
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 29de dezembrode 2017.  

 

Aos vinte e novedias do mês dedezembrode 2017, às dez horas, no plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELOe com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, 

Lourival Bispo de Matos, 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 Extraordinária da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão 

Extraordinária. A seguir solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Fernando José 

Gonçalves, que procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores.Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.36, do Livro nº. 

14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara.Constatou 

a presença de todos os treze Vereadores. O senhor Presidente deu por iniciados os 

trabalhos da presente Sessão Extraordinária convocada através do Ofício GAB nº 

713/2017.Ato continuo passou-se a ORDEM DO DIA. 1.EM ÚNICA DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO o Projeto de Lei Complementar nº 078/2017.O senhor Presidente 

solicita ao Segundo Secretário Robério de Almeida Silva que procedesse a leiturado 

Projeto de Lei Complementar nº 78/2017, que Dispõe sobre o parcelamento de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassados ao Regime Próprio 

de Previdência social - RPPS. Leitura do Parecer da Assessoria de Relações 

Parlamentar e do Parecer das Comissões Permanentes. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente como foi lido 

pelo Segundo Secretário e já é de conhecimento dos Nobres Vereadores, mas prefiro 

registrar na Sessão e para que fique registrado nos Anais da Casa, nós, enquanto 

Relator da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos solicitamos o 

levantamento do montante da dívida real que a Prefeitura tinha para com o Biritiba-

Prev e foi apontado esse valor de R$ 1.379.221,00 (Hum milhão, trezentos e setenta e 

nove mil e duzentos e vinte e um reais), sendo que R$ 1.254.086,92 (Hum milhão, 

duzentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) era 

referente justamente ao pedido da qual consta em tela no Projeto que é de Agosto a 

Novembro de 2017, o qual o senhor Prefeito está solicitando. Porém o senhor Prefeito 

está solicitando o parcelamento de R$ 1.589.000,00 (Hum milhão, quinhentos e oitenta 

e nove reais), ou coisa assim, então fica prejudicado neste sentido, porque o Biritiba-

Prev nos informou um valor e a Prefeitura está solicitando o parcelamento de um valor 

com uma diferença de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Então solicito de 

Vossa Excelência a retirada deste Projeto para que a gente possa, Biritiba-prev, 

Câmara Municipal e Prefeitura sentarmos e chegarmos num acordo e qual o valor real 

que nós temos. Por outro lado eu tive a informação extra oficial do Vereador José 

Lares de que a Prefeitura quitou esta diferença e por isso o Biritiba-prev informou, 

apesar de que eu fiz a consulta no Biritiba-prev antes de ontem, e o Biritiba-prev 

protocolou nesta Casa no dia de hoje esta informação, tá certo, mas a informação que o 



Vereador José Lares teve por parte do Executivo é de que foi quitado esta 

diferença,acho que ontem, se não me engano, o Vereador José pode colocar isso da 

melhor forma. Porém, mesmo que tenha quitado, se nós autorizarmos, a Prefeitura 

quitou, então o número do Biritiba-prevestá correto porque ela quitou a diferença, 

então o valor que ela pagou está em R$ 1.379.000,00, só que o Prefeito continua,no 

Projeto original, solicitando R$ 1.561.000,00 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e 

um reais), então o Projeto continua prejudicado porque está solicitando o valor acima, 

mesmo que ele tenha quitado a parcela. Então, solicito a retirada do Projeto.”O 

Vereador José Rodrigues Lares solicita a aparte, o que fora concedido.“Então, 

este Projeto precisa ser retirado.Porque ele ligou pra mim e disse que pagou 02 (duas) 

parcelas entre ontem e hoje, e, ontem quando ele fez a soma desta dívida deu o total de 

Hum Milhão e quinhentos e pouco, que eu não sei, mais ou menos. Eu acho que tem 

que ser retirado este Projeto por quê? Porque a gente está parcelando uma dívida, mas 

na verdade é uma dívida de R$ 1.500,000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais). Eu 

acho Marcelo que a gente podia conversar para retirar este Projeto, para que eles 

estudem e entre em acordo qual a dívida que a Câmara vai parcelar, vai fazer a votação 

para parcelar esta dívida.” O senhor Presidente diz:“Eu gostaria só antes de tomar 

qualquer atitude de me socorrer ao Departamento Jurídicoporque não tem nem a 

assinatura da Comissão, então eu gostaria, para evitar qualquer equivoco de 

procedimento,me socorrer ao Departamento Jurídico, para eles opinarem aqui. Vocês 

podem estar continuando discutindo a questão. Só para eles me darem o 

posicionamento porque tem o Parecer elaborado aqui, mas ninguém assinou então para 

mim isto daqui é novo. Gostaria de saber o posicionamento e pedir uma opinião para o 

