
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA  25 DE JUNHO DE 2018.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, Leonardo Venâncio Molina, José 

Rodrigues Lares, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, 

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, Reinaldo Pereira 

Júnior, que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.60 

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

da Câmara. O Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2018. O Nobre 

Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da Ata. O 

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Vereador Robério 

de Almeida Silva pede permissão para atender o assessor de um deputado 

em seu gabinete, o que foi permitido pelo Sr. Presidente.O Vereador José 

Rodrigues Lares pede dispensa da sessão por problemas familiares, pedido 

deferido pelo Presidente.2.Leitura do Ofício nº 052/2018 -INSTITUTO BIRITIBA 

PREV – Encaminha balancete.Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Solicito de V. Ex.ª que determine à Diretoria da Casa que forneça 

cópia desse ofício aos gabinetes dos Vereadores. Obrigado.”. 3. Leitura do 

Ofício nº 092/2018 – SMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM - 

Encaminha Atos Administrativos: *Portarias nº 235, 249, 251, 25, 254, 255 e 

265/2018. *Lei nº 1820, 1822/2018. *Contrato nº 025, 026/2018. 4. Leitura do 

Ofício n º 097/2018 - 2018 – SMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM –Encaminha Veto ao Projeto de Lei Complementar nº 012/2018, 

Autógrafo nº 013/2018.5. Leitura do Ofício n º 098/2018 2018 – SMA - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – Encaminha Veto do Projeto 

de Lei Complementar nº 019/2018, Autógrafo nº 017/2018. O Vereador 

Fernando José Gonçalves pede pela ordem e diz: “ Sr. Presidente, a leitura 

que o Vereador Leonardo Venâncio acabou de ler trata-se de um Projeto de Lei 

Complementar que cria assistente social na área da Educação no nosso 

município, de autoria deste Vereador e do Vereador Sérgio de Paula. O que eu 

tenho constatado, já há algum tempo, é que o Executivo acho que não está se 

atentando a alguns pontos; simplesmente acha que é mais fácil vetar o Projeto 

do Nobre Vereador - seja ele qual for - do que, simplesmente, pesquisar um 



pouco mais afundo e sancionar e aprovar esse projeto. Para se ter ideia, eu fiz 

o Projeto de Lei solicitando para que forneça cursos; inclusive, acho que foi 

com o Vereador Sérgio, curso de primeiros socorros para os funcionários da 

área da educação e, simplesmente,o Executivo vetou. E, hoje,tramita no 

Senado já há algum tempo, inclusive já com Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, aprovado no Senado, um projeto da mesma teoria, expandindo isso 

a nível Brasil. Mas, aqui é diferente; aqui, o jurídico entende que gera despesa. 

Novamente, com todo o fundamento que a Diretoria Jurídica desta Casa teve 

para basear um Projeto de Lei, onde atenderia, com Assistência Social dentro 

das unidades escolares e, infelizmente, mais uma vez, recebo a notícia do veto 

do Senhor Prefeito; lamentável, infelizmente! Só para registrar a minha 

indignação. Muito obrigado!”. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Senhor Presidente solicitou aos Secretários que fizessem a 

leitura das Indicações nº 119 a 121/2018. 1. Indicação nº 119/2018 de autoria 

do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto a Secretaria 

competente para providenciar e instalar uma lixeira na estrada de Casa Grande 

e a outra na Cachoeira, deste município. Esta é uma reiteração das indicações 

nº 148 e 443/2017 e 55 e 88/2018.2. Indicação nº 120/2018 de autoria do 

Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

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

providenciar e instalar um redutor de velocidade tipo „lombada‟ na Rua 

Claudino Nunes de Siqueira, na altura do nº 120, próximo ao Mamute Lanches 

desta cidade. Esta é uma reiteração das indicações nº 276, 403 e 450/2017. 3. 

Indicação nº 121/2018 de 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 ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar reparo no asfalto da Rua Guilherme 

de Almeida, altura 530, bairro Jd. Jungers.Terminadas as Indicações, passou-

se aos Projetos em Deliberação. O Senhor Presidente solicitou aos Secretários 

que fizessem a leitura do Projeto de Lei nº 036/2018.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR.1.Projeto de Lei nº 036/2018: 

