. 06- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, Em discussão e votação única, Requerimento nº 

034/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Departamento competente para que sejam tomadas as providências no final da  

Av. Jair Leme, Bairro Jardim Yoneda, com relação a limpeza pública. Vereador 

Marcelo pede pela ordem e diz: gostaria de parabenizar o Vereador Robério, porque ali 

mesmo na frente onde se encontrar a casa do falecido Sr. Luis, um monte de entulho e 

gostaria de parabenizar o Robério por que é uma sensação que está ali ruim;que migra 

ali para o Bairro do Nirvana e Santa Catarina, e também pedir, se ele autorizar, de 

assinar junto com ele esse Requerimento. Foi autorizado. Logo após a votação, 

APROVADO. 07- AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO, Em discussão e votação única Requerimento nº 035/2018, requer ao Senhor 

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

competente para que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de realizar os 

serviços de motonivelamento e cascalhamento das Ruas Claudete Ares Masulho, 

Genária Rosa Martins, José Marques de Moura, Waldemar Budini, José Maria da Silva, 

José Bortoreli, Ana Benite Goes, situadas no Bairro Vale Verde. APROVADO. 8- 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR, Em 

discussão e votação única, Requerimento nº 036/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto a Secretaria responsável providencie  

uniformes para merendeiras e materiais de trabalho que estão em falta. APROVADO. 

Vereador Reinaldo solicita pela ordem, e diz: eu gostaria de fazer um comentário; esta 

semana fui fazer umas visitas nas escolas, por exemplo, João Cardoso, onde quando 

cheguei, entrei no refeitório, conversando com algumas merendeiras; tem merendeira 

que leva panela de pressão da casa por que não tem  panela de pressão na escola; falta 

papel higiênico, são coisas absurdas que nós como Vereadores temos a função de 

fiscalizar. O que me deixa mais indignada é colocar uma catraca numa escola mediante 

fato de coisas básicas não terem nas escolas; só queria deixar minha indignação aqui 

nobre Presidente. Vereador Leonardo pede pela ordem e diz: gostaria também de 

parabenizar o Vereador Reinaldo Pereira Junior pelo Requerimento nº 036, por incrível 

que pareça encontra-se precário a parte da Educação e merenda escolar. Obrigado. 

Presidente diz; não havendo mais material da Ordem do Dia, solicita a chamada dos 

oradores para o uso da Tribuna. Com a palavra Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo, agradece que todos os demais assinaram a Moção de Pesar e rogar a Deus que os 

pais do Luis e das Jéssica encontrem conforto e paz de alguma maneira, e pedir que o 

empenho da polícia, tanto a militar quanto a civil, esclareça esse assassinato que é uma 

tragédia de níveis e proporções muito grande para nossa cidade. Que isso não se repita, 

e que Deus conforte o coração do Zé Feijão e de sua esposa, dos irmãos e dos filhos do 

outro casamento. Muito obrigado a todos os pares que assinaram a presente Moção. 

Próximo orador Vereador Reinaldo Pereira Junior, cumprimento a todos os presentes e 

quero subir a Tribuna hoje para fazer um comentário sobre o Requerimento do nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina estou totalmente de acordo, não só sobre algum 



fato que foi citado sobre o Castelano, também por alguns contratos; tem um contrato 

aqui nós como Vereadores não podemos deixar de fiscalizar de maneira alguma, por 

exemplo, o contrato da ASBESSAN anterior que era no valor de quatrocentos e sessenta 

mil e agora passou para empresa INTS no valor de quase novecentos mil; então são 

fatos que temos que apurar porque se tivesse tido uma melhoria muito significativa na 

saúde, tudo bem, mas encontra-se no mesmo estado; então, eu acho que pelo valor do 

contrato deveria ter muito mais, por exemplo, hoje nos postos de saúde  quando o 

ortopedista está encaminhando um RX para as pessoas irem no PA, agora não pode 

mais, só quem passar na emergência, dobrou o valor do contrato e ainda não pode fazer 

RX no PA? Isso é um absurdo. Vereador Leonardo pede um aparte: eu como requerente 

deste requerimento da CI, quero dizer a todos aqui presentes, juntos com os demais 

signatários vamos estar tendo uma reunião esta semana e vamos formar a Comissão. 

Muito obrigado. Vereador Reinaldo encerra e agradece. Próximo Vereador inscrito, 

Robério de Almeida Silva, cumprimenta a todos e diz: venho fazer uso da Tribuna nesse 

momento simplesmente para declarar minha indignação; infelizmente cada 

administração tem um jeito de conduzir o município; se entendo que cada um dos 

municípios do Estado de São Paulo vem passando por dificuldades financeiras sim, só 

que o nosso Prefeito resolveu colocar catraca eletrônica; eu não estou de acordo porque 

eu vejo dentro do município de Biritiba Mirim existem outras prioridades que eu vejo 

bastante necessária, como por exemplo a merenda escolar que está tendo muita 

reclamação; nobre vereador Reinaldo acabou de citar aqui, uma funcionária emprestar 

uma panela de pressão gente! Então é justamente o que eu falo para todos os vereadores, 

vamos se unir, vamos trabalhar juntos para que o nosso município ande melhor; esse 

Requerimento que o Vereador Leonardo Venâncio colocou, eu estou de acordo também, 

nossa função aqui é de fiscalizar, então vamos fiscalizar; muita gente fala “você vai 

querer prejudicar o Prefeito”, a questão não é prejudicar o Prefeito, a questão é um  ano 

e dois meses que a gente está tendo ai esta nova gestão, então, eu não vi nenhum 

avanço, eu gostaria de ver; sim estou vendo, esse final de semana, arrumou ali algumas 

estradas ali no Rio Acima, passei lá, está tentando arrumar, só que é assim, do meu 

ponto de vista ta errando muito também; então, de repente, sei lá, a nível de sugestão, 

fazer uma união com os treze vereadores, num é oito, num é seis, num é cinco não; com 

os treze vereadores, vamos atender a população, vamos atender, ver o que realmente o 

município precisa, catraca eletrônica, eu não vejo necessidade de catraca eletrônica não. 

A semana passada o nobre Vereador Marcelo entrou com um requerimento de suma 

importância mesmo, concordo plenamente, planejamento, gente, tem que ter 

planejamento; vai passar a máquina, vai fazer o cascalhamento, ótimo, mais uma vez 

nobre vereador, parabéns pelo seu requerimento; porque é de extremamente 

necessidade, isso sim é de extrema necessidade, agora, gente, catraca eletrônica, então 

vamos se unir, vamos conversar mais para que todos nós fiquemos unidos e também se 

caso o Prefeito aceite a nossa sugestão, a nossa opinião, para que a gente faça que nosso 

município ande. Eu desejo para todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Obrigado. Não 

havendo mais inscritos o senhor Presidente convoca a reunião das Comissões, para dia 

28 quarta feira, às 14 horas, e, também uma Sessão Extraordinária dia 29 às 15 horas, o 

assunto aos vetos, então deixo essas colocações. Quero agradecer a imprensa, todos os 

presentes. Vamos retificar aqui, o mês é de 28 dias, dia 1ª de março a Sessão 

extraordinária às quinze horas sobre os vetos desta Casa. Peço que fazendo parte das 



Comissões que venham todos nesta Casa, para que não deixasse atropelando esses vetos 

todos para frente, ai na próxima segunda feira a gente já começa a colocar em votação. 

Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente declara encerrada a presente sessão. De 

tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara Municipal, a 

qual lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 26 de fevereiro 

de 2018. 
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