Jorge e eu vou me socorrer ao Departamento Jurídico. O senhor Presidente 

suspendeu a sessão por cinco minutos para análise da discussão. Retornando a 

Sessão o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretario Vereador Fernando José 

Gonçalves, que procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para 

verificação de “Quórum. Havendo “quórum” deu-se prosseguimento a Sessão. O 

senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura do Parecer das 

Comissões referente à Mensagem nº 040/2017 e ao Projeto de Lei Complementar nº 

078/2017.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Senhor Presidente anteriormente a suspensão da Sessão eu havia feito o 

Requerimento verbal pela retirada do Projeto, tendo em vista o já justificado de 

encontrar vícios, porque nós não podemos aprovar um valor do qual é totalmente 

diferenciado do que foi fornecido pelo Biritba-prev, além da informação que a base do 

Prefeito trouxe de que apesar deste valor ter sido quitado a diferença, porém o Projeto 

original continua com o valor de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil 

reais), então se a gente colocar em votação o valor de R$ 1.500.000,00  a dívida não é 

essa, então para que fique bom para todos os lados, tanto para  Biritiba-prev e tanto 

para o Executivo, eu acho que seria de bom senso a retirada. Por isso faço o 

requerimento da retirada do Projeto. O senhor Presidente coloca em votação o 

requerimento para a retirada do Projeto.A votação resultada em empate, 06 (seis) 

votos contrários e 06 (seis) votos favoráveis. Havendo empate o senhor Presidente 

vota pela aprovação do Requerimento e a retirada do Projeto.APROVADO O 



REQUERIMENTO VERBAL DO VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E RETIRADO O PROEJTO DE PAUTA.2.EM ÚNICA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃOo Projeto de Lei Complementar nº 040/2017, que dispõe 

sobre a revisão geral anual dos subsídios dos Srs. Vereadores prevista no artigo 37, 

inciso X e XI da Constituição Federal. O senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário que faça a leitura do Veto ao Projeto de Lei Complementar nº 040/2017, do 

Parecer da Assessoria de Relações Parlamentar e do Parecer das Comissões de Justiça 

e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica; Obras, Serviços e 

Bens; Educação e Cultura e Ordem Social e Saúde. O Vereador Sergio de Paula 

franco solicita a ordem, o que fora concedido.“Senhor Presidente, uma vez que já 

tratamos este assunto, votamos aqui o reajuste, não é aumento salarial, em duas etapas 

dos agentes políticos. Aprovamos um e reprovamos outro, então legalmente a quebra 

do Veto se faz por direito, é legal, mas não é moral quando a gente particiona isso. A 

gente considera um agente político do Executivo de uma maneira e o agente político 

do Legislativo de outra maneira, então eu sou pela manutenção deste Veto e peço a 

votação nominal. O senhor Presidente solicita ao Primeiro SecretarioVereador 

Fernando José Gonçalves que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores 

para a votação do parecer das Comissões. Vereador Eduardo Melo. Contrário; 

Vereador Fernando José Gonçalves. Favorável; Vereador Jorge Mishima. Favorável; 

Vereador José Rodrigues Lares. Contrário; Vereador Leonardo Venâncio Molina. 

Favorável; Vereador Lourival Bispo de Matos. Favorável; Vereador Luis Carlos dos 

Passos. Contrário.Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. Ausente. Vereador 

Paulo Rogério dos Santos. Favorável; Vereador Reinaldo Pereira Junior. Favorável; 

Vereador Robério de Almeida Silva. Favorável; Vereador Sergio de Paula Franco. 

Contrário; Vereador Walter Machado de Almeida. Favorável; Sendo 08 (oito) votos 

favoráveis ao Parecer e 04 (quatro) votos contrários ao Parecer. APROVADO O 

PARECER E REJEITADO O VETO AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 040/2017.Nada mais havendo para a “Ordem do Dia”, o 

senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos para uso da tribuna. 1. 

