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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 

Aos três dias do mês de novembro 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 Fernando José 

Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Juniel da Costa Camilo, 

Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de 

Miranda Melo, 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 procedessea chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 86 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. O Vereador José 

Rodrigues Lares justifica a ausência dos Vereadores Eduardo Melo e Paulo 

Rogério dos Santos, afirmando que estes encontram-se em audiência no 

fórum, estando impossibilitados de participar da presente Sessão.1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 26 de Novembro 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 Presidente solicita a Leitura do 

Ofício n.º 175/2018. 2. Ofício n.º 175/2018 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: *Lei nº 1.841, de 28 

de novembro de 2018. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Requeiro a vossa excelência que determine à Diretoria da Casa para 

que possa encaminhar aos gabinetes dos nobres Vereadores, de forma digital, 

a cópia da lei 1.841, de 28 de novembro de 2018.”. Terminado o Expediente, 

passou-se às Indicações. O Presidente solicita a leitura da Indicação nº 

179/2018. 1. Indicação nº 179/2018, de autoria do Nobre Vereador Paulo 

Rogério dos Santos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 

mesmo interceda ao Setor Competente solicitando providências cabíveis de 

efetuar serviços de roçada e limpeza nas margens da Rua Abnésio Avelino 

Marques – Jardim dos Eucaliptos. Terminadas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Presidente solicita a leitura do Projeto de Lei nº 

053/2018. 1.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Projeto de Lei nº 
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053/2018: Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições 

previdenciárias devidas e não repassadas ao Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, o Executivo encaminhou a essa Casa esse projeto de lei 

de parcelamento e, tanto na mensagem quanto no escopo da Lei, eu tive a 

precaução, assim que a Casa me passou,encaminhou os projetos,esse projeto 

para os vereadores, eu tive a precaução de me reunir com o vereador Marcelo, 

inclusive, com Biritiba Prev para discutirmos alguns pontos desse projeto de lei. 

E, no escopo da Lei, não consta o período, apesar de estar o período de julho a 

novembro na mensagem.Também na mensagem, ela fala:“cujo valor 

aproximado é de um milhão e seiscentos”. E no escopo da Lei também não fala 

a mensagem. E, por fim, o período inicial de pagamento, né, de que forma será 

feito esse pagamento de parcelamento. Eu hoje, chegando a essa Casa, 

conversei com o Departamento Jurídico da Casa, com a doutora Frida, e 

novamente com Biritiba Prev, e não existe a necessidade; na realidade, se 

calculou aproximadamente esse valor de um milhão e seiscentosporque 

quando o Executivo encaminhou o projeto pra Casa, não estava fechado o mês 

de novembro ainda, e ele já queria incluir o mês de novembro. Por isso foi 

considerado um milhão e seiscentos mil aproximadamente. Mas na lei, o que 

serve para o Ministério da Previdência, não é o valor, e sim o período de débito 

que existe entre o Executivo e o Biritiba Prev. Então esse problema já foi 

solucionado juridicamente. A questão do prazo inicialdo pagamento e do 

período, eu requeiro à vossa excelência a inclusão desse projeto na Ordem do 

Dia e, na reunião das comissões, a gente já suspendendo a Sessão, a gente já 

incluiria, faria um termo aditivo no artigo 1º e já incluiria esses dois itens no 

escopo da Lei como uma emenda aditiva. Eu agradeço.”. O Presidente acata o 

pedido do Vereador e coloca em votação a inclusão do Projeto de Lei nº 

053/2018 na Ordem do Dia. APROVADO. 2. Projeto de Lei nº 054/2018: 

Dispõe sobre a alteração do Art. 6º da Lei Municipal nº 1300, de 20 de 

dezembro de 2005, e dá outras providencias. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, esseProjeto de lei que o 