Institui o Programa Assessor Parlamentar Júnior no âmbito do Município de 

Biritiba Mirim, São Paulo e dá outras providências. OVereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem e diz: “Sr. Presidente, tendo em vista este 

projeto que foi deliberado ter uma ligação direta com os gabinetes de todos os 

Vereadores da Casa, e é um projeto um pouco mais complexo, não é 

simplesmente como nós fazemos aqui, um Projeto de Lei e encaminhamos, e 

tem análise jurídica por parte do Executivo; solicito, antes de ir para as 

Comissões, que fosse retirado cópia integral do Projeto de Lei para cada 

gabinete de cada Vereador desta Casa, obrigado!”.O vereador Reinaldo 

Pereira Junior solicita pela ordem e diz: “Gostaria de solicitar, na ordem do 

dia, o Projeto de Lei Complementar nº 034, que dispõe sobre o subsídio dos 

Vereadores e o nº 035, que dispõe sobre o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e 



Secretários. Acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, o Presidente 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente 

suspendeu a Sessão para análise dos Projetos. Retornando, o Presidente 

solicitou que se fizesse a chamada nominal dos Vereadores presentes para 

verificação do quórum legal. Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge 

Mishima, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos 

Passos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo 

Pereira Júnior, Sérgio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida.Os 

VereadoresJosé Rodrigues LareseRobério de Almeida Silvanão encontram-

se presentes na Sessão. O primeiro, por motivos familiares e o segundo por 

estar em seu gabinete atendendo a Assessoria de um Parlamentar.Havendo 

quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Presidente solicitou ao 1º Secretário 

que fizesse a leitura do Projeto de Lei complementar nº 035/2018.AUTORIA 

DA MESA DIRETIVA.2.Projeto de Lei Complementar nº 035/2018; Parecer 

da Assessoria Parlamentar e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 035/2018, que deram por 

APROVADO o projeto. Em discussão e votação o Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 035/2018. APROVADO. O 

vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: “Sr. Presidente, o 

projeto está em votação?”. O Presidente Lourival Bispo de Matos responde: 

“Vou colocar o Projeto em votação; aqui é só o parecer das Comissões.”.Em 

discussão e única votação o Projeto de Lei Complementar nº 035/2018. 

 REJEITADO. O vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: 

“Apenas para esclarecer o meu voto favorável ao Parecer das Comissões, 

porque, quando se coloca que as Comissões aprovaram, é porque não existia, 

regimentalmente, juridicamente e tecnicamente falando, nada que se oponha 

ao projeto e, tributamente falando, nada que se oponha ao projeto. Por isso, o 

parecer foi favorável; na realidade, não aprova, o parecer é favorável ao 

projeto, mas como o Plenário é soberano/ o parecer é favorável ao conteúdo do 

projeto e não à moralidade do projeto, por isso, meu voto foi contra. Muito 

obrigado.”.O Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº 034/2018.3.Projeto de Lei Complementar nº 

034/2018; Parecer da Assessoria Parlamentar e Parecer Conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 034/2018, 

que deram por APROVADO o projeto. Em discussão e votação o Parecer das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 034/2018. 

APROVADO. Em discussão e única votação o Projeto de Lei Complementar nº 

034/2018. REJEITADO. O Presidente solicitou aos Secretários que fizessem a 

leitura e única discussão e votação dos Requerimentos 163, 164, 165 e 

166/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 4.Em única discussão e votação o Requerimento nº 163/2018: requer 

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

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação à manutenção e limpeza em todas as bocas de lobos que se 



encontram na avenida Jair Leme, Jd. Yoneda. APROVADO. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 164/2018: requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar e que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas as devidas providências em relação às 

lombadas e redutores de velocidade em toda extensão da Av. Laura Albano do 

bairro Jd. Dos Eucaliptos. APROVADO. 6.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 165/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que 

sejam tomadas as devidas providências de manutenção na Rua Guerra 

Junqueira, bairro Cruz das Almas.  APROVADO.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem e diz: “Sr. Presidente, eu gostaria que fosse 

consignado em Ata a minha presença, tendo em vista que houve uma segunda 

chamada.”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO. 7. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 166/2018: requer ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiarque o mesmo interceda junto ao 

departamento competente para a realização de uma rua para acesso de 

veículo escolar com maior segurança aos alunos na Escola Municipal de 

Educação Infantil Pedro Henrique Guimarães Rosa, na Rua Castro Alves, 

Bairro Cruz das Almas. Este Requerimento reitera o Requerimento n° 

013/2017, de 06 de fevereiro de 2017.  APROVADO.O Presidente solicitou ao 

2º Secretário que fizesse a leitura do Projeto de Resolução 010/2018. 

