
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018.  

 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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, Leonardo 

Venâncio Molina, Luís Carlos dos Passos, 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 Junior, que procedesse a chamada nominal dos 

senhores Vereadores. Constou-se que o Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melonão se encontrava presente, mas estava a caminho da Sessão. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.48 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 Fernando José Gonçalves, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 09 de abril 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, o Vereador Reinaldo Pereira Junior, que fizesse a leitura do Ofício 

nº. 063/2018. 2. Leitura do Ofício nº. 060/2018 – SMA Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – SMA – encaminha os Atos Administrativos: *Portaria nº 086,145 

ao 150/2018, 152 ao 155/2018; 157 e 158/2018. *Decreto nº 3315/2018, 

3326/2018;*Contrato nº 012/2018;*Rescisão ao Contrato nº 

111/2013.Terminados os expedientes, passou-se às indicações. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura das Indicações 

de nº 078 a nº 081. 1.Indicação nº. 078/2018. Autoria do Nobre VereadorPaulo 

Rogério dos Santos: solicita ao senhor Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto à Secretaria competente para que tome as 

providências necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar 

toda a extensão da Rua Luiz Vaz de Camões com a Rua Guilherme de 

Almeida, Bairro Cruz das Almas.2. Indicação nº 079/2018. Autoria do Nobre 

Vereador Paulo Rogério dos Santos: solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto à Secretaria competente para 

que tome as providências necessárias para passar a máquina motoniveladora 

e cascalhar toda a extensão da Rua Ivan Garcia e Rua José Monteiro Filho, na 

Chácara Santa Bárbara, Bairro Hiroy, Km 18.3. Indicação nº 080/2018. Autoria 



do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco:solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto ao órgão competente 

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviço de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Sertãozinho, Estrada dos 

Professores e na Estrada Fazenda Paraíso, todas situadas no bairro 

Sertãozinho. 4.Indicação nº 081/2018.Autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina:solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o 

mesmo interceda junto à Secretaria competente para que tome as providências 

necessárias para instalação de seis pontos de luminárias completos em caráter 

de urgência na Rua Vicente Chelucci, no início da rua até a altura nº 20, Bairro 

Vertentes, nessa cidade. Esta é uma reiteração da Indicação de nº 460/2017.O 

senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das 

Indicações de nº 082 a nº 086.5.Indicação nº 082/2018. Autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina:solicita ao senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto à Secretaria competente para 

a realização de serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Londres 

e em todo o bairro Jardim Real, nessa cidade, em toda sua extensão. Esta é 

uma reiteração da indicação nº 050/2018. 6. Indicação nº 083/2018. Autoria dos 

Nobres Vereadores Leonardo Venâncio Molina e Lourival Bispo de 

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

interceda junto à Secretaria competente para a realização de serviço de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Vale do Garrafão, Sertãozinho - 

Terceira e na Estrada Carapicó, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta 

indicação é uma reiteração das indicações nº 153/2017, 250/2017, 392/2017 e 

007/2018.7. Indicação nº 084/2018.Autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo 

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

interceda junto à empresa de energia EDP Bandeirantes para que providencie 

luminárias na rede secundária existente na Rua Abacateirose em ruas do 

Bairro Pomar do Carmo. Essa indicação reitera os requerimentos de nº 

001/2017, 120/2017, 190/2017, 275/2017 e 052/2018.8. Indicação nº 085/2018. 

Autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto à empresa de 

energia EDP Bandeirantes para que providencie luminárias na rede secundária 

existente na Rua Lírio do Campo, no Pomar do Carmo, Cinturão Verde. Essa 

indicação reitera os requerimentos de nº 002/2017, 119/2017, 192/2017, 

275/2017 e 53/2018.9. Indicação nº 086/2018. Autoria do Nobre Vereador Luís 

Carlos dos Passos: solicita ao senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que 

o mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos – 

DESU- no sentido de executar serviços de „tapa-buracos‟ nas ruas do Bairro 

Jardim Alvorada B e C.Terminações as indicações,passou-se aos Projetos em 

Deliberação.O Presidente solicitouao Segundo Secretário que fizesse a leitura 

do Projeto de Lei nº 013/2018.1.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA -Projeto de Lei nº 013/2018declara de utilidade pública o Centro 

Cultural „Projeto Crê Ações‟e dá outras providências. a Câmara Municipal de 



Biritiba Mirim no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei faz 

saber que a Câmara Municipal de Biritiba Mirim decreta a seguinte lei: Art. 

2º fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural „Projeto Crê Ações‟, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob o nº 

05057635/0001-49 e estatuto protocolizado, microfilmado e registrado no Ofício 

de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoas Jurídicas de Alfenas, 

Minas Gerais sob o nº 278, com sede na Rua Benedito de Miranda Melo,nº 

126,Bairro Vertentes, Biritiba Mirim, São Paulo, CEP 08940-000.  Art. 2º Esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as 

disposições em contrário.Seguem em anexo ao referido projeto o estatuto 

registrado, bem como os documentos da Diretoria, as declarações dos seus 

respectivos diretores bem como a minuta do projeto do Centro Cultural, cópia 

do registro em cartório, cópia de cartão CNPJ. O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem:“Embora seja matéria para efeito de deliberação, gostaria 

que os nobres pares analisassemcom urgência esse projeto e, se for de 

interesse de todos, eu gostaria que todos os vereadores fosse coautores desse 

projeto.”.Muito obrigado.Terminadaa leitura do Projeto em Deliberação, passou-

seà leitura para única discussão e votação do requerimento nº 091.1.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. Em discussão e 

votação única - Requerimento nº 091/2018:Requer quesejam implantadas 

placas de „PROIBIDO JOGAR LIXO‟ em todos os campos de futebol neste 

município.Justificativa: este pedido visa melhorar o sistema de limpeza e 

higiene dos campos de futebol, evitando que o lixo seja jogado no chão e 

ocasionando acúmulo, que proporcionam mau cheiro, bem como também a 

ação de cães que espalham o lixo.Faz lembrar que o lixo depositado propicia a 

proliferação de pragas como ratos, baratas e moscas que são vetores de 

doenças. Assim, sendoatendido o pedido, certamente Vossa Excelência 

contribuirá na melhoria para amobilidade urbana no município de Biritiba Mirim. 

APROVADO. 2.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. Em discussão e votação única - Requerimento nº 092/2018: requer 

providências em relação à expansão de rede de iluminação pública nas ruas 

Antero de Quental, Júlio Verne e Coelho Neto, situadas no Bairro Jardim 

Jungerse Alberto de Oliveira, trecho de limite entre os Bairros Jardim Jungers e 

Jardim dos Eucaliptos. Justificativa: A inexistência de pontos de iluminação 

pública traz dificuldades aos munícipes ali residentes, colocando em risco o 

acesso dos mesmos, principalmente o período noturno. APROVADO. 

3.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. Em 

discussão e votação única - Requerimento nº 093/2018: requer providências 

em relação à instalação de luminárias na Rua Alberto de Oliveira, altura do 

cruzamento com a Rua Carlos Gomes; na Rua Anita Garibaldi próximo à Praça 

Frederico Ozanan e na Rua Tereza Cristina Alves Silva, na altura do nº 3, 

todas situadas no bairro Cruz das Almas. Justificativa: a inexistência de pontos 

de iluminação pública traz dificuldades aos munícipes ali residentes, 

colocando-os em risco, haja vista que pessoas foram abordadas por estranhos 



nesta localidade, gerando medo e desconforto, principalmente às mulheres, 

jovens e idosos, principalmente no período noturno. APROVADO.4. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADORROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.Em discussão e 

votação única - Requerimento nº 094/2018: requerprovidências em relação ao 

serviço de roçada em toda a área da caminhada do Centro Esportivo Municipal 

José Oliva Melo Zezé. Justificativa: o requerimento se faz necessário em 

caráter de urgência pois muitas pessoas que utilizam o Centro Esportivo para 

suas atividades, como mães e alunos estão reclamando devido ao mato alto 

que se encontra no local. Exemplos dados: em volta do campo principal e na 

pista de corrida e caminhada, sendo preciso fazer esse tipo de manutenção 

para melhor utilização e aproveitamento do espaço e também para a evitar a 

proliferação de insetos e animais peçonhentos.APROVADO.5.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADORROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e votação 

única - Requerimento nº 095/2018: Requer providências em relação à reforma 

dos pontos de ônibus localizados na Rodovia Professor Alfredo Rolim de 

Moura, especificamente no quilômetro 18, Bairro Hiroy, em frente à UBS Hiroy, 

ambos os pontos de ida e volta, e também em frente à loja Guaraçaí ambos os 

pontos de ida e volta. Solicito também a iluminação nos referidos locais. 