Executivo encaminhou para a Casa, todos os anos, tanto a prefeitura quanto o 

BiritibaPrev, que é o fundo de pensão dos funcionários, aposentados e 

pensionistas da prefeitura, eles fazem uma base de cálculo atuarial até quando 

se tem recurso suficiente para poder pagar. Então hoje nós temos lá em torno 

de 48 milhões. Esse recurso, ele daria entre 2018 a 2044 se ele fosse 

atualizado. Esses 40 milhões hoje cairia quatro anos. O que que a prefeitura 

fez? No decorrer desses reparcelamentos enão pagamentos que foram feitos 

nas gestões anteriores, forçou a atual administração a aumentar, a modificar 
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devido à apresentação do cálculo atuarial. Então hoje a prefeitura, ela passa 

em torno de 24 a 26% para o Biritiba Prev, né, nesse ano. A prefeitura está 

estimando em 28 e ela fez uma base de cálculo para quê? Ela vai aumentar o 

repasse, o percentual de repasse da parte dela. Tem alguns municípios que 

fazem fatores paralelos: aumenta o do patronal, mas também aumenta do 

funcionário. Nesse caso, a prefeitura está respeitando os 11% que a lei exige, 

que é o mínimo de 11% do funcionário, e ela está absorvendo toda essa 

diferença do aumento do repasse do teto. Então nós temos até o final do ano 

para que isso possa começar a valer já a partir do próximo ano, tá? Então esse 

projeto é justamente para que possa adequar esse cálculo que a prefeitura, 

BiritibaPrev tenha recursos até 2044 com tranquilidade para que possa efetuar 

seu compromisso de pagamentos com os ativos e pensionistas e aposentados. 

E requeiro de vossa excelência a inclusão na Ordem do Dia desse projeto. 

Muito obrigado!”.O Presidente acata o pedido do Vereador e coloca em votação 

a inclusão do Projeto de Lei nº 054/2018 na Ordem do Dia. APROVADO. O 

Presidente então suspende a Sessão para análise dos Projetos. ORDEM DO 

DIA: Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O 

Presidente solicitaa leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões ao 

projeto nº 053 e 054/2018.1.Parecer Conjunto das Comissões Permanentes 

e Parecer Jurídico ao Projeto de Lei nº 053/2018, que deram por 

FAVORÁVEL o Projeto, mediante o acréscimo de emendas aditivas e 

substitutivas.Em única discussão e votação o Parecer Jurídico. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Só retifica, por gentileza, a 

leitura, na última página, quando falou “aprovação do projeto 007”, é isso 

mesmo?”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior responde: “É isso mesmo. É o 

parecer das Comissões, Projeto de lei nº 007/2018”. O Vereador Sergio de 

Paula Franco solicita: “Precisa de uma retífica aí porque o projeto é 053, e não 

007. E aproveitando, senhor Presidente, como foi colocado, né, do parecer 

opinativo jurídico, não é necessário colocar o valor do parcelamento. Em outros 

parcelamentos, esta Casa já questionou aí, tem que vir o valor e tal. No dia de 

hoje não tem como precisar o valor exato do parcelamento. Então, na 

mensagem, foi colocada “aproximadamente 16”, esse “aproximadamente 16.”... 

“Aproximadamente um milhão e 600”, desculpe! Ele não é menos de 15, não é 

mais de 17, é aproximadamente 16. Então é um valor próximo disso. O 

questionamento, sim, é válido para colocar o período a que se refere o 

parcelamento, que se refere de Junho a Novembro, né? Julho! Só para 

esclarecimento, de Julho a Novembro o parcelamento, né? Então essa emenda 

se faz necessária, mas os valores, na verdade, podem oscilar um pouco para 
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mais, um pouco pra menos, de acordo com a data que vai ser efetivado isso.”. 

O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Na realidade, só 

não veio o valor exato do projeto porque não havia se apurado ainda o mês de 

novembro.O mês de novembro foi fechado agora dia 30, só fica pronto, só saiu 

aproximadamente na quarta-feira. Então por isso, a prefeitura já estimando que 

não existiria a possibilidade de efetuar 100% do pagamento, já solicitou o 

parcelamento dentro desse projeto para não solicitar novamente um novo 

parcelamento. E além dessa inclusão que vossa excelência bem frisou, 

também nós mantivemos uma cláusula que é o artigo 5º, que é justamente o 

que nós fizemos também nos projetos anteriores,que é de que se caso haja 

necessidade de um reparcelamento desse parcelamento, desde que, pode até 

ser autorizado, desde que as parcelas estejam quitadas. Então a forma de 

realmente tá amarrando isso, né? Obrigado!”.APROVADO. Em única discussão 

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

votação o Projeto de Lei nº 053/2018. APROVADO.Em seguida, o Presidente 

solicitou a leitura dos pareceres ao Projeto de Lei nº 054/2018. 2.Parecer 

Conjunto das Comissões Permanentes e Parecer Jurídico ao Projeto de Lei 

nº 054/2018, que deram por FAVORÁVEL o Projeto. Em única discussão e 

votação o Parecer Jurídico. APROVADO. Em única discussão e votação o 

Parecer das Comissões.APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 054/2018. APROVADO. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Eu solicito e gostaria de ter a compreensão de vossa excelência, que 

eu vou ter que me retirar. Meu assessor parece que tá internado e eu preciso 

fazer um acompanhamento. Muito obrigado.”. O Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do Plenário. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Eu gostaria também que fosse colocado na Ordem do 