AUTORIA DA MESA DIRETIVA.8. Projeto de Resolução nº 010/2018, 

Parecer da Assessoria Parlamentar e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Resolução nº 010/2018, que deram por 

APROVADO o projeto. Em única discussão e votação o Projeto de Resolução 

nº 010/2018. APROVADO.E não havendo mais material para a Ordem do Dia, 

o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal 

dos senhores Vereadores inscritos para uso da Tribuna. O vereador Jorge 

Mishimapede pela Ordem e diz: “Eu solicito de V. Ex.ª, eu tenho que ir até 

Mogi levar a minha esposa para o médico, mais especificamente ao dentista; e 

eu solicito de V. Ex.ª a minha dispensa.”O senhor presidente informou: “Será 

consignado, Nobre Vereador, e que seja constatada a sua dispensa”. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, com 

a palavra, diz: “Sr. Presidente, apenas para registrar que, neste final de 

semana, a comunidade de Itaguaçu realizou a festa de São João Batista, na 

qual estivemos ontem participando. Eu gostaria de parabenizar a todos os 

festeiros, a todos os envolvidos na festa daquela comunidade; é uma 

comunidade distante, uma comunidade carente, uma comunidade que 

necessita de uma atenção maior do Poder Público, tendo em vista aquela 

região estar na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis, mas eu gostaria de 

deixar registrado nos anais desta Casa e parabenizar a todos os envolvidos 

nesse evento. Muito obrigado!”. Próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Marcelo Batista de MirandaMelo, que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, 

Sr. Presidente, Mesa, Nobres Pares, pessoal da imprensa aqui, o nosso amigo 



Jairo Pipas, todos que estão aqui assistindo, eu gostaria de apenas fazer um 

comentário em relação à revogação do Projeto de Resolução que foi 

extinguido, extinto, agora, o cargo de Assessor da Presidência, Assessor 

Jurídico da Presidência. Eu só gostaria de pedir para V. Ex.ª, em caso de 

alguma defesa, alguma coisa, um TAC, o senhor enviar aquela ata eu me 

abstive do voto para ficar bem claro que eu já via que, como nós tínhamos 

assinado um Termo de Ajuste de Conduta, que criar um outro cargo poderia 

dar problema. Outra questão, Presidente, é que eu peço de V. Ex.ª, e sei que o 

senhor não deixará/ como nós assinamos o Termo de Ajuste de Conduta, o 

prazo está/ o tempo urge e prazo que a gente tem para aprovação dos 

concursos, que é setembro, está aí, e a gente tem uma multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais); então, V. Ex.ª, a gente tem a última Sessão hoje, não é? 

Se V. Ex.ª puder, mesmo que não tenha o Expediente, fazer os trâmites para 

que a gente possa cumprir esse Termo de Ajuste de Conduta e não levar 

nenhuma sanção, por favor, Presidente.” O Sr. Presidente, em resposta, diz: 

“Mas já está em andamento, Nobre Vereador.”. O VereadorMarcelo Batista de 

Miranda Meloprossegue: “Então, eu só gostaria de atentar, porque o prazo 

está; a gente vai voltar em agosto e o tempo limite é setembro, que nós 

assinamos o prazo. Eu gostaria de me atentar a isso aí. Se o senhor precisar, 

inclusive, que eu vá, faça alguma coisa, eu estou à disposição do senhor para 

correr atrás aí, que eu não quero tomar nenhuma sanção e nem quero que V. 

Ex.ª tome também, „tá‟ bom?Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Reinaldo Pereira Junior que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, Nobres Pares, todos aqui presentes, eu queria só fazer um 