Justificativa: o requerimento se faz necessário em caráter de urgência, pois 

esses locais estão deteriorados, necessitando de reforma de telhado, bancos, 

entre outras manutenções. Solicito também o reparo da iluminação dos 

referidos pontos, pois em alguns, a lâmpada está queimada, proporcionando 

insegurança para os que utilizam o local, tendo em vista que esses pontos de 

parada de ônibus são muito utilizados por pacientes da UBS do quilômetro 

18,como muitas mães, crianças e pessoas idosas, sendo preciso dar atenção 

essa situação. APROVADO. 6.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e votação única - Requerimento nº 

096/2018: requer providências para que sejam pintadas as lombadas e faixas 

de pedestres em todos os bairros que necessitam dessa manutenção. 

Justificativa: a reiteração se faz necessária em caráter de urgência, pois existe 

um grande número de lombadas sem pintura, dificultando o condutor na 

redução da velocidade do seu automóvel, muitas vezes tendo que realizar 

freadas bruscas por não visualizar a lombada com antecedência e tempo hábil 

para reduzir. Também, muitos locais em que existem faixas de pedestres estão 

sem a pintura necessária; como em frente ao restaurante Mistrelli,na agência 

da Caixa Econômica, próximo às escolas, pontos de ônibus, entre outros 

exemplos dados de lugares que são e estão sempre muito movimentados e 

que estão sem a devida pintura na faixa, atrapalhando a parada tanto do 

condutor quanto dos pedestres devido à falta de manutenção na área 

apropriada para travessia. Este requerimento reiteraos requerimentos de nº 

356/2017 e 028/2018. APROVADO. 7.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LUÍS CARLOS DOS PASSOS. Em discussão e votação única - Requerimento 

nº 097/2018: requer ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos que este 

execute serviço de capinação na guia, sarjeta e calçada da Rua Augusto dos 



Anjos, no bairro Jardim Jungers.Justificativa: a necessidade se dá devido ao 

mato estar invadindo a rua em mais de um metro e impedindo assim os 

pedestres e veículos de circular na via, podendo ocasionar 

acidentes,lembrando ainda que a esta área tomada de mato é área 

pública.APROVADO. Terminada a leitura dos Requerimentos, o Presidente 

solicitou Primeiro Secretário aleitura e única discussão e votação da Moção de 

Apelo nº 007/2018.1.AUTORIA DO NOBRE VEREADORFERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES. Em discussão e votação única- Moção de Apelo nº 007/2018 - 

às partes envolvidas pelos motivos abaixo descritos: considerando que a 

Rodovia Alfredo Rolim de Moura, no trecho compreendido no município de 

Biritiba Mirim, recebe diariamente um grande fluxo de veículos e considerando 

que a referida Rodovia recebeu benfeitorias nos últimos anos, tais como os 

alargamentos das vias, rotatórias, sinalização entre outras, considerando que o 

projeto original da reforma do trecho compreendido do bairro de Nova Biritiba, 

neste município, seria contemplada com uma rotatória, considerando ainda 

que, após a conclusão da obra, a localidade supracitada não foi contemplada, 

considerando que, devido à inexistência de uma rotatória, são inúmeros os 

casos registrados de acidentes com veículos no trecho compreendido entre a 

bifurcação da entrada da cidade até o Bairro Hiroy neste município, é que hoje 

solicitamos a intervenção dos Senhores Governador do Estado de São 

Paulo,Sr. Márcio França, Sr. Ricardo Volpi, superintendente do Departamento 

de Estradas e Rodagem de São Paulo - DER, como o Sr. Luiz Carlos Gondim 

Teixeira, Deputado Estadual, no sentido de realizarem estudos visando o 

prolongamento da faixa divisória entre as pistas do início do trevo de acesso do 

município de Biritiba Mirim até a interligação da faixa divisória instalada nas 

proximidades da Escola Municipal Helena Ricci Barbosa, no Hiroy, neste 

município. Aprovada a presente moção, solicitamos que seja registrada nesta 

Casa de Leis e encaminhada as mesmas digníssimas autoridades supracitadas 

para conhecimento e providências, certo de podermos contar com o apoio dos 

pares na aprovação deste propósito.O VereadorFernando José 

Gonçalvespede pela ordem: “senhor Presidente, esse trabalho que a hora 

apresentamos, eu acho que já é de conhecimento dessa Casa e todos os 

Nobres Pares os inúmeros registros de acidentes naquela região compreendida 

entre a entrada da cidade, mais propriamente onde está o Cristo até o Bairro 

Hiroy. O Vereador José Larese o Vereador Walter, mais especificamente estão 

sempre ali, é trajeto, praticamente da residência até ao trabalho, para o centro 

da cidade, assim passando e, constantemente, nós verificamos registros de 

acidentes ali. Principalmente naquele trecho da entrada da Nova Biritiba; 

porque quem vai entrar e está na Rodovia, na maioria das vezes, os motoristas 

inadimplentes adentram o acostamento no sentido contrário e, normalmente, 

dá de frente com quem vem saindo dali do Makoto, do kaikan, saindo para vir 

para Biritiba. Ou quem vem de Mogi para entrar no bairro, tem sempre um 

maluco entrando também na contramão, ou quem desce da Nova Biritiba. 

Então já houve inúmeros pedidos, inúmeros apelos dos Nobres Pares no 



sentido de ser contemplado aquele trecho com uma rotatória, porque a rotatória 

ali existia no projeto original do DER, tanto a rotatória ali da Nova Biritiba, 

quanto a rotatória do Carmo. Porém, o DER completou o serviço e nenhuma 

das duas rotatórias foram contempladas. Aí a seguinte Moção de Apelo é que, 

como existe aquela faixa divisória que está ali na entrada da Alvorada C, ali 

estendendo da rotatória para quem sai do centro de Biritiba, da Fernando 

Jungers, descendo tem aquela divisória na pista central, aquela divisória de 

concreto, a intenção da presente moção é que essa divisória, como não vai sair 

agora, pelo menos acredito que não saia essa rotatória, não sei agora com o 

partido da República indo a Secretaria de Transportes do Estado, acredito que 

possa ter uma agilidade maior de repente para sair, esperamos que sim, mas 

se não, que pelo menos o DER fizesse o prolongamento daquela faixa. O 

prolongamento daquela faixa até as proximidades ali daquele agricultor, o 

Kian,até o bairro próximo do Sabiá que também já começa. Porque é preferível 

você sair da Nova Biritiba, mas entrar com garantia, fazer o retorno aqui na 

entrada da cidade e voltar para Mogi, caso você vá para Mogi com a garantia 

de que não vai vir nenhum maluco de frente,„tá‟ certo?É preferível você 

queestá indo daqui para lá, que vai entrar na Nova Biritiba, você ter a opção de 

ir pelo Kaikan e, apesar de não estar bem conservada ali,mas acho que a 

Prefeitura pode fazer também um trabalho ali para conservar para as pessoas 

que moram em Nova Biritiba, muitos utilizam ali. Mas também para você ter a 

garantia da sua vida,de você fazer a rotatória lá na frente. É que as pessoas 

preferem já entrar ali direto e ali tem dias em que têm dois acidentes no dia. E, 

às vezes, como a rotatória a gente sabe que sai muito cara, de repente, aquele 

prolongamento devia, de separação devia ajudaria e muito na prevenção dos 

acidentes. ”O Vereador José Rodrigues Laressolicita um aparte: “Vereador, é 

excelente essa moção que você está fazendo. Só que vai começar desde o 

pessoal do Agrião aqui, eles vão ter que fazer a rotatória lá na Minami, pelo 

que eu entendi? Porque no Km 18 também é proibido.Aquela volta do Km 18no 

Hiroy também é proibida.”. O Vereador Fernando José Gonçalves responde: 

“Sim.”. O VereadorJosé Rodrigues Lares continua sua fala: “Então desde aqui 

do caquizeiro, agriãozeiro, o pessoal todo a partir de baixo não pode ter 

acesso; ao contrário, eles vão ter que ir lá na rotatória da Minami e contornar.”. 