VEREADOR EDUARDO MELO: Senhor Presidente solicito fazer uso da palavra do 

assento. Concedido. “Na verdade é mais para desejar uma boa passagem de ano aos 

Nobres Vereadores e  que o ano que vem seja um pouco mais suave que este ano. Que 

Deus nos dê muita saúde, muita paz, que cada um faça sua oração para que o ser 

humano pense mais no ser humano. Obrigado.”O Vereador Jorge Mishima solicita a 

ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, embora eu não esteja inscrito 

para fazer o uso da palavra, solicito a Vossa Excelência autorização para fazer o 

uso da palavra. O senhor Presidente concede o uso da palavra ao Vereador Jorge 

Mishima. 2. VEREADOR JORGE MISHIMA:“Primeiro parabenizar o Presidente 

da forma democrática que conduziu os trabalhos este ano e desejar ao nosso grande 

amigo, futuro Presidente, Lourival Bispo de Matos que faça o trabalho que ele sempre 

almejou que seja dehonestidade e transparência acima de tudo. Dizer aos Nobres Pares 

que foi uma honra tê-los aqui, a maioria são Vereadores de primeiro mandato, 

Vereadores que fizeram jus aos seus votos. Senhor Presidente eu gostaria tão somente 

de manifestar o voto com respeito ao Veto do senhor Prefeito Municipal. O Prefeito 



Municipal tem, não sei por qual motivo, mas tem Assessores que não são tão 

competentes como os nossos, infelizmente,são brutos e na verdadeestão embolando os 

nossos trabalhos.Competência que é exclusivo do Legislativo ele está pondo o bico e o 

que é dele ele não faz nada, infelizmente é umaadministração caótica no meu ponto de 

vista, tá certo.Com respeito e falando em Veto, são Poderes distintos e nós só damos 

reposição salarial ou aumento salarial a quem merece. No meu ponto de vista senhor 

Presidente, senhores Vereadores ele não está fazendo jus a isso. Permitasenhor 

Presidente relatar um episódio que aconteceu há trinta e cinco anos atrás, quando então 

o Prefeito Municipal chamava-se Benedito Freitas e ele solicitou a todos nós que 

fizéssemos um aumento a ele e eu como Presidente deixei por último.Ele sabia da 

minha posição, fizemos à média e deu 65% (sessenta e cinco por cento) de 

aumento,naquela oportunidade podíamos aumentar anualmente. Quando chegou a 

minha vez ele questionou, senhor Presidentequanto você vai dar de porcentagem ao 

meu trabalho? Eu disse ao nosso finado e querido amigo Benedito Freitas que ele não 

fazia por merecer. Disse a ele na minha sala, cara a cara, me desculpe o senhor não faz 

por merecer e ele ficou muito chateado comigo. E na Sessão seguinte o nosso querido 

finado e sempre amigo Miguel Bolanho subiu na tribuna para criticá-lo e eu fui o 

primeiro a dizer a ele, Nobre Vereador é melhor Vossa Excelência descer da tribuna 

porque Vossa Excelência não está sendo coerente. A Vossa Excelência, eu vi a 

relação, e Vossa Excelência deu aumento ao Prefeito, então não tem como critica-lo. 

Por tudo isso eu me julgo valorizado e eu acho que o Vereador teria que ser muito 

mais valorizado ainda. Eu não tenho nenhum sentimento de culpa em aumentar o meu 

salário porque faço jus e eu acho merecedor de tudo isso, mas não posso falar isso do 

senhor Prefeito Municipal. Desejo a todos os meus amigos, e creio que só tenho 

amigos aqui, felicidades e que o ano de 2018, seja repleto de paz, saúde e 

prosperidade. Muito obrigado a todos.”O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita ao senhor Presidente permissão para se retirar do plenário, antes porém 

deseja a todos os Vereadores e familiares um feliz Ano Novo.3. VEREADOR 

JOSÉ RODRIGUES LARES: Senhor Presidente solicito fazer uso da palavra do 

assento. Concedido.“É só para desejar a todos um Feliz AnoNovo e dizer que foi um 

prazer trabalhar com  todos vocês.Desde já falarao Presidente Marcelo a humildade 

que você tem de conduzir esta Casa, hoje mesmo aconteceu um fato de você pedir ao 