comentário aqui a respeito do veto do Prefeito do meu Projeto de Lei nº 

012/2018, que é o projeto que trata do assunto de obrigatoriedade na 

contratação de seguro e garantia de execução pelo contratado. Isso daqui acho 

que é um projeto de extrema relevância, tendo em vista a quantidade de obras 

que têm no nosso município que ficam paradas; com esse projeto, iriam acabar 

esses projetos inacabados, na verdade, por exemplo, a creche do Jd. Dos 

Eucaliptos, se existisse esse projeto na época, a seguradora era obrigada a 

cumprir o projeto, acabar a obra e, assim, não ia ser prejudicado o 

município.Se a Prefeitura pagou ou não pagou as empresas que executaram o 

serviço, aí ia ficarincumbido àseguradora de tomar parte disse; então, assim, 

iria acabar isso de prejudicar a população, no caso de obras sem acabar; como 

a Nova Biritiba, por exemplo, tem a obra da quadra lá, que já, também, o prazo 

era para ter acabado em fevereiro, se eu não me engano; existem várias obras 

no município que se encontram pela metade e com a placa dizendo que era 

para ter acabado já há algum tempo. Hoje, eu fui fazer uma visita na creche 

que está inacabada lá; o Vereador Luís Passos já tinha ido lá,que a dona Cida 

disse para mim, também foi verificar a situação lá; tem até placa de 

inauguração e nem piso no chão tem. Então, eu achei que ela estava 99%, 

mas tem bastante coisa para ser feita. Já solicitei ao Prefeito umas três 

reuniões, umas duas, três reuniões em termo de Requerimento para que ele 



possa passar explicação do que falta, do que nós, Vereadores, podemos estar 

ajudando para efetuar essa obra, porque o número de demanda de creche, de 

pessoas que precisam de vaga na creche é muito alto; acho que todos os 

Vereadores aqui sofrem com esses pedidos e não tem o que fazer; era mais 

isso o que eu tinha para falar.”. O Vereador Marcelo Batista de 

MirandaMelosolicita um aparte e diz: “Então, a gente teve uma reunião no 

sábado, lá no Jd. Dos Eucaliptos, onde foi o Deputado André e o Deputado 

Márcio, na sexta-feira, e onde uma das grandes dúvidas que eles foram lá até 

para prestar conta é em relação àcreche e foi averiguado que está 87% 

prontaa obra e o André trouxe o porquê que não foi concluída ainda. Ele trouxe 

que há a necessidade de um novo aditamento, ele trouxe todas as respostas; 

ele vai passar para a gente para a gente poder levar ao conhecimento do 

Prefeito; inclusive, o Sr. Renato também vai estar levando esta solução, 

porque, realmente, são 100 crianças, são 100 vagas, 100 mães que estão 

sendo prejudicadas. Então, eles trouxeram já o que está precisando ali para 

fazer o aditamento e fazer uma nova licitação; com essa nova licitação, se for 

rápido, até o final do ano, acredito que dá para terminar, segundo as palavras 

do Nobre Deputado.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um 

aparte e diz: “Eu acho inadmissível a Prefeitura -não posso afirmar – ela não 

saber o real motivo do porquêa creche está parada. Será que precisa vir um 

deputado no nosso município para apresentar para a Prefeitura o que está 

faltando?Então, onde é que está o corpo técnico da Prefeitura? Se for da forma 

que o Nobre Vereador Marcelo falou, então é „linguiça comendo cachorro‟, me 

desculpe. Muito obrigado!”. O Vereador Luís Carlos dos Passos solicita um 

aparte e diz: “É sabido por algumas pessoas com relação à paralisação 

daquela obra, que se deu, não nessa administração, mas também a questão da 

parte documental; eu acho que todos sabem que tem um documento 

apresentado lá de uma matrícula da cidade de Itapira. Nós sabemos que a 

matrícula ali daquela área ainda é da área maior, não é de lote a lote. A 

incorporadora ou o loteador, na época, também não passou a titularidade ainda 

definitiva em favor do município, das áreas institucionais e das áreas de lazer. 

Mas o que se aponta e o que é sabido por nós é a questão da matrícula, sim. 

Isso está sendo feito em cartório, a abertura da matrícula; é complicado, 

porque lá a gente sabe que tem óbitos e algumas coisas que aconteceram ali 

que precisam ser averbados na matrícula. Não sei se o Prefeito está fazendo a 

questão da desapropriação para fazer a incorporação em favor do município da 

área, mas é na questão de documento que está suspenso. Inclusive, o Prefeito, 

quando tomou conhecimento, ele foi até a Secretária de Planejamento e foi, 

inclusive, apontado lá que eles lá deram o aceite, mas com a matrícula de outro 

município. Eu acredito que é por isso que está parado. Obrigado, Vereador!”. O 

Vereador Reinaldo Pereira Juniorretoma a palavra: “Então, Vereador, em 

questão à documentação - até que a gente fica um pouco chateado quanto a 

isso - que foi feito o Requerimento para marcar uma reunião com os 13 

Vereadores a respeito do que precisa, do que podemos auxiliar, porque, se 



fosse feito essa reunião, todos nós poderíamos estar intercedendo de alguma 

maneira; os Vereadores que têm contato com os deputados, eu, com o 

deputado Gondim, com algumas pessoas que a gente tem conhecimento, para 

poder ajudar; o Vereador Luís, que conhece muito de projeto, poderia estar 

ajudando também, mas a obra está parada e quem está sendo prejudicado, 

novamente, é a população. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para 