O Vereador Fernando José Gonçalves diz: “Vereador José, dentro da fala de 

Vossa Excelência mesmo, da parte que lhe estou concedendo, a intenção é 

que se fosse feito. Porque eu acho que vale muito mais você preservar sua 

vida fazendo uma rotatória na Minami ou aqui na entrada da cidade do que 

você correr o risco de fazer uma travessia e causar um acidente. Mas nada 

impede do DER fazer um estudo técnico e dizer:„olha não é necessário esticar 

até a escola Helena Ricci, até o bar do Sabiá ali na entrada da comunidade 

Hiroy‟. De repente, existe um trecho ali de faixa que não é contínua e que 

pode-se cortar. De repente o DER não precisa prolongar até lá, mas pelo 

menos nesse trecho da Nova Biritiba aqui, aquelas duas entradas da Nova 

Biritiba que são justamente onde dá mais número de acidentes, nós temos aqui 



na reta ali em frente ao/esqueci o nome do japonês,ali em frente onde era o 

galpão do Jurandir, ali é uma faixa que dá para você fazer a travessia com 

garantia. Mas aquele trecho que sai o Kian até a entrada Nova Biritiba, eu acho 

de fundamental importância. De repente eu possa estar exagerando de pedir 

até lá, de repente no estudo técnico o DERpoderia até falar:„olha, não existe a 

necessidade de ir até lá, pode ser atémenor. ‟Eu sei que os agricultores de uma 

parte serão prejudicados, principalmente os agricultores lá debaixo da rodovia, 

que vão subir, de repente, fazer sua catação e tudo mais. Mas eu tenho a 

certeza de que, com essa divisória, ela garantiria muito mais a vida do 

agricultor e a vida dos pedestres.”. O Vereador não-identificado diz: “Então 

Vereador, é uma excelentíssima moção que você faz para as pessoas que 

moram aqui a parte de cima, o pessoal da Nova Biritiba. Porque se você 

perceber, aquela entrada é tão perigosa porque são 5 entradas. Se você 

perceber, são cinco chegadas de carro: é Nova Biritiba, quem vem de cima, 

quem vem de Mogi, quem vai daqui para lá e quem vai. Então é muito 

perigosa. Então se tivesse um estudo que desse para ir pelo menos até o Kian 

e contornar e voltar seria excelente fazer o corredor no meio. Mas vai dar 

problema, porque esse pessoal aqui de baixo vai querer criticar, porque eles 

vão ter que sair daqui para ir lá na rotatória da Minami para contornar.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves responde: “Eu até entendo, Vereador, 

que nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo, quem dera nós, 

mortais. Infelizmente, é assim. Mas para a garantia da população; seja lá do 

lado de baixo,seja do lado de cima, se for necessário ao agricultor tem que 

fazer, porque não são todos os agricultores que saem do lado de baixo e já 

atravessam para Nova Biritiba, muito já vão fazer, se ele vai fazer a sua 

catação, ele já vai fazer lá pelo Bairro do Sogo, pelo Bairro do Hiroy. Então não 

são todos. Vai sair alguém prejudicado no primeiro momento? Pode ser que 

sim, mas, de repente, às vezes o próprioprejudicado é uma vida que, com essa 

ideia e com essa implantação,é uma vida que nós estamos salvando; inclusive 

da própria pessoa que estaria sendo prejudicada. Então essa foi a intenção do 

presente trabalho e deixo à disposição para que os Nobres Pares, caso 

queiram assinar em conjunto, fiquem à vontade. Muito obrigado, senhor 

Presidente.Vereador Jorge Mishima pedepela ordem: “Quero parabenizar o 

Nobre Vereador Fernando. Como ele disse, é de suma importância, porque a 

vida custa muito mais. Aliás, a vida não tem preço, na verdade. Eu só ressalto 

que quem vai entrar na parte de Oliveira, tem que ir até o Conjunto Cocuera. A 

distância não é o motivo, porque é motivo de segurança. Aquela entrada do 

Nova Biritiba é realmente é um lugar em que constantemente existe acidente. 

Eu quase protagonizei um acidente um dia; eu olhei dos dois lados. Claro que a 

minha vista não é privilegiada; olhei de lado esquerdo e lado direito e não vi 

nenhum carro. No que eu entrei, não sei se uma senhora ouum senhor veio 

atrás de mim. Por pouco eu não causei um acidente. Ele rodopiou no meio da 

pista e foi parar lá no meio do mato. E eu, consciente,acheique estava 

consciente, olhei dos dois lados e não vi. Mas era ao entardecer, o carroera 



meio escuro. Quando eu olhei no retrovisor, só vi o pneu frear na pista e fazer 

um „cavalo‟ e entrar no meio do mato. Eu acho de suma importância, porque a 

rotatória, como diz o Vereador, já estava no projeto do Carmo e da entrada da 

Nova Biritiba. Não sendo possível, eu acho nada mais justo do que a gente 

andar um pouco mais, mas ter a garantia da nossa vida. Da nossa e de todo 

mundo. Muito obrigado. ”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um 

aparte e diz: “Ali, na realidade, esse acidente que Vossa excelência falou que 

de repente foi supostamente o causador, mas a realidade é que ali, eu estava 

conversando com algumas autoridades de trânsito na cidade, e todas as vezes 

em que você pega ali você entra muito em um ponto cego do carro.Os famosos 

pontos cegos. Então, da forma como você entra, você pega aquele ponto cego 

e não consegue visualizar. Então, o grande número de acidentes que 

acontecem ali, numa conversa que eu estava tendo com um policial rodoviário 

é justamente esse: é o ponto cego. Além da infração de trânsito, é o ponto 

cego também que não ajuda a situação dos motoristas.Muito obrigado. ”.O 

Vereador Jorge Mishima pede a palavra e diz: “Se o senhor Presidente me 

permitir, eu gostaria só de contar o que aconteceu comigotambém. Então eu 

entrei um pouco „em cima da hora‟ e vi o carro atrás. E achei que o „cara‟ iria 

bater em mim. Saí fora da pista e quase atropelei um ciclista. Fui dar a 

passagem, o „cara‟ veio muito em cima de mim e, no que eu fui sair, quase 

atropelei um ciclista e, por pouco, não matei o rapaz naquele ponto. Muito 

obrigado. ”.O Vereador Robério de Almeida Silva pede pela ordem: “Eu 

gostaria de parabenizar o nobre Vereador Fernando José Gonçalves pela 

Moção de Apelo. É de suma importância essa Moção de Apelo, pelo menos é o 

que eu acredito. O preço da gasolina hoje não está barata.Está em torno de R$ 

4,10 até R$ 4,35, dependendo do posto. Mas como o Nobre Vereador Jorge 

Mishimaestava falando, a nossa vida e a vida dos demais não têm preço; 

realmente não têm preço. Mas como também o retorno é um pouco longe, é 

válida essa Moção de Apelo, mas eu gostaria até se o Nobre Vereador deixar, 

fazer uma sugestão: de todos os Vereadores se mobilizem para que o Governo 

do Estado fique sensibilizado para que se faça o mais rápido possível essas 

duas rotatórias, que são de suma importância para o nosso município. Embora 

eu sei e entendo que talvez não tenha verba para atender. Então, de qualquer 

forma, deixoaqui registra os meus parabéns ao Nobre Vereador, que é de 

suma importância. Mas sei que também existem outros empecilhos, que é a 

própria pessoa, o condutor daquele veículo ir tão longe e fazer essa rotatória. 