Diaa Moção de Aplausos nº 022/2018. O Presidente acata o pedido do 

Vereador e o coloca em votação. APROVADO.Em seguida, passou-se aos 

Requerimentos. O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 284 a 

291/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA.1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 284/2018:Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação ao serviço de cascalhamento e motonivelamento em toda extensão 

da Rua Trinta, bairro do Nirvana. APROVADO. 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 285/2018:Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para 

que seja feita a manutenção da fiação e a troca das lâmpadas queimadas da 

quadra de tênis, localizado no Centro Esportivo Municipal Biritiba Mirim “Zezé 
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Oliva”. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

286/2018:Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

disponibilize orçamento com checklist dos caminhões coletores de lixo, placas 

EGI 3465, EEF 2502 e EEF 2495, que se encontram quebrados.APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.4. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 287/2018: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente, solicitando instalação de redutor de velocidade do tipo lombada 

na Rua Manoel da Nóbrega, altura do nº 68, e outra na Rua Guimarães Rosa, 

altura do nº 34, ambas situadas no Parque Marciano. Reitera o Requerimento 

nº 275/2018.APROVADO. 5. Em única discussão e votação oRequerimento nº 

288/2018:Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, solicitando reparos na iluminação 

pública da Rua Sandra Regina de Freitas Cardoso, localizada no bairro Jardim 

Alvorada C. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS.6. Em única discussão e votação Requerimento nº 

289/2018: requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto ao Departamento Competente, para que sejam tomadas as devidas 

providencias na Rua Laurentino Soares. 1° - A construção de dois redutores de 

velocidade do tipo “lombada” ao lado da EMEF Maria Tereza de Melo assim 

como a sinalização de advertência onde informar o condutor da existência 

adiante de travessia sinalizada “passagem sinalizada de pedestres” A-32b. 2° - 

Pintura de faixa de pedestre de travessia na frente da entrada da EMEF Maria 

Tereza de Melo, pois a mesma localidade citada não há existência de uma 

faixa de pedestre. 3° - A manutenção da rua em questão do tipo recapeamento 

para tapa os buracos existentes. 4° - A limpeza do tipo roçagem ao lado do 

Centro de Convivência do Idoso (CCI) da mesma rua citada. Este requerimento 

reitera os requerimentos de n°. 186 e 240/2018. APROVADO.7. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 289/2018: requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Departamento Competente, 

para que sejam tomadas as devidas providencias na EMEF Maria Tereza de 

Melo que está localizada na Rua Laurentino Soares, no Bairro Nova Biritiba. 

Este requerimento reitera os requerimentos de n°. 185/ e 241/2018. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 8. Em 

única discussão e votação Requerimento nº 291/2018: requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Departamento 

Competente, para que sejam coladas placas com os dizeres “SILENCIO”, nas 

imediações de hospitais, postos de saúde, igrejas, templos, escolas, creches e 

velórios... O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. 
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Presidente, eu gostaria de saudar o Vereador Jorge Mishima pela felicidade 