resolver, não ficar só na parte de documentação, porque, senão, não adianta 

nada. Obrigado a todos. Boa tarde.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita um aparte: “Vereador, só para concluir, porque foi citada a 

documentação da obra, não é? Realmente, a obra lá, ela apareceu um 

problema no documento, mas não foi enviado de Biritiba; a confusão foi feita no 

órgão do Estado. Tanto é que o deputado trouxe a documentação, vai ser 

encaminhado ao Executivo, porque o problema lá é só de um novo aditamento 

para uma nova licitação, não tem nada a ver como foi colocado, que o Prefeito 

enganou ou fez, mandou uma matrícula inexistente, então, a coisa vai ficar 

bem transparente para a gente apurar isso daí. Eu prometo trazer aqui à baila 

para provar que não é bem como estão pintando.”. O Vereador Reinaldo 

Pereira Juniorconclui: “Só para concluir; eu fiz um ofício hoje e aí, se os 13 

Vereadores, se os demais Vereadores quiserem assinar comigo, solicitando 

toda a documentação, desde a licitação até o momento, para ver em qual 

situação atual se encontra para ver o que podemos fazer para ajudar. Obrigado 

a todos! Boa tarde!”.Não havendo mais inscritos para o uso da palavra, o 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita: “Gostaria de pedir ao 1º Secretário 

para fazer a leitura de uma convocação que temos para a Sessão Itinerante”. O 

1º Secretário faz a leitura: “Convocação: ficam convocados os Srs. Vereadores 

para a Sessão Extraordinária Itinerante em comemoração aos 50 Anos de 

Fundação do Ginásio Estadual de Biritiba Mirim „Prof. João Cardoso de 

Siqueira Primo‟, conforme ato da Mesa. Dia: 29/06/2018. Horário: 19h. Avenida 

Ferdinando Jungers, nº 35, Bairro: Centro.”. Não havendo mais nada a ser 

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

“Praticamente, nós estamos encerrando o mês, o mês de junho, um mês 

festivo; ainda temos a Festa do Divino, que se realiza ainda nesse mês; e a 

gente, se Deus quiser e Deus quer, estamos fazendo essa Sessão Itinerante 

no João Cardoso, sexta-feira, e saímos de recesso. Retornamos dia 1º de 

agosto. E só queria dizer a todos os Vereadores e às pessoas presentes que 

estão aí que nós, até o momento, nós temos trabalhado em defesa da nossa 

população. E temos certeza de que a retomada que nós vamos ter a partir de 

1º de agosto, realmente, nós vamos buscar mais soluções para que nós 

possamos, realmente, resolver grandes problemas que nós estamos tendo na 

nossa cidade. Acredito eu que a gente vamos amadurecendo nas coisas, tendo 

compreensão, talvez, tenho certeza de que todos nós temos, mas, em 

momentos, em virtudes de certas situações que a gente também deixa de, 

talvez, até de conversar mais presentes, mas acredito eu que, dessa semana 

retrasada para cá, as coisas têm mudado e eu tenho visto que as coisas, as 



posturas – vamos dizer – dos dois lados, têm se colocado num momento em 

que está sentindo que, realmente, o município, ou se toma uma decisão ou, 

realmente, é que nem diz aquela brincadeira: „ou a vaca vai para o brejo‟. Essa 

é a verdade correta. E Biritiba não merece isso. Então, Biritiba, nós estamos 

lutando para trabalhar para com que a população seja atingida, independente 

de Vereador, de Prefeito, mas as solicitações, que sejam; porque sabemos que 

o Sr. Prefeito, toda solicitação que solicita, nós possamos documentar, 

enviamos para a Prefeitura; ele é que tem, realmente, a competência de 

resolver. Mas acredito eu que nós vamos, devagar, nós vamos; até eu vou 

falar, porque eu fico engasgado com certas situações de jornais. Houve jornais 

dizendo aí que queria ver até quem era o primeiro Vereador, se seria o 

Vereador Lourival, se seria o Vereador Fernando ou se é o Marcelo que, 

realmente, vai pegar uma Secretaria na Prefeitura. Aqui não tem capacho, não. 

Aqui não tem capacho, aqui não tem negociação. Aqui tem pessoas de caráter. 

Eu estou aqui no quarto mandato; eu não sei o que é uma verba de R$ 0,50 de 

um Prefeito que ele tenha me dado para com que eu aprove aqui um projeto. 