Mas é de suma importância, sim, e já tem a minha aprovação. ”.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita um aparte e diz: “Vereador, eu, 

particularmente, estarei intermediando junto ao Deputado Luiz Carlos Gondim 

uma audiência no DER para que possamos tratar desse assunto. Eu não sei, o 

Vereador Leonardo, de repente, ouo Vereador Paulinho ou outro Vereador que, 

de repente, tem algum trabalho, uma tratativa com algum deputado dentro do 

DER em que a gente possa utilizar essa audiência já para pleitear isso. Eu 

encaminhei ao Deputado Gondim até por uma proximidade que eu tenho junto 



a ele para que ele intermedeie junto ao DERa criação dessa faixa, mas nada 

impede de que outro Deputado também possa fazer esse tipo de trabalho.E a 

gente somando esforços a gente consegue atingir. E assim que for 

concretizada a audiência, eu comunico ao Plenário e aos Nobres Vereadores 

que quiserem fazer parte dessa audiência, eu estendo o meu convite. Muito 

obrigado pelas palavras, Vereador Robério. ”. APROVADO. Em seguida, o 

senhor Presidente diz: “Eu, Vereador, gostaria que realmente, acredito que 

todos nós estamos aqui nessa Casa de Leis,os 13 Vereadores. Acho que nós 

estamos aqui pelo mesmo objetivo,que nós possamos trabalhar pela nossa 

cidade e pela nossa população. Eu acho que está no momento da gente, 

principalmente quando se chega num certo caos desses, que nem essas duas 

rotatórias,que já tinham sido liberadas, depois houve problemas novamente,e 

já está fazendo praticamente três anos que tem esse „rolo‟.Agora, não sei 

porque a gente, como disse o Vereador Robério a respeito de verba. Mas será, 

gente? O Governo do Estado, realmente, na época em que estava sendo 

concluída, quando fizeram a rotatória da Minami, realmente era para ter sido 

também contemplada a de Nova Biritiba. E não sei porque tudo foi por água 

abaixo.A do Pomar do Carmo, a mesma coisa.E hoje a gente se vê nessa 

situação.Na do Pomar do Carmo,só dentro dessas duas semanas,houve 

praticamente três acidentes.Quer dizer, é difícil passar um fim de semana e 

não haver um acidente na entrada do Pomar do Carmo. Então, estamos na 

véspera para podermos irmos nessa direção. Está na hora de chegarmos a 

nossos candidatos a Deputadose fazer um apelo a eles, para eles tomarem à 

frente também, com o Governo do Estado, para que possam realizar essas 

obras. Porque senão nós vamos passando, nós vamos protocolando uma 

Moção de Apelo, um requerimento e isso e aquilo e esse evento vai passando 

percebido. Daqui a pouco, nós acabamos o nosso mandato e, de tanto nós 

cobrarmos, não terminamos e não temos um objetivo que realmente está feito 

a obra. Então acredito que não está na hora de coisas partidárias, mas da 

gente se unir e cobrar realmente dos nossos Deputados. ”. 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:“Gostaria que meu tempo fosse computado 

ao Vereador Luís Carlos dos Passos. ”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves, com a palavra diz: “Senhor Presidente, gostaria de pedir 

autorização para fazer uso do meu assento. ”. Autorização concedida. O 

Vereador Fernando José Gonçalves, retoma a palavra e diz: “Senhor 

Presidente, eu serei breve. Eu gostaria de fazer um registro de que no sábado 

último, dia 14, ocorreu na Praça São Benedito um evento do Sesc- Federação 

do Comércio de São Paulo - numa parceria junto com a Prefeitura Municipal 

através de Prefeitura, um evento durante a tarde toda, um evento 

cultural.Então, lá teve dança, teve apresentações circenses, teve música,teve 

artes. Um evento de grande valia para a cultura da nossa cidade. Então, às 

vezes, nós criticamos aqui por diversas vezes quando não se têm eventos, 



quando há na ausência de eventos culturais; mas também temos que elogiar 

quando existem os eventos na nossa cidade. Então gostaria de parabenizar o 

Sesc, ao Senac e a Prefeitura Municipal por esse evento, um belíssimo evento. 

As pessoas, às vezes, criticam dizendo:„Poxa não tem evento! ‟, mas quando 

você tem um evento desse porte, desse naipe, totalmente gratuito para a 

população, muitos preferem ficar na rede social criticando ao invés de irem 

participar. Eu tive a oportunidade de estar lá com a minha filha, teve alguns 

vereadores que estavam lá presentes também, que participaram do evento; 

pelo menos eu vi o Professor Sérgio, o Vereador Eduardo. É um evento de 

grande valia para a cultura da nossa cidade e principalmente um evento 

direcionado ao público infanto-juvenil. Então, acho que além da cultura, do que 

foi apresentado, o público também que foi atingido foi um público muito 

importante, porque é um público que vão ser os formadores de opinião. É 

aquela criança, aquele adolescente que teve a oportunidade de ter um 

momento em um ponto de cultura no nosso município, que foi na praça São 

Benedito.Então, parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado,senhor 

Presidente. ”.O Vereador Jorge Mishima, com a palavra diz: “Senhor 

Presidente, gostaria de pedir autorização para fazer uso do meu assento. ”. 

Autorização concedida. O Vereador Jorge Mishima, retoma a palavra e diz: 

“Primeiramente, senhor Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por 

estar conduzindo essa presidência com muita dignidade, muito respeito e, 

acima de tudo,com muita democracia. Parabéns a Vossa Excelência. Senhores 

membros da Mesa Diretiva, senhoras e senhores Vereadores,senhoras e 

senhores presentes,em especial, a imprensa. Eu gostaria só de tecer algum 

comentário, senhor Presidente, a respeito do Projeto de Lei que foi deliberado 

na tarde de hoje que como decreta a utilidade pública o Crê Ações.O Crê 

Ações é dirigido por Oriel Rezende, mais conhecido como Buiu, que é o marido 

da Dra. Danysa, que tem feito o trabalho social muito grande em 

nossomunicípio. Nada mais justo do que nós aprovarmos esse projeto para que 

eles possam angariar recursos com mais facilidade a nível municipal e, 

futuramente, estadual e federal. Eu gostaria de contar com os Nobres Padres 

para que na próxima Sessão fosse colocado em votação para isso. E eu 

solicito a Vossa Excelência, senhor Presidente, para que convoqueos 

NobresPares da Comissão para darseus pareceres.Eu conversei com a 

assistência, a Dra. Frida, e ela disse que o projeto está conforme a lei 

determina.Então, eu gostaria que você Vossa Excelência fizesse a convocação 

dos Nobres Pares da Comissão para que dessemseu parecer e que, na 

próxima Sessão, colocasse em votação. E fica aberto a todos os Vereadores 

que quiserem fazer parte deste projeto comocoautores. Eu sei que todos vocês 

conhecem o tamanho do projeto do nosso querido amigo Buiu, e gostaria que 

Vossa Excelênciae todos os Nobres Pares fossem coautores desse projeto. Eu 

não poderia deixar de comentar a respeito do estacionamento rotativo em 

nosso município. Foi elaborado esse projeto, Vossa Excelência sabe, e 

também juntamente com o Marcelo e com o Vereador Walter, que esse projeto 



foi muito complexo. Nós partimos do nada. Foi um projeto muito criticado na 

cidade. Mas foi um projeto que veio para disciplinar o estacionamento de 

Biritiba. Hoje eu fui estacionar meu carro e tive que deixar perto da escola, 

porque não há estacionamento vago no centro da cidade. E os comerciantes 

reclamam disso. Os bancos reclamam, o comércio reclama, e por que? A 

maioria dos funcionários, principalmentedos funcionários bancários, deixam 

seus carros lá, porque não pagam mais nada. Tiram a vaga daqueles que 

precisam utilizar, principalmente o pessoal da lavoura, Professor Sergio,que 

têm horário disponível, a uma hora, duas horas, e chegam lá e não tem onde 

estacionar. E aí atrasam tudo. Então, eu não sei o motivo, deve ter um motivo 

óbvio para que cessasse essacobrança, mas eu lamento, porque foi um projeto 

muito complexo e demorou muito tempo. Além da legalidade, estudamos o lado 

social; o que poderia trazer de malefício ou benefício. E o povo acostuma. E 

nós já estávamos acostumados, nós tínhamos sempre vagas lá. Então o que 

nós estamos vendo hoje? Que os funcionários dos comércios estão 

estacionando lá e ficam o dia inteiro. São quantas vagas que deixaram de 

atender a população? Então é lamentável.Eu acho que precisamos cobrar do 

Executivo um parecer, uma resposta para contentar toda a população.”. O 

VereadorFernando José Gonçalves solicita um aparte e diz: “Vereador Jorge, 

essa questão do estacionamento rotativo, eu acompanho também, como Vossa 

Excelência, eu já era Vereador à época,e estava na administração 

acompanhando toda a estrutura de montagem, de demarcação de áreas, 

quantidade de vagas, todo o trabalho para se instalar o estacionamento 

rotativo. Assim, eu tomei a liberdade, através das redes sociais, de fazer uma 

pequena consulta popular através das redes sociais, perguntando „qual a sua 

opinião, a favor ou contra o estacionamento rotativo?‟. Porque, naquele 

determinado momento, um dia antes, a Prefeitura havia publicado no Diário 

Oficial o termo de rescisão amigável com empresa que estava explorando o 

serviço. Ocorre que, para a minha surpresa, Vereador Jorge e demais 

Vereadores, 50% eram favoráveis e 50% foram contra. Eu até 

estranhei,porque, normalmente é assim, você tem uma margem de 70%a 30%, 

80% a 20%, mas nesta consulta que eu fiz, deu em torno de mais ou menos 

180 pessoas que responderam.Alguns argumentaram o porquê e praticamente 

ficou 50%. Quer dizer, a própria população está dividida sobre esse trabalho. 