dele ter apresentado esse requerimento, até porque a nossa cidade, ela não 

consta aquela... Lógico que existe a lei estadual de silêncio, tudo mais, mas o 

que nós estamos vendo ultimamente na nossa cidade é uma verdadeira zona 

sonora, com o perdão da palavra. Os alunos das creches, no período entre 

meio-dia e duas horas, é o período em que os alunos vão para o descanso 

após a alimentação e vão tirar o seu descanso, né? Dormir. À noite, as 

pessoas chegam cansadas do trabalho e tão interessadas em assistir, de 

repente, seu jornal. No hospital, velório, postos de saúde... Hoje a poluição 

sonora na cidade tá grande. É carro do ovo, é carro do Yakult, é carro de 

agência, de instituição bancária vendendo, berrando „venda consignada‟ ou 

consignado. Eu acho que, assim, as placas ajudarão e muito, sabe? Acho que 

se o Executivo fizer. Mas eu acho que o Executivo tem que ser um pouco mais 

enérgico na fiscalização quanto a essas... A esses tipos de comércio ou de 

divulgação. Nada contra os profissionais que fazem essa divulgação, muito 

pelo contrário; estão lá trabalhando como todos. Só que eu acho que tem que 

ter o limite do respeito. E a Prefeitura, ela vai colocar as placas, mas mesmo 

assim, tem muitos, tem muitos carros de fora que vêm pra nossa cidade vender 

ovo, vender Yakult... Eu só não vi carro de pizza ainda. Pelo menos, eu não 

presenciei isso. O restante, eu já vi de tudo! É ferro-velho, é tudo!”.O Vereador 

José Rodrigues Lares afirma: “Até de pizza já tem, Fernando.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves pergunta: “Já tem também?”. O Vereador José 

Rodrigues Lares responde: “Já tem, tem.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves retoma: “De pizza, não tive a oportunidade de ouvir ainda, mas tá 

uma zorra tão grande que a gente não sabe... De repente, você tá 

conversando... Esses dias, eu tava na porta da creche buscando a minha 

esposa que trabalha lá, me passa um carro dum banco vendendo, divulgando 

consignado no maior volume! Total desrespeito aos alunos que tão lá 

descansando! Total desrespeito aos profissionais! Nós temos a EMEI aqui, 

aonde a sala, a janela da sala de aula não fica cinco metros da rua da Câmara; 

ou do outro lado também, que desce. E passa aí berrando como se nada 

tivesse acontecendo! Como se não tivesse tido aula, como se não tivesse 

acontecido nada! Então eu acho que tá na hora de nós buscarmos uma 

regulamentação sobre essa questão da publicidade sonora na nossa cidade. O 

Vereador Jorge foi muito feliz de pedir a placa de „Silêncio‟, porque consegue, 

pelo menos, identificar para o trabalhador que tá fazendo a divulgação que 

aquele é local de silêncio, mas eu acho que nós precisamos tomar algumas 

medidas nesse sentido. Porque eu acho que não precisa ter uma placa de 

silêncio aonde tem uma escola, aonde o cara visualiza que tem uma escola. 
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Ele fazendo a divulgação, ele sabe que ali tem uma escola, não precisa ter 

uma placa de silêncio! Ele tem que ter o bom senso de reduzir o volume. Nós, 

quando tínhamos, em campanhas eleitorais, era permitida a divulgação de 

jingle e tudo mais, o que que nós fazíamos? Quer dizer, pelo menos da minha 

parte, eu, quando fazia a divulgação, eu orientava as pessoas que faziam a 

divulgação pra mim a respeitar os espaços públicos. Mas infelizmente hoje, 

fora desse período eleitoral, infelizmente hoje tá uma bagunça generalizada! 

Uma bagunça! E muitos desses profissionais, às vezes, nem da cidade são! 

Compram ovos em granjas de fora, vêm pra cidade comercializar; tudo bem, 

oferece um preço acessível à população? Sim. Ah, carro de Yakult. Qual a 

origem desse carro de Yakult? Carro de pizza, qual a origem dessa pizza? É 

daqui da cidade? São os nossos comerciantes de pizzaria? São os nossos 

pizzaiolos que estão fazendo? Então acho que precisa haver uma fiscalização 

um pouco mais enérgica por parte do Executivo, sabe? Nesse sentido. 

Principalmente na questão dessa divulgação dessa comercialização com 

divulgação sonora. Então eu gostaria de parabenizar, apenas do Vereador 

Jorge ter se retirado por causa do assessor dele ter passado mal, mas eu 

gostaria de parabenizar o Vereador Jorge pela apresentação desse 

requerimento. Meu muito obrigado!”. O Vereador Sergio de Paula Franco 

solicita pela ordem: “Aproveitando até as palavras do nobre Vereador 

Fernando, eu também parabenizo o nobre Vereador Jorge Mishima; eu vejo, 

sim, que a placa indicando o silêncio é um algo a mais que vai ajudar e se faz 

necessário. Só que em cima da lei... Desculpa, um pouco abaixo da lei federal, 

estadual, temos a lei municipal proposta pelo vereador Valdivino. Eu propus 

uma emenda no ano passado, né, essa lei está em vigor. Então eu acho que, 

nesse momento, o que cabe, sim, é o Executivo providenciar uma fiscalização, 

porque basta ter uma missa, um culto religioso ou uma aula ou uma criança na 

creche dormindo que passa um buzinaço, né? Motos arrancando em... Não vou 

nem dizer em alta velocidade, mas com escapamento alterado, com carro com 

som alto. As nossas chácaras, que era o lazer, agora já está virando também 

uma zona de totalmente descaso que atrapalha os moradores do local porque 

nem se fala mais na lei do silêncio a partir das 22 horas. É no momento em que 

você estiver incomodado com isso. Então, a qualquer momento; se você 

trabalha a noite e vai dormir durante o dia, esse é o seu momento de descanso. 