Jorge a orientação, isso é muito bonito da sua parte Marcelo e desejar para você e sua 

família um feliz Ano Novo.Que o ano que vemseja um ano um pouco melhor e que a 

gente não tenha essa condolência que estamos vivendo ai. Muito obrigado.” 4. 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Senhor Presidente, Membros da 

Mesa, amigos Nobres Vereadores, só tenho que realmente fazer uso desta tribuna para 

agradecer todos os momentos bons que temos passados e aqueles, não vou dizer ruim, 

mas as turbulências. Hoje estamos aqui discutindo o Veto e um Projeto que sempre foi 

de competência do Legislativo, se o prefeito fala que seria da competência dele e que 

realmente até hoje dentro desta Casa nunca teve um Executivo que pudesse passar por 

cima do Legislativo. Essaé uma das realidades que o prefeito tem que pensar bem isso 

aí, ele como que parece não quer trabalhar junto com esta Casa, realmente ele deixa a 

desejar.Porque eu estou aqui pelo quarto mandato e tenho acompanhado outros 



mandatos de outros Vereadores e também junto com o Prefeito e que todos após ser 

eleito procura esta Casa para ter harmonia, independente de quem fosse à sigla 

partidária, mas é sim fazer união porque é essa união que faz a força para que 

possamos realmente nós trabalharmos para o nosso município e nosso povo.Realmente 

hoje nós não se encontra nesta Casa e que não é esses Vereadores que estão contra 

não, todos os 13 (treze) Vereadores são favoráveis isso ai, mas infelizmente a decisão 

do senhor Prefeito que realmente não quer união com esta Casa, paciência, não sou eu 

Vereador Lourival que vai forçar ele querer união com esta Casa, não, isso é ele 

mesmo que vai pensar no futuro e qual seria o futuro dele. E desejar aquiaoIlustre 

Presidente, deixando praticamente hoje a última sessão de 2017, uma grande 

felicidade, só tenho que agradecer a Vossa Excelência por todo o trabalho deste ano 

que o senhor tem dirigido esta Casa para todos os Vereadores e para nossa população, 

então quero desejar de coração muita felicidade para o senhor e sua família, que seja 

um ano repleto de saúde, de amor, de toda realização que o senhor desejar.AoNobre 

Vereador Fernando, nosso PrimeiroSecretário atuou junto comigo e oSegundo 

Secretario muito obrigado Fernando por tudo que você também tem conduzido esta 

Casa.AVossa Excelência tem feito um belíssimo trabalho com sua competência de 

conhecimento também.A gente agradece também e temos certeza que a gente vai estar 

aqui ocupando essa missão e para nós realmente conduzir esta Casa com competência, 

com lealdade, isso é que eu espero.Ao Jorge Mishima, meu irmão meu camarada de 

todos os momentos que a gente tem estado nessa jornada,muito obrigado Vereador por 

tudo, porque tenhoaprendidomuito com a Vossa Excelência também.Às vezes não 

temos conhecimento, mas a Vossa Excelência tem chegado e diz Vereador é assim, 

isso é a gente entender que não temos ninguém sábio não, nós estamos aqui para 

aprender, cada dia cada momento que se passavamos aprendendo muito mais, vamos 

trabalhando e realmente aprendendo, não tem ninguém aqui sábionão,eu sei de tudo, 

não, cada dia que passa a gente vai aprendendo. Vereador Leonardo muito 

obrigado.Também a Vossa Excelência dentro desta Casa tem conduzido um trabalho 

excepcional com a maior relevância, a gente tem acompanhado de ponta a ponta seu 

trabalho. Vereador a gente só tem que agradecer e tenho a certeza que toda a 

populaçãotem agradecido muito por isso. Waltinho, um amigo que está sempre com a 

gente de outra jornada também, que Deus abençoe, com todos os lares abençoados por 