Quanto à questão da paralisação, acredito eu que não existia a viabilidade 

econômica financeira tanto por parte da Prefeitura, quanto por parte da 

empresa de operar o serviço, porque a empresa queria um reajuste, esteve 

conversando inclusive com esse Vereador, com o Vereador Sergio,com o 

Vereador Paulo, com mais algum outro Vereador, e não chegavam a um 

consenso. Agora se chegou a esse consenso. A atitude que a Prefeitura vai 

tomar, se ela vai abrir novamente um novo estacionamento rotativo, eu não sei. 

Sabe, eu não sei o que o prefeito planeja quanto a isso. Acho que os próprios 

Vereadores que estão na base poderiam estar posicionando melhor sobre esse 

assunto, mas, infelizmente, o maior prejudicado é população, e nãoé só porque 



agora não se paga; é porque, infelizmente, o próprio comerciante da cidade e, 

aí tem que se fazer uma crítica construtiva, porque o próprio comerciante para 

o carro na porta. Para o carro na porta da loja dele. E aí depois ele reclama 

quando passa o cliente dele e vai comprar em outro local. Aí fala assim:„eu não 

paro o carro na minha porta‟, mas aí para o carro na minha porta, eu vou e paro 

na porta do Vereador Lourival, oVereador Lourival para na porta do vereador 

Reinaldo, o Vereador Reinaldo para na porta do Vereador Robério, então, quer 

dizer, eles fazem um rotativo gratuito entre eles. Só para dizerem: „eu não paro 

meu carro na porta.‟. O Vereador Eduardo tem estabelecimento na Praça, sabe 

como é. O Vereador Luís Passos também tem estabelecimento onde era 

explorada a Zona Azul. Então acho que também o comerciante tem que se 

conscientizar.Eu sei que no caso dos bancos, já são funcionários efetivos: „não 

estou nem aí se vai vir clientes pararem aqui ou se não vêm. Eu tenho o direito, 

eu vou parar.‟. Eu acho que cabe à Prefeitura também fazer uma fiscalização. 

Esses dias eu passei na praça às 6h da manhã e tinha um carro estacionado. 

Eu passei às 10h estava um carro estacionado, passei às 13h, o carro estava 

no mesmo lugar. Eu passei às 14h o carro estava no meu lugar. Passei às 

17:30h e estava no mesmo lugar. Esse carro foi retirado do local pelo 

proprietário às 19:20h. Ele ficou o dia todo ocupando uma vaga. O que é? São 

pessoas que vêm com seus carros, param na Praça, pegam o transporte 

público vão para outra cidade. Os comerciantes, a crítica é construtiva, mas 

tem que ter esse alento. Está aqui o Vicente, que trabalhou muito tempo com 

táxi;os comerciantes paravam na vaga de taxista ali atrás do cemitério.O taxista 

chegava para trabalhar e estava lá o carro do comerciante estacionado. Então 

acho que também o comércio da nossa cidade tem que tem que tomar um 

pouco mais de consciência do que ele está possivelmente perdendo. 

Obrigado,Vereador Jorge. ”.O Vereador José Rodrigues Lares, com a palavra 

diz:“Senhor Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, Nobres 

Pares, sou fazer uso da Tribuna a respeito do que o Fernando estava falando 

da Zona Azul.Eu fui uma das pessoas que foi contra também a retirada da 

Zona Azul, porque eu sou produtor rural e todos os produtores rurais com quem 

eu tenho conversado têm falado que está ficando complicado estacionar. Hoje 

mesmo aconteceu comigo, como Vereador. Parei meu carro, saí e fui sair com 

o outro carro. Eu larguei o meu carro lá. Se tivesse a Zona Azul, eu não iria 

fazer isso. Éiria procurar ir lá comprar o ticket ou ver a hora em que eu iria 

chegar e que iria sair. Ali em frente ao Fernando, ali no Fernando Bolanho, em 

frente ao Banco do Brasil, todos os funcionários têm carro. Ultimamente, o que 

eles estavam fazendo: estavam indo ao ponto de ônibus e pegando o ônibus e 

vindo de ônibus, porque eles iriam ter que colocar o carro lá embaixo e iria ficar 

fora de segurança. Então, além de tirar as vagas da Zona Azul, também é a 

segurança dos carros. Tem que ver o lado que é bom para as pessoas que 

vêm ali, que tem trabalho em Biritiba acham ruim. Mas pessoas que utilizam o 

banco todos os dias, é complicado. Hoje, o estacionamento do lado já estava 

super-lotado, já estava lotado até a „tampa‟ [risos]. Então, se você chegar lá, 



você tem que ficar uns 10 minutos para colocar o carro lá embaixo. Biritiba 

hoje, se vocês perceberem, Biritiba hoje está crescendo. A gente tem que olhar 

Biritiba como a cidade vizinha, Mogi das Cruzes. O que acontece em Mogi?Em 

Mogi se usa cinto de segurança?Biritiba também precisa usar. Mogi tem 

estacionamento como a Zona Azul? Biritiba eu também acho que precisa ter. 

Porque está crescendo. A nossa cidade é uma cidade que vem vindo por 

chácaras aí por fora, se você andar, eu também não tinha proporção de que 

Biritiba é do tamanho que é. Biritiba é muito grande. E Biritiba tem muita gente, 

principalmente nos finais de semana, em que você vê os mercados 

todos„entupetados‟. E era isso eu queria falar. A respeito, Fernando, da Moção 

que você fez aqui, você colocou aqui em frente à Helena Ricci Barbosa, não 

é?Então, mas ali é proibido contornar, Fernando. Você tinha que colocar, eu 

acho que já fechar e, se fosse fechar, já ir direto na rotatória da Minami.”O 

Vereador Fernando José Gonçalves responde: “Só para esclarecer, 

Vereador, não é a rotatória e fazer o retorno em frente. A intenção é a divisão ir 

até ali, porque começando no Sabiá e indo no Rancho Mineiro, para frente um 

pouquinho do Rancho Mineiro já começa a divisória de novo. E ela vai até a 

Helena Ricci. Por isso é que eu coloquei a interligação da entrada da cidade 

até a divisão que é feita em frente à Helena Ricci.Não que a rotatória seja na 

Helena Ricci, está certo? O retorno. O retorno seria lá na Minami, mesmo. ”. O 

Vereador José Rodrigues Lares diz: “Mas aí você poderia emendar até lá na 

frente,já que você está pedindo, que emendasse até a rotatória e ficava de uma 

rotatória até a outra. Porque aí você tirou o perigo daqui põe o perigo lá, 

entendeu? Daqui até lá, entendeu? Mas, Excelentíssimo, eu só o critiquei 

pensando na população de lá. Mas Moção, se eu puder assinar também, 

gostaria de assinar. Muito obrigado”.O Vereador Fernando José Gonçalves 

responde: Está à disposição, Vereador.”.O Vereador Luís Carlos dos Passos, 

com a palavra diz: “Senhor Presidente, gostaria de pedir autorização para fazer 

uso do meu assento. ”. Autorização concedida. O Vereador Luís Carlos dos 

Passos, retoma a palavra e diz:“Boa tarde a todos, boa tarde Pares, boa tarde 

à Mesa, senhor jornalistas, senhores presentes. Quero também parabenizar o 

evento de sábado realizado pelo SESC no circuito do SESC das Artes que 

aconteceu no sábado a partir das 14h do dia 14 de abril, sábado agora. 