Então o que precisa é ter a fiscalização. Esses dias me abordaram:“olha como 

é que a gente passa aqui?”. Eu falei: “olha, tem uma faixa amarela.”.O cara tá 

estacionado na faixa amarela, está errado e agente tá vendo que o negócio tá 

errado, mas aí precisa ter um agente de trânsito que fiscalize e que multe. A 

gente reclama tanto de falta de recurso, você vai lá e dá uma multa no cara que 
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estacionou de maneira equivocada, é arrecadação pro município. Você dá uma 

multa no cara por causa do som alto, é lógico, tem que ter o aparelho 

decibelímetro, tem que tá tudo pautado na lei, mas agora, o que cabe a partir 

de nós aqui, a partir do Executivo, é a fiscalização. É cobrar que essa 

fiscalização realmente seja efetiva. Aí provavelmente a gente vai ter uma 

situação de sucesso.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um 

aparte: “Esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio, da rádio 

metropolitana de Mogi das Cruzes. Em Mogi tem lá a lei da propaganda e ela 

inclui, inclusive, distribuição de panfletos, sonorização, é uma lei bastante 

ampla, né? Em Moji, vai lá ver se tem carro de ovo em Mogi. Quando tem, a 

fiscalização vai lá e pega. A própria prefeitura solicita para a comunidade que 

ligue. A própria prefeitura, é lógico que a prefeitura tem uma estrutura maior, 

tem a guarda municipal, tem uma série de... Estrutura melhor do que a nossa 

cidade, mas eu acho que o mínimo nós podemos fazer. Como o nobre 

Vereador Sérgio bem disse, existe a lei municipal, tá? Então acho que nós 

precisamos é justamente isso. Quanto à questão do trânsito, Vereador Sérgio, 

só para acrescentar o que vossa excelência estava colocando, eu estive 

conversando com o secretário de trânsito essa semana, eles tiveram uma 

reunião no Detran em São Paulo, estão regulamentando e, provavelmente, a 

partir da semana que vem, já começa a prefeitura poder realizar as autuações. 

A prefeitura, ela tava no Cadin, então ela não conseguia gerar, processar as 

multas, né? Ela regularizando isso, já partir desse momento, ela já pode fazer 

as autuações. E um outro ponto que está sendo discutido com a prefeitura é a 

atividade delegada,que também os policiais militares que estiveram de folga 

poderão estar trabalhando pela prefeitura nos dias de folga deles, trabalharia 

para o Executivo e também ampliaria ainda mais a fiscalização. Muito 

obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem:“Gostaria de parabenizar também o Jorge pelo requerimento e lembrar 

que o ano passado eu fiz um requerimento que agora é do caso de barulho, 

perturbação do sossego através de som, ele é um crime ambiental, ele causa 

danos. Então tem muita gente que põe aí, compra chácara, põepra aluguel, 

incomoda quem mora, tudo tem um limite, sabe? E a turma tem, a turma não 

se preocupa;o pessoal de fora que vem, às vezes, aqui. Então o principal é a 

educação e o principal é a fiscalização. Tem que cobrar do Executivo que 

imponha a fiscalização para disciplinar isso daí. A praça, dias de final de 

semana também, a quantidade de carros que fazem barulhos, moto com 

escapamento dando estouro também; eu acredito que tem, sim,que dar uma 

disciplina, e a fiscalização, a hora que tocar no bolso da turma, só tomar 

cuidado para que não se cria também uma indústria de multa, né? Que vire 
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moda aí para todo mundo ser multado. Mas eu parabenizo o Jorge aí e os 

Nobres Pares pelos comentários aí.”. APROVADO.Em seguida, o Presidente 

solicitou a leitura da Moção de Aplausos nº 023/2018. AUTORIA DOS 

NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA, MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO E JORGE MISHIMA. 9. Moção de Aplausos nº 