Deus, que caia em cima de toda a sua família te protegendo também.Vereador 

Reinaldinho,a Vossa Excelência mostrou a sua competência, que não é nada contra 

ninguém, mas é a posição que tem que tomar dentro da conduta, dentro daquilo que o 

senhor acha que está certo, podemos até estar errado, mas se a sua condutae é a sua 

que está certoé a sua palavra.O que a gente acredita no Vereador é isso aí.Quero 

agradecer a todos, nome por nomesenhor Presidente, porque eu não quero falhar o 

nome de nenhum, eu quero agradecer a todos.Professor Sérgiomuito obrigado 

também aVossa Excelência pelo trabalho.O senhor sempre uma pessoa pacata, sábio 

em suas palavras, a gente agradece também o senhorque está sempre dirigindo aqui as 

suas posições, que a gente respeita muito, é para a gente respeitar a posição de cada 

um e não criticar a posição de cada um. Temos que respeitar a opinião de cada 

Vereador.Muito obrigadotambém por esses dias, esse ano que nós estamos acabando 



de passar repleto de felicidadespara o senhor e sua família também. Paulinho da 

Júlio, Vereador a Vossa Excelência tem trabalhado, tem feito um belíssimo trabalho 

também e a gente agradece também.Vamos estar junto também, se Deus quiser, não 

vou dizer junto ali, mas junto com conduta dentro desta Casa, respeitando palavra por 

palavra que a Vossa Excelência transmita e que possatera sua posição definido ou não 

definido,mas pode ter certeza que a gente vai respeitar. Muito obrigado também 

pelaconduta.Vereador LuísPassos muito obrigado aVossa Excelência pela amizade 

também por muito tempo que nós temos.Pela primeira vez dentro desta Casa também 

fazendo um belíssimo trabalho e eu sei o trabalho que Vossa Excelência faz 

também.Muito obrigado também, às vezes tem momentos que a gente pode até querer 

se alterar, mas talvez faça parte do conceito, do momento de a gente querer sair fora 

um pouco da conduta da gente.Só lhe peço desculpa também se às vezes eu tive 

alguma palavra que possa lhe ofender sabe atépor nossa amizade de longasdatas desta 

caminhada e que Deus abençoe o senhor e a sua família também.Eduardo Melomuito 

obrigado também. O senhor que sentado nessa cadeira ao meu lado aí e sempre a gente 

se conversando independente respeitando-se a sua posição das condutas e que eu 

sempre respeitei e sempre vou respeitar a Vossa Excelência como pessoa e como 

Vereador também.Quero desejar para o senhor e sua família também um feliz 2018, 

com muita felicidade. Quero desejar a todos os funcionários da Câmara Municipal, que 

Deus abençoe e que derrame aquela chuva de lágrima para todos com muita saúde e 

para todos os nossos Assessores emgeral. Realmente sou obrigado a falar porque não 

falei na última sessão, do meu Assessor Francisco que Deus abençoe ele com toda a 

sua família também, o meu secretário também que sempre está me ajudando, só tenho 

que agradecer a todos e esperamos que Deus nos abençoe nesse 2018, com grandiosas 

saúde, isso que é muito importante para nós.E eu particularmente quero desejar, antes 

falar para meu Presidente que está deixando essa missão neste momento,Presidente o 

senhor fez tudo o que uma Casa de Lei poderia fazer, o senhor conduziu esta Casa, 

pegou esta Casa desmantelada e deixou esta Casa, passando para mim essa missão, 

redondinha para que eu possa realmente continuar o seu trabalho e que a gente não vai 

esquecer Presidente.Pode ter certeza que eu junto com a minha equipe, com a minha 

Mesa a gente vai fazer um trabalho também para nós deixarmos para outro Presidente, 

pode ter certeza, redondinha também, porque nossa conduta éque esses 04(quatro) 

anos, nós temos que cada um daquelePresidente que passar aqui, ele tenha a sua 

missão, mas com conduta pessoal, do modo que eu digo assim:Porque às vezes é o 

Presidente que conduz a Sessão e temos as nossas  decisões, mas tenho certeza que a 

gente vai fazer um trabalho, administrar o dinheiro público como a Vossa Excelência 

administrou. Tenho certeza que estou aqui junto com o Fernando que tem grande 

conhecimento e que vai nos ajudar, tudo o que for fazer dentro desta Casa vocês 

podem ter certeza, eu nunca vou fazer nada sem primeiramente consultar o meu 

jurídico, vocês podem ter certeza disso.Primeiro eu tenho anossa Diretora e o meu 