Realmente contou com a presença de um grande número da população, como 

o Fernando já colocou. O prefeito foi feliz em trazer, em cedero espaço nosso 

para cá; como são mais de 120 municípios que estão participando desse 

projeto. E eles vieram gratuitamente, usaramo nosso espaço, vieram com toda 

a estrutura. Eu não estava presente, não estava na cidade e realmente foi 

interessante a participação da sociedade, principalmente com a criança, os 

pais interagindo com eles ali nesse evento.Foi muito importante. Parabéns ao 

prefeito e parabéns à sociedade que esteve presente. Com relação à rotatória 

do Pomar do Carmo, senhor Presidente, a gente estáaté reiterando e 

reforçando com outros deputados também. A gente sabe que a briga da 

rotatória já tem um trabalho iniciado lá e, de novo, realmente, semana passada 



teve mais um acidente no km 18. Teve um óbito ali perto do Nova Biritiba de 

novo. E infelizmente nós vamos perdendo tanto lá quanto cá muito jovens. Eu 

fico até preocupado com a rotatória da Nova Biritiba justamente pelo ponto de 

visão; o ponto cego. A sequência de visão lá da guia central do final da descida 

da cidade até encontrar com o km 18 realmente é importante. Eu acho que 

precisamos, sim, fazer essa caminhada a mais. Eu não entro na Nova Biritiba 

pela rodovia „nem a pau‟. Se eu vou paraNova Biritiba, eu já vou por dentro. 

Não tem necessidade. Se for também eu entro lá no mecânico que nós temos 

lá na frente.Acho que a vida se torna bem menos perigosa. Eu acho que, com 

isso, vai evitar a ultrapassagem também de veículos. Infelizmente nós estamos 

perdendo ali muito mais motoqueiros inclusive do que transporte de carro 

normal. Lá no Carmo, infelizmente, eu acho que isso não é possível. A rotatória 

precisa ser instalada porque, infelizmente, existe alguns incompetentesainda 

que se acha bom motorista que vai e entra direto na rodovia, entra no Bairro do 

Carmo. E quando você entra, é numa curva, numa rua estreita e, de fato, foi 

que aconteceu esse final de semana com um menino até parece que pediram o 

SAMU e não conseguiram; e o „Raposão‟ acabou assistindo lá na emergência 

para atender ao menino. Não foi um acidente grave, mas não deixou de ser um 

acidente. Eu acho que isso precisa ser refeito. A gente também está 

encaminhando com outros Deputadospara reforçar esse pedido. A gente não 

tem só essa questão da rodovia durante o dia, nós temos uma questão séria e 

eu pedi que a gente consiga iluminara via do km 18 até o Carmo. Porque é 

muito escuro no que tange à rodovia mesmo. Porque a gente sai do km 18 e 

chega aqui no Centro, na entrada da cidade, Nova Biritiba, uma enorme 

escuridão. Você vai de Mogi até praticamente o km 12, da divisa nossa aqui até 

em Mogi, tudo iluminado. Chega em Biritiba, tudo escuro. Também causa 

estranheza. Como a gente sabe, tem vários Deputados que representam 

Biritiba jáhá bastante tempo e ainda não conseguiu. Eu até achei legal,porque 

eu estive na Bandeirantes nesses dias e o comentário foi bem feliz do gestor 

lá:„vocês não dependem só de Deputado para isso, o Prefeito também tem 

forcinha na caneta para pedir‟.Então a gente encaminhou este pedido para que 

iluminem. Além deiluminar a cidade, esse trecho da via, fazer a divisão do 

canteirocentral. A gente sabe também que hoje a Breda gera emprego hoje a 

„todo vapor‟ tirando a madeira hoje da Companhia Suzano. Não sei porque ela 

não está tirando mais, mas a Breda veio e acabou até fazendo a manutenção 

enorme no SP-88 que chega até na da Sabesp e não chega até lá, mas chega 

até o depósito da Companhia. E eles fizeram a manutenção, segundo 

comentários, com recursos próprios. Parabéns. Só que é o seguinte: o volume 

de madeira saindo dali por dia, daqui a pouco também o asfalto já era. A gente 

também está entrando junto ao DER solicitando que seja ativada aquela 

balança lá, que desativaram. E aquela balança veio para isso: para controlar 

esse grande volume de madeira, de areeiro, de pedreira, fora a madeira, que a 

Companhia Suzano estava tirando muito pouco. Mas agora o volume está 

muito grande dentro da fábrica. Então nós precisamos, com base nisso, a 



nossa pintura de solo na rodovia,no nosso trecho é muito precária. Vocês 

podem ir para Guararema, é brincadeira a manutenção que eles fazem ali. É 

constante. Vocês podem tentar saber quando foi feita a pintura de solo na 

Rodovia Mogi-Salesópolis até Salesópolis. Só que não é tão longe. Sem 

falar,chegando lá no trecho das pistas. Isso precisa ser refeito. Então, além 

disso daí que requer, nós temos a questão de que muitas pessoas usam à 

noite a nossa Rodovia, a pintura do solo e fazer essa iluminação do km 18 até 

aqui. Isso é preciso e é preciso „para ontem‟. Eu acho que cabe a todos nós, 

até se não conseguirmos via Prefeitura, irmos na Bandeirantes uma hora e 

solicitar que seja feito a contento. Sem contar, como foi comentado aqui pelo 

Vereador, a manutenção dos pontos de ônibus. Eu acho que a MTU teria por 

obrigação implantar essas „casinhas‟, esses pontos de ônibus, digo „casinha‟ no 

sentido de proteger, como em Salesópolis, é padronizada, em um tom só. Não 

acho que em cada trecho de Biritibatenha que se fazer uma casinha diferente, 

eu acho feio.Salesópolis tem o da MTUe tem aquele artesanal que 

Salesópolisfez, que, por sinal, é muito bem feito até. Eu acho que seria 

interessante nós termos isso aqui. O incrível também é o cuidado que vem 

sendo feito lá, acho que a sociedade, o usuário,porque até hoje não vi 

nenhuma depredada como as nossas aqui que realmente estão escancaradas. 

Isso tem que ser revisto e não têm condições.Então são três pontos 

importantes: fazer valer a moção do Vereador; a questão da iluminação e a 

pintura do solo; fora isso, a ativação da balança.Nós também tivemos o 

problema ali na Estrada do Sogo, o afundamento constante, a gente sabe que 

o solo ali é um solo complicado e, para fazer um asfalto bem feito, requer troca 

de solo. Se colocar balança e a Breda desviar o caminho, eu sou o primeiro a 

denunciar. ”. O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita um aparte e diz: 

“Me permite um aparte, Vereador Luís, só para contribuir com a sua fala. Eu 

estive no feriado lá em Casa Grande e passei dois dias lá, praticamente. Na 

realidade, a Breda fez não só a SP-88 completa, a intenção dela. Ela fez 

inclusive você adentrando Casa Grande, na portaria da Sabesp, até a hora em 

que você cai à esquerda, passou a Ponte do Rio Claro, à esquerda, você vai 

cair lá no aterrado, lá em Salesópolis. Eles fizeram lá toda a manutenção. 

Vereadores, por incrível que pareça, eu fiquei acordado lá nesse dia, porque eu 

estava acordado lá, sem energia, sem nada, batendo papo com os amigos, os 

casais que foram junto com a gente fazer um retiro de fim-de-semana para dar 

uma espairecida na cabeça; 3h da manhã, 2h da manhã, 24h, caminhões, e 

caminhões e caminhões da Breda. Aí Vossa Excelência colocou a questão da 

balança. É de fundamental importância. Só que nós sabemos que hoje a 

Estrada do Rio Acima está no estado em que está, não é por causa do 

agricultor que carrega a alface ou o agrião, ela está por causa dos caminhões 

de lenha, pedreiros, areeiros. Então, não adianta cobrarmos a ativação da 

balança e não fizer esse acompanhamento. Então, quando nós agendarmos, 

Vereador Luís, com o DER, eu acho que nós poderíamos, além dessa divisória, 

da extensão dessa divisória, eu acho que nós poderíamos estender esses 



pedidos que Vossa Excelência está colocando em pauta que são de grande 

valia. Muito obrigado. ”. 

O Vereador não-identificado solicita um aparte: “Só queria deixar bem claro 

para vocês que quem pegou a concessão da Companhia Suzano, o contrato de 

18 anos foi a Fibria. Então é ela quem faz a manutenção das estradas, até a 

Maria Helena, Pedra Queimada. Então, na verdade, a gente tem que cobrar a 

empresa também que é a que contratou a Breda para fazer o transporte. A 

manutenção das estradas é a Fibria. A gente tem que cobrar ela também. 