022/2018: à equipe Show de Bola Futebol Clube. APROVADO. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também que fosse 

quebrado o protocolo e que o senhor autorizasse para o presidente e o vice-

presidente fazer o uso da Tribuna.”. Acatando o pedido do Vereador, o 

Presidente convida o Sr. Rude Henrique dos Santos para fazer uso da 

Tribuna: “Primeiramente, queria agradecer ao Vereador Leonardo, juntamente 

com os outros nobres vereadores pela moção e dizer que esse foi um 

campeonato muito importante a nível estadual, onde estavam juntamente 

participando Corinthians, Santos, Ponte Preta, clubes tradicionais do Brasil, e 

que a gente conseguiu chegar a essa final, empatando inclusive os dois jogos 

contra o Corinthians, né? E perdemos no shoot-out.Então, assim, é motivo de 

muito orgulho para a gente sair daqui de Biritiba, chegar lá, tá jogando de igual 

para igual com os clubes grandes, né, assim, a gente sai triste pela derrota, 

mas feliz e orgulhoso por tudo que vem sendo construído durante esses dois 

últimos anos que a gente tá jogando o Fut 7. Então, assim, isso enche a gente 

de orgulho; essa conquista, esse vice-campeonato muito importante, tornando 

nosso município já bem conhecido lá. A gente já adquiriu um grande respeito 

jogando essa modalidade do Fut-7, então, assim, a gente acaba ficando feliz 

no geral com essa conquista, né? Então, assim, agradecer a toda a nossa 

diretoria:ao Ronaldo, Marquinhos, Edmilson, José Ricardo, Júlio, né, e aos 

comerciantes da cidade; muita gente ajudando a levar o nome da nossa cidade 

aqui na capital, em São Paulo, até em outros estados, né, como fomos jogar no 

Espírito Santo. Então a gente tá muito feliz com esse crescimento e esperamos 

que agora, em 2019, chegamos muito mais forte ainda.Já começamos trabalho 

para 2019, para os próximos campeonatos e tenho certeza que vamos 

conseguir trazer muitos resultados legais para a nossa cidade. Agradecer 

novamente aos nobres vereadores, e dizer que essa Moção de Aplausos nos 

enche de orgulho, assim, de agradecimento, por vocês estarem, assim, como 

se diz, reconhecendo esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Temos 

também as categorias de base, que estão crescendo, que já vem logo no 

primeiro ano; já estamos disputando quatro semifinais nesses próximos dias 

com o sub-10, sub-11, sub-12, sub-13. Nosso time de campo, futebol principal, 

voltou à ativa agora e tá disputando, já vai disputar a final da terceira divisão 

nesse final de semana, nesse próximo final de semana também. Então, assim, 
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todas as categorias estão indo bem! Então é isso aí só, gente! Obrigado a 

todos!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: Sr. 

Presidente, antes da fala do Ronaldo, quero também parabenizar a Meirinha, a 

todos que fazem parte da comissão do Show de Bola, porque se não falar 

daquela mulher que faz um rango para o Show de Bola, o presidente e o vice-

presidente está lascado! Parabéns, Meirinha!”. A seguir, o vice-presidente do 

time, Sr. Ronaldo de Melo de Jesus, faz seu pronunciamento: “Boa tarde! 

Quero aqui agradecer ao presidente da Casa mais os nobres vereadores pela 

Moção de Aplausos. Isso para a gente é um orgulho, né, vocês fazendo é essa 

Moção, né, então a gente fica muito feliz aí por isso. É que nem o Rude falou, 

né?A gente já vem desde 2000 aí, pegamos na ativa agora forte com as 

categorias de base, voltando de novo à ativa também com o principal futebol de 

campo, que vamos disputar agora no domingo a final lá no Nogueirão, vamos 

tá passando o horário para todos para que possam comparecer lá e dá uma 

força pra gente, né?A gente está muito orgulhoso e agradecido a todos aí, 

obrigado!”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor 

Presidente, eu solicito que, se possível, né, quebrar o protocolo para dar uma 

salva de palmas para o presidente, vice-presidente e a equipe do Show de 

Bola, os organizadores que estão presentes aqui.”. O Presidente concede o 

pedido ao Vereador e é dada uma salva de palmas à equipe. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de 

tirar umas fotos com a comissão.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Gostaria de efetuar a entrega da lembrança que a 

gente mandou fazer pelo alcance do vice-campeonato. Gostaria de chamar 

aqui também o Misso e o Marquinhos também para receber a homenagem 

também.”.Concluída a homenagem, o Vereador José Rodrigues Lares solicita 

pela ordem: “Concluídos os trabalhos, gostaria de pedir dispensa da Sessão.”. 