Então, aqui, ninguém é capacho, não! Só quero dizer a esses jornais que estão 

colocando aí, que vêm dizer isso aí, que eu não gosto disso, não, porque eu 

até respeito todos os jornais, só que não gosto de jornais colocar coisas que 

não existem. Então, gostaria que, realmente, esses jornais apontassem para 

mim a hora, qual é o dia que eu fui na Prefeitura e solicitei ao Prefeito que ele 

pudesse me dar isso, pudesse me dar mais aquilo para com que nós possamos 

hoje estar discutindo e vendo os problemas do nosso município, até 

conversando, como sempre conversamos, com os outros Vereadores da base. 

Nós, aqui, somos 13 Vereadores; somos os 13 eleitos pelo povo e temos 

compromisso de, realmente, trabalhar pela nossa população. Então, eu fico 

indignado com isso aí, porque, aqui, não tem capacho para se vender, para 

estar se trocando a troco de banana, não!”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “V. Ex.ª, apesar de o Regimento não permitir, 

mas como V. Ex.ª citou meu nome, regimentalmente, eu faço essa intervenção. 

Da mesma forma que V. Ex.ª foi citado, Vereador Marcelo, meu nome, como V. 

Ex.ª colocou, meu nome também foi citado. Inclusive, nessa última edição, 

citou até que minha esposa ia ser Secretária. Primeiro que minha esposa não 

precisa de Secretaria, certo? Segundo, eu não preciso de Secretaria para votar 

favorável ou contra o Prefeito. Terceiro, o que é mais importante é minha 

consciência estar tranquila; então, não é um órgão de imprensa, seja ele qual 

for, que vai me desestabilizar. Sabe por quê? Porque um órgão de imprensa 

pode tentar forma uma opinião, mas a população de Biritiba sabe realmente 

quem trabalha e quem não trabalha, e de que forma trabalha. Isso é o que é 

mais importante; e minha consciência está tranquila. Muito obrigado!”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, gostaria de tecer um breve comentário, porque também fui citado, 

regimentalmente. Só gostaria de dizer para o Sr. que a gente não deve dar 

importância. Falar para o Sr. que é aquilo que eu já falei uma vez quando o 



Eduardo, o pessoal da base começou a ser atacado: tem uma estrada na vida 

e você vai caminhando; o cachorro para e late para você, você vai parar e latir 

para o cachorro? Não, vamos „tocar o barco‟. Então, o caráter de cada um está 

aqui; a gente está aqui eleito pelo povo, pela responsabilidade, e eu acredito 

que isso daí é um movimento político também, mas a gente, aqui, tem a 

consciência tranquila, não dependo de nada do Prefeito; eu quero que ele 

atenda os anseios que são nossos, que nós levamos para a população. Para 

mim, eu nunca pedi nada também. E, quanto à Secretaria também, eu nem 

tenho estrutura e cabeça; eu estou aqui no Legislativo para a gente ajudar aqui, 

não quero cargo nenhum, não; não tenho ninguém indicado por mim e nem 

terá. Então, isso aqui a gente já vai tirando da frente isso daí, mas eu vou falar 

a verdade: a gente não deve se preocupar. E quanto mais a gente se 

preocupa, a gente vai acabar se estressando, não é? E dizer também que o 

delegado secional; hoje tem na Delegacia Secional, uma delegacia de crimes 

virtuais, assim, hoje, como Fake News, sabe? Então, hoje, está bem amparado. 

Na época em que vocês sofriam aquelas coisas, não tinha. Hoje, tem. Hoje, 

você consegue descobrir o IP, processar a pessoa, entendeu? Então, vamos 

lá! Enquanto não está falando nada que afeta a honra nem nada da gente, 

mas, alguma coisa aí, a gente pode, mais para a frente, procurar ver também. 

A cabeça da gente, a gente conhece um ou outro aqui; a gente não pode se 

abster de votar o que é interessante para o município, e nem ficar do lado só 

porque um simples órgão de imprensa fala que a gente deve ficar. Aqui, 

ninguém tem o „rabo preso‟ nem amarrado, não. Pode ficar tranquilo e conte 

comigo para qualquer coisa aí. Obrigado, Presidente.”. O Presidente Lourival 

Bispo de Matos encerra a Sessão: “Bom, eu só queria agradecer aos 

presentes aí e uma boa tarde para todos e, no mais, terminada a Ordem do Dia 

e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e 

declaro encerrada a presente Sessão Ordinária. Muito obrigado a todos. Uma 

boa noite e que Deus abençoe a todos!” Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 25 de junho de 2018.      
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