Obrigado. ”. O Vereador Luís Carlos dos Passosdiz: “Vereador, sópara 

informar: a Companhia Suzano e a Fibria hoje são uma empresa só, houve a 

fusão.Poderia ser a Júlio Simões, mas não é. E ela contratou a Breda para 

transporte, porque é a Breda quem já faz o transporte da Fibria, e com toda 

essa força para cá.A gente sabe como Vereador, eu e os Nobres Pares aqui, 

não podemos fazer manutenção em via nenhuma. Eu acho, eu conheço a 

Suzano, Vereador Fernando, e ela sempre fez a manutenção da parte interna. 

Ela nunca fez do trecho. Da Companhia Suzano até aqui, nunca fez não. A 

[trecho inaudível] que fazia. Lá realmente ela fazia e cuidava muito bemda 

manutenção por dentro, porque se você for por dentro, lá pela Fazenda Piloto, 

realmente é muito bem cuidado. Então eu acredito que ela deva ser autorizada 

a fazer essa manutenção na estrada que ela fez. Eu acho que o município 

também ganha com isso, porque a gente não pode fazer manutenção numa 

estrada estadual. Se o estado aceitou a manutenção, porque o estado fazia, 

porque a Sabesp tinha os caminhões que andam,ônibus que vão lá levar 

funcionários, levar produtos químicos e levar os funcionários, eles têm 

necessidade de que a estrada esteja em boas condições. Mas hoje, a fusão, a 

Companhia Suzano já não vem gerando emprego em Biritiba há muito tempo. 

Há uma briga, inclusive com relação à parte fiscal,porque o município é quem 

recebe o imposto, é aquele que produz, que transforma a matéria-prima em 

produto final. Então, quem ganha esse dinheiro com toda essa madeira que sai 

é Suzano. É uma briga. Parece que Suzanoestá abrindo o leque de participar o 

município com uma parte, uma vez que é implantado no município. Hoje nós 

temos a questão do fomento, nós temos propriedade que é fomentada com a 

Suzano, só que ela não gera emprego nenhum mais na cidade. Infelizmente,a 

CompanhiaSuzano não é parceira nossa faz muito tempo. ”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só para completar o que você 

está falando, realmente, houve a fusão entre a Companhia Suzano e a Fibria, e 

ela se tornou a maior produtora de celulose do mundo e hoje parte desta 

madeira que sai daqui de Biritiba, não está indo somente para a produção da 

celulose, Vereador Eduardo que trabalhou muito tempo nisso e conhece muito 

de perto, ela não está indo mais para Suzano para produzir o papel, porque a 

Suzano montou lá na divisa da Bahia com o Espírito Santo, a BahiaSul. Então, 

você chega lá e roda 200 km e é só eucalipto. Tudo da Companhia Suzano. Ela 

não tem mais terceirizados. E a celulose, boa parte dessa celulose que ela 

retira do nosso município hoje, e um dos motivos da fusão mundial foi essa, é 



porque hoje o maior mercado emergente do mundo que está consumindo muita 

celulose é a China. Porque hoje o que está se importando de celulose para a 

China é uma coisa de louco. Então, de olho nesse mercado internacional, e 

boa parte dessa madeira nossa,vai para produção atender o fomento regional, 

mas boa parte vai para a exportação, mais especificamente para a China. Mas, 

realmente,é o que Vossa Excelência falou, da fusão. ”. O Vereador Luís Carlos 

dos Passos diz: “Vale lembrar ainda que isso foi autorizado pelo BNDS e, de 

repente, até foi contemplado com um dinheiro emprestado ainda. Mas a hoje a 

Fibria era a antiga/ meu irmão inclusive trabalhou na antiga, que não é Fibria, 

quandoo Antônio Emílio comprou. Ele transformou aquilo lá numa cidade. 

Então é uma pessoa com uma visão muito grande de empreendimento. O que 

ele fez para Jacareí com a Papel Simão: comprou Papel Simão e injetou, 

naquele „calor‟ todo 250 milhões de dólares. Meu irmão tinha na época 

aposentado, morava na residência da fábrica na época. Nunca morou fora da 

fábrica. Só que ela não tinha essa visão. Quando o Antônio Emílio comprou, 

ele já comprou o nome da celulose fora do país, porque as empresas dele não 

representavam fora do país. Mas é muito interessante,ele ganhou muito e, logo 

em seguida, ele já sabendo que a rodovia passaria lá por cima e quem não 

conhece, visitar a Fibria é muito bonito. Infelizmente nós não ganhamos nada 

com a fusão das duas, nem com a Companhia Suzano nem com a 

Fibria.Obrigado, senhor Presidente. ”.O VereadorReinaldo Pereira Júnior, 

com a palavra diz: “Senhor Presidente, gostaria de pedir autorização para fazer 

uso do meu assento. ”. Autorização concedida. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior, retoma a palavra e diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, todos aqui 

presentes, gostaria de parabenizar o Vereador Jorge Mishimapelo Projeto de 

Lei dele que declara como utilidade pública o Centro Cultural Crê Ações, do 

Mestre Buiu, onde existem vários projetos de suma importância para o 

município, onde atende diversas crianças com muitos projetos legais, que tiram 

as crianças das ruas. Também gostaria de parabenizar o Nobre Vereador 

Fernando José Gonçalves por sua Moção nº 007/2018 que trata da rodovia, 

onde ocorrem diversos acidentes, e alguns acidentes são até fatais. Espero 

que seja contemplado o pedido Nobre Vereador e o que precisar da gente, 

estamos apoiando os dois projetos aí.Obrigado. ”. Vereador Robério de 

Almeida Silva pede permissão para o uso da palavra e diz: “Excelentíssimo 

senhor Presidente, boa tarde.Primeiro e Segundo Secretários e Nobres 

Vereadores aqui presentes, boa tarde. À imprensa aqui presente, boa tarde a 

todos. Àpopulação que encontra-se aqui nessa Casa de Leis, uma boa tarde. 

Aos funcionários desta Casa, boa tarde. Venho fazer o uso da Tribuna nessa 

tarde, Excelentíssimo senhor Presidente, Nobres Vereadores para dar 

informação referente à Comissão Especial de Investigação da Saúde, na qual 

estamos trabalhando incansavelmente, assim como os Nobres Vereadores, o 

relator Reinaldo Pereira Júnior, membro Walter Machado de Almeida, quero 

aproveitar para deixar aqui registrado aqui os meus agradecimentos por ver o 

empenho que está sendo feito nessa CEI. Gostaria de mais uma deixar claro 



aqui que não se trata de política, e sim de enxergar a realidade que está 

acontecendo em nosso município. E alguns Vereadores me questionaram 

quanto ao prazo. Gostaria também aqui, Excelentíssimo senhor Presidente, 

Nobres Vereadores, que eu estou atento ao prazo regimental. Sei que a gente 

tem até o dia 27/04 para concluir. Só que também, se, caso a gente ver que 

não vai dar tempo, também pode ser prorrogado. Mas estamos trabalhando 

para que seja entregue dentro do prazo para não trazer mais transtornos para 

ninguém. Embora, como eu disse, se houver a necessidade, sim, vamos pedir 

a prorrogação; se houver a necessidade. Gostaria de deixar claro aqui também 

que a documentação está ficando a maioria toda pronta e estamos tendo 

alguns problemas também com os pedidos de informação, prorroga, às vezes, 

atrasa um pouco, mas estamos nos empenhando. Era só isso, Excelentíssimo 

senhor Presidente, Nobres Vereadores para que todos fiquem atentos para que 

todos fiquem sabendo que nós estamos trabalhando. Uma boa tarde a todos. 