O Presidente concede ao Vereador sua dispensa do Plenário. Não havendo 

mais matéria para deliberação na Ordem do Dia, o Presidente solicita ao 

Secretário que faça a chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos 

para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, apenas 

para registrar, na última sexta-feira, houve a formatura do Proerd, que é o 

programa que a polícia militar, todos os anos, realiza em nosso município. Eu 

gostaria de deixar registrado aqui os votos de parabenização à Polícia Militar, a 

toda a estrutura da Polícia Militar. Não vou nominar o capitão, o soldado, o 

tenente, toda a corporação da Polícia Militar que atua no nosso município pelo 

excelente trabalho que foi realizado no decorrer desse ano com o programa 

Proerd, que é o Programa de Prevenção às Drogas. Um trabalho que começa 
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já desde o início com as crianças. Então, em nome da Nalva, eu gostaria de 

congratular toda a Polícia Militar, aos funcionários da Secretaria de Educação 

que estavam envolvidos também nesse projeto, que é um projeto muito, muito 

interessante para o nosso município. Infelizmente eu tinha um compromisso já 

agendado quando chegou o compromisso do Proerd, eu não pude comparecer, 

mas acompanhei e sei como funciona o Proerd. Então esse é o motivo dos 

meus votos de parabenização a toda a Polícia Militar e a todos os envolvidos 

no programa Proerd. Muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Pegando as 

palavras do nobre Vereador, estive no evento do Proerd, em nome da Nalva, 

gostaria de parabenizar toda a Polícia Militar pelo trabalho maravilhoso que 

vem desenvolvendo em nossa cidade com as nossas crianças. São projetos 

muito importantes que a gente precisa tá trabalhando com nossas crianças. E 

hoje também gostaria de parabenizar toda a equipe do Show de Bola, estão 

todos de parabéns pelo trabalho que vêm desenvolvendo na nossa cidade e 

são de pessoas assim que agente precisa, pessoas que fazem o bem, pessoas 

que estão aí dedicadas à nossa população e levando o nome de nossa cidade, 

levando o nome de Biritiba, um nome maravilhoso. Então só parabenizar a 

todos aí, muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, 

Primeiro Secretário, vice-presidente, Nobres Pares, pessoal da imprensa, a 

qual, através do Márcio, cumprimento e aos demais aí. Em nome do Jairo, 

saúdo a todos! Presidente, meu motivo de vir aqui hoje primeiro seria também 

para fazer o uso das palavras em relação à formatura do Proerd. A gente sabe 

que é um dos melhores programas aqui do Estado de São Paulo e que é 

desenvolvido pela Polícia Militar em todas as cidades aí. Mais uma 

formatura,infelizmente não pude comparecer pois estava em serviço pela 

comissão processante. Parabenizando toda a estrutura, cabo Nalva também aí 

eaos demais. Ao Comandante Ari e aos demais! Então eu gostaria de falar aqui 

que, nos trabalhos da CP, mais uma vez hoje eu fui pego de surpresa. Mais 

uma vez o prefeito destituiu o seu advogado. Destituiu o advogado que já 

estava aparecendo nas oitivas das testemunhas, o que faz com que a gente 

fique assim sem entender. A gente teve dificuldade de achar para poder 

intimar, notificá-lo, depois entrou advogado, a gente entrou num acordo, deu 

todo o amplo direito de defesa, prazo e, agora, num ato de surpresa, na 

semana que ele já foi intimado, ele vem hoje e destitui o advogado. Então não 

há outra maneira, né? Apesar da gente não fazer, não tem como a gente negar 

e deixar de falar que aqui ele tá tendo, esta comissão tá tendo uma atitude 

totalmente protelatória, para que não avance os trabalhos para ele não se 
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encerrar no prazo dos 90 dias. Porém, a gente tem no Direito também tempus 

regitactum. Que quer dizer? Que o tempo, ele rege o ato.E legalmente a gente 

notificou os advogados dele da audiência que ele tem para vir se defender. 