Jurídico, esse é o primeiro passo, tudo que eu vou assinar, tudo que eu vou fazer eu 

quero trazer ao conhecimento da minha equipe toda,tudo aquilo que estou fazendo e 

tudo aquilo que deixo de fazer. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos.5. 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO:“Agradeço e 



dispenso o uso da palavra.” O Vereador Luís Carlos dos Passos solicita a ordem, o 

que fora concedido e solicita o uso da palavra. 6.VEREADOR LUIS CARLOS 

DOS PASSOS:“Só queria fazer um agradecimento a todos desta Casa, aos Nobres 

Pares, ao Presidente que está encerrando aí hoje seu mandato como Presidente da 

Casa. Parabenizar o Vereador Lourival pela condução que se inicia a partir do dia 02, a 

composição da Mesa Reinaldinho e Fernando, que sejam felizes na condução. A gente 

sabe que o Marcelo tentou ser de uma forma conclusapara o que ele se projetou para 

isso, mas a gente sabe que os encalços acontecem e nem tudo pode ser realizado 100% 

(cem por cento), mas acho que 90(noventa) ele chegou sim, então vamos parabenizar. 

Parabenizo também os funcionários da Casa e os Assessores. Que o ano que entra aí, 

seja um ano de conquista para todos e um pouquinho melhor que 2017, que não foi 

muito, não só na nossa questão de Biritiba como também na crise econômica, acho que 

de uma forma geral melhora para a geração de emprego que a gente tenha mais 

sucesso, inclusive recursos para Biritiba. Acho que todos os Vereadores desta Casa 

busca uma Emenda Parlamentar ou não para que a gente consiga um pouquinho de 

sucesso aí. Parabéns a todos e um feliz final de ano.7. VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR:“Senhor Presidente solicito fazer uso da palavra do assento. 

Concedido. Primeiro queria acrescentar, quando eu justifiquei meu voto do Executivo 

que também eu não votei a favor do reajuste devido aos Secretários de fora, que para 

mim foi a maior importância, se fosse só o Secretário de Biritiba eu até daria esse 

reajuste, mas como há muito Secretários de fora e não gasta um dinheiro aqui em 

Biritiba, o dinheiro sai para fora de Biritiba, não tem porque dá esse reajuste.E outra 

também dar esse reajuste para o Executivo sendo que uma coisa tão importante como a 

Fisioterapia está em 60 (sessenta) dias de atraso, é um absurdo, eu não concordo por 

isso.Graças à boa gestão do nosso Presidente que vai ter em caixa mais de R$ 

150.000,00(cento e cinquenta mil reais), eu vou ficar também em cima do Prefeito 

quando voltar este dinheiro e vou fiscalizar se ele vai fazer bom uso desse dinheiro. 

Ele poderia até quitar a Fisioterapia, que está em atraso mais de 60 (sessenta) dias. 

Obrigado Presidente.”8.VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO:“Senhor 

Presidente solicito fazer uso da palavra do assento. Concedido. Nesta ultima sessão do 

ano, agora definitivo última sessão do ano, quero parabenizar o Presidente Marcelo 

pela condução dos trabalhos deste ano na Mesa Diretiva e a todos os Vereadores aqui 

presentes, a todos que trabalharam de maneira leal, de maneira honesta, fizeram o seu 

melhor, como foi colocado posicionamento político, decisão sobre um Projeto e sobre 

outro, tudo aquilo que é feito de maneira leal e honesta é bem aceito por todos com 

certeza. A gente vai continuar fazendo este trabalho de maneira clara transparente, em 

busca de pregar a verdade e fazer aquilo que realmente é de interesse danossa 

população. Um feliz 2018, a todos, a todas as famílias dos Vereadores, a todos os 

funcionários, a todos os Assessores e que Deus abençoe aí e que possamos continuar 

nossa empreitada em 2018. Um grande abraço a todos.”Não havendo mais 

Vereadores inscritos para uso da tribuna e nada mais havendo a tratar, o senhor 

Presidente diz:“Primeiro quero agradecer imensamente ao pessoal do grupo que me 

elegeu Presidente, ao demaisVereadores agradecer ao trabalho da Mesa Diretiva 

Primeiro Secretário Fernando, Segundo SecretárioRobério,vice Lourival.Para relatar 



da condição que nós pegamos a Casa,um ano difícil com aumento de dois Vereadores, 

dois Assessores e aprender a gestão de recursos a gestão pública e a gestão de 

pessoas.Muitas vezes a gente teve aqui que ingerir questões pessoais de 

posicionamentos, de  relacionamento e é um exercício, que eu que eu falo, que é 

complexo, complicado, que a gente tentou exercer da melhor forma democraticamente 

o possível.Eu desejo ao senhor Lourival que ano que vem ele possa ter a certeza de 