”.O VereadorSérgio de Paula Franco, com a palavra diz: “Senhor Presidente, 

gostaria de pedir autorização para fazer uso do meu assento. ”. Autorização 

concedida. O Vereador Sérgio de Paula Franco, retoma a palavra e diz: 

“Senhor Presidente,Mesa Diretiva, Nobres Pares, a comunidade aqui 

presente,uma boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador 

Fernando pela Moção de Apelo nº 007/2018, pedindo o prolongamento da faixa 

divisória na pista que, como já citado por todos, mesmo durante o comentário e 

agora na fala dos Nobres Vereadores; a vida está acima de tudo, independente 

do custo que vamos ter de gasolina, se vai para cá, se vai para lá; a vida tem 

que ser preservada. E, se falarmos da negligência de certos motoristas e 

motociclistas e por aí afora, não podemos deixar de ter a estrutura necessária 

para evitar os problemas. Então, o prolongamento dessa faixa divisória é 

necessária, haja vista, como já foi falado que dificilmente teremos nos próximos 

meses a rotatória tão sonhada e esperada durante anos. Então fica aqui o meu 

cumprimento ao Nobre Vereador Fernando e o pedido para assinar também, 

que já assinamos aí essa Moção de Apelo. E também gostaria de parabenizar 

toda a estrutura montada do Circuito Sesc de Artes, no sábado passado, que 

foi um evento realmente marcante, como citado aqui, para a criança biritibana, 

para os jovens biritibanos e foi muito bom ver a família de volta na praça. A 

família biritibana participando da atividade circense, do teatro, escrevendo 

livros, com cinema, que muitas crianças não têm acesso e tiveram neste fim de 

semana. Então, além da apresentação de dança e música que foram de grande 

valia, o circuito já vislumbra possivelmente retornar no ano que vem com 

atividades e Biritiba fazendo parte desse Circuito Sesc de Artes que foi muito 

bom. Então, parabenizo aqui toda a administração pública e toda a equipe do 

SESC que foi responsável pelo evento. No mais, uma boa tarde a todos. ”. Não 

havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o PresidenteLourival Bispo de 

Matos diz: “Eu queria apenas relatar a respeito da Zona Azul.A Zona Azul hoje 

realmente faz poucos dias que foi retirada da Praça, mas já estive ontem e 

domingo, estive sexta-feira também. Sexta-feira é um fim de semana.A gente 



tinha essa opção de chegar e deixar seu carro, porque você tinha que ir ao 

banco,até uma loja, e a realidade é uma só:eu tenhoa certeza de que aqueles 

que criticaram Zona Azul vão enxergar e compreender que seria a maior 

necessidade, que foi a necessidade realmente de ser colocada essa zona azul. 

É que nem oVereador Jorge falou, foi complexo esse projeto, mas nós lutamos 

aqui e conseguimos realmente com que fosse aprovado,e realmente o Prefeito 

na época, depois da Zona Azul. Hoje eu digo: daqui para frente, se realmente o 

Prefeito não tomar um novo rumo a respeito de colocar novamente a Zona 

Azul, nossa cidade vai ter um problema, um caos a respeito das pessoas que/ 

eu já digo isso, eu falo das pessoas que trabalham nos sítios,na lavoura, que 

fazemas suas vendas e precisam vir ao banco, mas precisam urgentemente 

voltar a sua roça para trabalhar. Ele não encontra um lugar para estacionar o 

carro dele para com que ele vá ao banco, à Caixa Econômica Federal, ao 

Banco do Brasil, Bradesco e nem também praticamente quase nas Lotéricas. 

Você chega para ir lá eestá tudo tomado, não tem onde você encostar mais o 

carro. Então eu acho que vamos ter uma dificuldade grande, as pessoas.Eu 

acho que tudo o que foi feito na época foi para beneficiar realmente as 

pessoas, facilitar o acesso das pessoas. O Nobre Vereador Luís Passos falou a 

respeito dos donos de loja que antigamente fariam isso,e quando foi na época, 

nós questionamos bastante a respeito disso aí, dos donos das lojas não 

colocarem seus carros realmente de frente a sua loja. É ele próprio, ele é o 

mesmo já a fazer com que as pessoas não venham participar ou entrar na loja 

dele, fazer uma compra de um sapato ou de uma roupa, ou de uma coisa ou 

outra; ou de não ir na porta do banco. Porque ele tira o seu carro da 

garagem.Isso foi muito discutido e coloca na porta da sua loja. Então, a gente 

quer deixar o resultado dessa Casa a respeito disso.Sou contra hoje da gente 

não ter realmente hoje a Zona Azul, sou contra. Sou favorável que se retorne a 

Zona Azul. Independente, se o custo da Prefeitura está sendo pequeno, talvez 

pequeno, nós sabemos que realmente a Prefeitura não está tendo o custo 

nenhum. Tudo aquilo que vai para a Prefeitura, vai livre.Mas o Vereador Luís 

Passos estava falando na semana passada, realmente é um custo mínimo. 

Então, se acham que hoje tem, para a duração, R$ 1,25 e se acham que deve 

mudar para R$ 1,50eu tenho certeza de que vão pagar também. Porque há 

essa necessidade. Só que nós gostaríamos também que tivesse esse espaço 

para os munícipes, porque, realmente, vai chegar uma hora em que o munícipe 

vai ter que largar o carro tão distante, e - vamos fazer uma suposição - o 

camarada vem com dois, três, quatro, cinco mil reais e já está ali chegando, 

11:05h, 11:10h, para encostar e precisa fazer um depósito urgente. Vai ser ter 

que deixar o carro longe, ou no posto do Luisinho para retornar. Às vezes 

torna-se um assalto, quer dizer, é difícil. ”. O Vereador não-identificado diz: “Me 

permite um comentário, senhor Presidente? Eu acabei não comentando na fala 

do Fernando ou do Jorge, mas o que me causa estranheza é assim: a 

arrecadação feita não conseguiu, sequer, recursos para fazer a leitura de solo 

no Centro. Eles muitas vezes iam colocar as placas, as placas tombadas e eles 



iam rechumbar. Eu acho que para a gente vir a ter depois uma nova, como já 

foi falado, a cidade cresce e ela vem tomando um certo avanço no comércio e 

na área central. A gente pode ver que os prédios estão sendo revitalizados, 

está ficando bonito o centro da cidade. O recurso arrecadado, eles usavam 

recursos de outros municípios para conseguirem custear o pagamento. Só que 

ninguém pode chegar na cidade e explorar um comércio e o município não ter 

nada em troca, porque não arrecadava. Arrecadavam eles. Então, eu acho que 

esse era o que, e já teve até no início do mandato, como no finalzinho da outra 

gestão, deles mesmos deixarem de explorar isso no município. Então a gente 

precisava ver uma forma, não abrindo mais ruas, e impedindo que mais 

moradores, porque a gente não pode pensar no lucro. A gente tem que pensar 

na satisfação e no uso. Eu sou comerciante e eu tenho o recuo no prédio que 

atende à necessidade de dois veículos para que o meu cliente consiga parar na 

minha porta. Infelizmente, nem todos pensam assim. A Caixa Econômica, 

Banco do Brasil e Bradesco, cada um deles passam com mais de 10 

funcionários. E 50% deles já vêm com veículos. Aí você já conta. Obrigado, 

senhor Presidente. ”. O Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Hoje a gente 

não tem uma área de estacionamento que possa oferecer aos cliente, nem dos 

bancos e nem dos lojistas também.Infelizmente, não temos áreas próximas ao 

Centro que podem realmente ser disponibilizadas para isso. 

Independentemente de ter que pagar, mas que tivesse a segurança. Mas 

infelizmente a cidade praticamente não oferece esse espaço. Então fica muito 

difícil hoje para o munícipe, para essas pessoas realmente virem e, coitados, 

eles sofrem. Mas eu penso que o Prefeito vai ter uma determinação e ele vai 

rever essa situação, porque, com certeza, acho que todos nós. De 13 

Vereadores aqui, são todos contra realmente extinguir esse contrato dessa 

empresa. Então a gente aguarda que dê a opção para que os munícipes sejam 

realmente favorecidos com isso aí também. Eu queria nesse momento, já 

deixar, não sei se quarta ou quinta-feira, para que nós pudermos reunir as 

Comissões. São coisas poucas, mas são coisas que têm a necessidade de 

estarem sendo deliberadas, um projeto, e temos, parece, dois na Casa. ”.O 

Vereador Fernando José Gonçalvespede a palavra e diz: Me permita um 

aparte? Eu sei que não é permitido dentro da Lei Orgânica, fazer a interpelação 

ao senhor quando estiver encerrando, mas eu queria sugerir aos Nobres 

Colegas de Comissão, a quarta-feira, até porque na quinta-feira eu tenho um 

compromisso. Eu preciso estar em Sorocaba fazendo uma visita lá na Câmara 

Municipal de Sorocaba, então fica difícil eu estar aqui na quinta-feira. Então, se 

possível aos Nobres Pares que fazem parte das Comissões das quais eu 

participo, se possível na quarta-feira. ”.O Presidente Lourival Bispo de Matos 

conclui: “Então fica marcado para a quarta-feira às 15h, reunião das 

Comissões. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço a presença do jornalismo e das pessoas. Essa Presidência 

também agradece e dispensa a todos. Declaro encerrada a presente Sessão 



Plenária Ordinária do dia 16de abril de 2018. Muito obrigado a todos que Deus 

abençoe a todos.”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 16 

de abril de 2018. 
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