Então essa audiência, ela vai, as oitavas estão marcadas aqui, né? Não será 

paralisada. A gente entende, esta comissão, será feito um termo de 

deliberação em uma reunião como apenas atitude protelatória para que o 

ultrapasse os 90 dias da Sessão. Eu só venho aqui falar da minha indignação 

com essa destituição. É a terceira banca de advogados que ele destitui. A 

gente gostaria de dar essa satisfação à população, porque realmente, parece 

brincadeira, né? Ele tinha aqui o direito de vir, demonstrar a sua versão das 

coisas, mas pelo jeito, destituindo o advogado, vai querer mais uma vez 

protelar.A gente vai se assegurar com nosso departamento jurídico aí, com a 

nossa assessora e demais também autoridades para verificar o andamento aí, 

mas que ele já foi legalmente intimado, a gente quer deixar bem claro aqui, até 

pelo outro advogado. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita um 

aparte: “Eu também queria deixar bem claro aqui que eu fui notificar o vereador 

José Rodrigues Lares e ele falou que só ia receber a notificação para a oitiva 

só com o parecer do advogado dele, uma consulta do advogado. Aí fica difícil 

da gente trabalhar. Muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melofinaliza: “Que fique consignado em ata então. Então era isso daí o motivo 

da gente tá aqui, Presidente. A gente tem se esmerado, ficando até à noite 

conversando com a advogada. De manhã, às vezes, a gente sai aqui, o 

pessoal pode até... A gente tá direto em reunião, então a gente está fazendo a 

parte da gente, porém, quando pensa que vai chegar na reta final, a gente tem 

esses empecilhos aí, né? Vamos pedir para que tudo corra da melhor maneira 

possível e a gente consiga terminar essa CP aí se Deus quiser ainda esse ano. 

Muito obrigado!”. Não havendo mais inscritos para uso da Tribuna, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Essa 

Presidência, antes de encerrar, convoca a reunião das comissões para o dia 5 

e gostaria que as comissões dissessem o seu horário,porque, às vezes, eu 

posso marcar um horário que talvez não tenha. Gostaria que o presidente da 

Comissão veja aí...”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Apesar de, no dia 5, eu não me recordo se nós temos oitiva, preciso 

depois dar uma verificada no calendário, mas eu acho que às 15 horas seria... 

Para os vereadores que participam das comissões tudo bem? É um consenso? 

acho que eu sugiro então dia 5, às 15 horas. Caso tenha alguma oitiva nesse 

ínterim, nós atrasamos um pouco a reunião da comissão ou da oitiva, só para a 

que gente possa realizar, até para atualizar também, já encerrar ademanda de 

projetos que tem na Casa para esse ano.”. O Presidente Lourival Bispo de 
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Matosretoma e encerra a Sessão: “Então pode ser colocado para as 15 horas, 

né? No dia 5. Também eu queria só agradecer a Nalva pelo trabalho que ela 

tem conduzido no Proerd, porque passados já uns cinco meses, seis meses, 

ela esteve nessa Casa e reuniu-se com acho que todos nós, vereadores, e 

solicitamos que novamente ela pudesse realmente fazer esse trabalho na 

cidade, porque eles já estiveram aqui nessa cidade, mas tinha, realmente 

parado, né?E realmente solicitamos que eles novamente pudessem retomar 

este trabalho e foi acho que de grande importância, que tive também nesse 

evento e foi, só tenho que agradecer e dar os parabéns pelos trabalhos que 

eles estão fazendo sobre as escolas. Acho que a importância é isso: é de 

realmente conscientizar as crianças de cinco a seis, de cinco até dez anos ou 

daí para frente, para com que as crianças realmente possa já tá entendendo 

realmente o que é a vida e o que é que não pode fazer; o que não pode e o 

que pode fazer. E de realmente ser contra as drogas, porque isso é que nos 

traz a nossa juventude, realmente lastimar as famílias, os pais e as mães que 

hoje têm um filho já com 10 anos se drogando. Acho que isso é muito difícil 

para uma família. Então a gente, o trabalho da Nalva com toda sua equipe, a 

gente só tem que agradecer o trabalho prestado pelo Proerd.Bom, agradecer a 

imprensa presente, agradecer os presentes e não tendo mais nada a ser 

tratado, declaroencerrada a presente Sessão dessa tarde e agradecendo e que 

Deus abençoe a todos vocês e uma boa tarde!”.Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 03 de Dezembro de 2018. 
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