que é um exercício árduo, não é fácil,a gente muitas vezes acaba diante de um 

posicionamento diante de uma posição que a gente tem que ter como gestor desagradar 

alguns e agradar outros, não conceder algumas coisas que a gente sabe que foi 

necessária mas devido a dificuldade, por isso eu peço desculpa.Agradeço a todos que 

pedi conselho no momento de dúvida minha, ao Departamento Jurídico todos os que 

compõem o Jurídico, Doutor Marcos, Doutora Frida, Doutora Marina, a todos os 

funcionários desta Câmara, da Diretora Geral, a Diretora de Secretaria,Motorista, 

todos os funcionários,Assessores meus, o Gerson e o Diogo.Agradecer a todos os 

Assessores dos outros Vereadores também e a compreensão, muitas vezes a gente para 

dirimir o conflito se torna a magoar alguém, ou porque é um posicionamento, mas eu 

quero dizer que eu nunca tive intenção aqui de levar as coisas por maneira pessoal. E a 

gente tem que ter dentro do posicionamento político e administrativo também as 

convicções da gente, isso hoje eu acredito, saio daqui bastante, posso dizer cansado, 

extenuado,porque dediquei essa presidência de maneira efetiva, o qual também o 

Primeiro Secretário Fernando, também o Lourival, a todos que me apoiaram aqui 

também.Quero agradecer nominalmente também a todos os Vereadores, Paulinho, 

Sérgio,Reinaldinho, que aprendi muito, apesar dajuventude dele, tem me orientado 

etem uma sanidade muito boa. Raposão também, Leonardo aí prendeu ao esforço dele, 

falta de que ele não tem pujança para ajudar, ele nunca recusa quando a gente precisa 

dele aí.Aos conselhos do Jorge Mishima. Ao Lourival né.Ao apoio imensurável do 

Waltinho também. Eduardo Melo, ao Zé Lares, que não está aqui, ao Luis, até para a 

gente colocar às vezes os conflitos e dizer gente, que aqui a gente tem que ter 

convicção daquilo que a gente faz. Pode até errar, mas você tem que ter a sua 

convicção e agir da maneira que você vai deitar e dizer fiz com a minha convicção, 

pode até ser da maneira errada, mas em todas as vezes que tive aqui a oportunidade de 

ver que estava errando tentei corrigir o erro e pedi desculpas.É o que eu faço a vocês e 

se algum momento deixei a desejar em algum aspecto, a gente não é perfeito, quero 

dizer que a gestão, a lição de casa nós fizemos com todas as dificuldades que tivemos 

aqui, a gente manda hoje para o Executivo e isso eu falo a gente eu falo nós, porque 

vocês ajudaram a gerência daCasa, com esforço tremendo da Mesa Diretiva.Mais uma 

vez eu não posso deixar o comprometimento que houve da Mesa Diretiva, vice-

presidente, hoje a gente vai devolver ao Executivo na faixa de R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais),R$ 190.000,00(cento e noventa mil reais), aproximadamente, 

tamanho da importância, no ano que teve o aumento de Vereadores e Assessores,um 

ano difícil,uma gestão complicada devolver isso daí é como se fosse uma Emenda 

Parlamentar que o Prefeito pode utilizar, como bem disse o nosso Vereador Reinaldo 

Júnior ele vai receber hoje esse valor. Então gostaria de agradecer a vocês que 

ajudaram a gerir não“trolelando” contra mim, meauxiliando quando estava errado 



entrando com os requerimentos também, dizer que a gente não é perfeito, mas a gestão 

tá aí para mostrar.Agradeço demais a Deus por ter permitido eu ser Presidente desta 

Casa nesse ano, embora saio cansado, mas com uma experiência que a gente começa a 

olhar acima do muro, pelo menos envelheci uns dez anos, vou me dedicar aos 

trabalhos permanecer no grupo como Vereador ativo ano que vem. Agradecer a todos 

e esperar que o ano que vem que tenhamos um ano bem melhor do que este ano 

aqui.Meu muito obrigado a todos equero que vocês fiquem com Deus, um excelente 

Ano Novo a todos os moradores da cidade, prestadores de serviços e Vereadores, 

fiquem com Deus. Amém.E nada mais havendoa tratar declarou encerrada a presente 

Sessão Extraordinária. Esta ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 29 de dezembro de 2.017.  
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