
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018.  

 

Aos dez dias do mês de dezembro 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, 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. 87 

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 03 de Dezembro de 2018. O Nobre 

Vereador Robério de Almeida Silvarequereu 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 100/2018. 2. Ofício n.º 100/2018 - INSTITUTO BIRITIBA 

PREV – encaminha Balancete. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

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

para que encaminhe cópia digital do referido balancete aos gabinetes dos 

Vereadores.”.O Presidente concede ao Vereador seu pedido e solicita a leitura 

do Ofício n.º 177/2018. 3. Ofício n.º 177/2018 - SMA – encaminha Atos 

Administrativos baixados pelo Executivo: *Leis nº 1.844/2018 e 1.845/2018. 

Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Presidente solicita a 

leitura das Indicações nº 180/2018 e 181/2018. 1. Indicação nº 180/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: Solicita ao senhor Prefeito 

para que o mesmo interceda ao departamento competente para que seja feita a 

troca de dois bicos de lâmpada que se encontra queimado na Estrada Nossa 

Senhora de Aparecida, em frente ao Rancho do Cabaré,e outro bico na Estrada 

de Servidão, no bairro do Casqueiro. 2. Indicação nº 181/2018, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: Solicita ao Senhor Prefeito para 

que o mesmo interceda junto à secretaria competente para providenciar 

implantar redutor de velocidade tipo lombada na Rua Claudino Nunes de 

Siqueira na altura do número 120, próximo ao Mamute Lanches, nesta cidade. 

Esta é uma reiteração das indicações número 276, 403, 450/2017 e 120, 130, 

148 e 146/2018.Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Presidente solicita a leitura do Projeto de Lei nº 055/2018. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 1.Projeto 

de Lei nº 055/2018: Alerta o artigo 1º da Lei nº 1.593, de 27 de janeiro de 2011 



e dá outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se a 

ORDEM DO DIA. O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 293 e 

293/2018.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, eu gostaria de colocar a Moção de Aplausos, gostaria que fosse 

incluso na Ordem do Dia, por favor.”.O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Tendo em vista a Secretaria Municipal da Educação, ela 

criou através, do desenvolvimento escolar, uma forma de homenagear os 

profissionais da Educação, eu solicito a inclusão da Moção nº 24 na Ordem do 

Dia para apreciação do referendo plenário.”.O Presidente acata o pedido dos 

Vereadores e coloca em votação a inclusão de cada uma das Moções na 

Ordem do Dia. APROVADAS. O Presidente solicitou a leitura os 

Requerimentos nº 292 a 298/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBERIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 292/2018: Requer do Sr. Prefeito Walter Hideki Tajiri que o 

mesmo interceda junto ao departamento competente para que sejam tomadas 

as devidas providências em relação à Estrada do Rio Acima, divisa de Mogi 

das Cruzes e Biritiba Mirim, em relação à pavimentação. APROVADO. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 293/2018:  Requer ao Sr. 

Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas as devidas providências em relação à 

Estrada Grande Fundão, Nova Biritiba, com serviço de motoniveladora e 

cascalhamento. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

294/2018:  Requer do Sr. Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda 

junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências em relação a serviços de roçada e limpeza do entorno da EMEF 

Professora Sandra Regina de Freitas Cardoso e da Unidade Básica de Saúde 

ESF Cruz das Almas, no bairro Cruz das Almas. APROVADO. 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 295/2018:  Requer do Sr. Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao departamento competente 

para que sejam tomadas as devidas providências em relação a serviço de 

roçada, limpeza e alargamento nos seguintes logradouros: Avenida João 

Quintino da Costa e Mário Bortolussi, além de serviço de motonivelamento e 

cascalhamento nas ruas Edith Conceição dos Anjos, Bruno Chelucci, 

Alexandre Datallo Pedro Rocco e Uruguai, localizadas no bairro Castellano. 

APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 296/2018: 

 Requer do Sr. Prefeito Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao 

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação a serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas Rio das 

Pedras e Rio Itapanhaú, ambas localizadas no bairro Vertentes. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 6.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 297/2018: Requer do Sr. Prefeito 

Walter Hideki Tajiri que o mesmo interceda junto ao departamento competente 

para que seja feita a manutenção de dois pontos de ônibus na Estrada Nossa 



Senhora Aparecida, no bairro do Casqueiro, sendo um próximo do Rancho do 

Juca Bar e outro na estrada do Servidão. APROVADO. 7.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 298/2018:  Requer do Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri para que seja feito um estudo juntamente com a Secretaria de 

Trânsito e Transporte para colocação de transporte intermunicipal nos bairros 

afastados como: Terceira, Casqueiro, Castellano, Carcará, Nirvana, Sogo, Rio 

Acima, Pomar do Carmo, entre outros. APROVADO. Terminados os 

Requerimentos, o Presidente solicita a leitura da Moção de Aplausos nº 

024/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES.1. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

024/2018: Moção de aplausos aos profissionais professora Marilene Modesto 

Alves, Ana Rosa dos Santos Faria, da EMEF Maria Tereza de Melo; Professora 

Maria Luiza Venâncio Camargo e Lucineia Damasceno Santos da EMEF 

Sandra Regina de Freitas Cardoso; Caíque Ferreira da Silva Rodrigues, da 

EMEF Edite Conceição de Jesus; professora Regiane Aparecida de Matos 

Guerra, Roberta Jesus Franco Ribeiro, do Núcleo de Apoio Integrado da EMEF 

João Cardoso de Siqueira Primo; professora Denise dos Santos Haseyama 

Suzuki, Amadeu Rodrigues Neto, da EMEF João Cardoso de Siqueira Primo; 

Eliara Aparecida Pinto Pereira, Rogéria Pereira Dias Ferreira, da EMEF 

Waldemar Costa Filho; Professora Eliana Aparecida Vieira e Vinícius Davi 

Ramos, da EMEF Nelson de Oliveira Camargo; Professora Débora de Melo 

Miranda, Sílvia Aparecida Cardoso Campos, da EMEF Professora Célia Regina 

Freire de Almeida e Melo; Professora Michele Miranda Prado da Cunha, 

Regiane Batista de Miranda, Murilo Pereira Siqueira, da EMEI Pedro Henrique 

Guimarães Melo; Vanessa Bacelar da Silva Barbosa, Rafaela de Camargo dos 

Santos, EMEI Ferdinando Jungers; Professora Gisele Paula de Oliveira, Marli 

Aparecida Ribeiro,da Creche Municipal Hiro Tani; Professora Aline Ferreira 

Damascena, Sérgio Francisco Ladica, da Creche Municipal Otávio Garcia 

Fernandes; professora Michele de Moraes Paiva, Neide Godoy Davi, da Creche 

Municipal Benedita Lemes Meleiro; professora Beatriz Tucci Maia, Vanda 

Regina Zanetti, da Creche Municipal Prefeito Lucídio Leme da Cunha; 

Professora Patrícia Reigota Camilo, Mayara dos Santos de Almeida, Secretaria 

Municipal de Educação; Eliane de Souza Santana, coordenador pedagógico; 

Mônica Aparecida da Silva, diretora de escola, Denise Pires de Faria Mazzanti. 

APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, gostaria, antes de tudo, agradecer aos Nobres Pares pela 

aprovação da presente moção. Eu solicito de vossa excelência uma Sessão 

Solene para que possa homenagear cada profissional que foi citado nessa 

propositura,e também convido aos demais pares que estejam interessados em 

subscrever a presente moção, que fique à vontade. Muito obrigado.”. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar a Moção de Aplausos e gostaria de assinar junto também, que 

acho que nossos professores da educação aí estão de parabéns!”. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molinasolicita pela ordem: “Gostaria também de 



parabenizar o nobre vereador Fernando José Gonçalves, e gostaria também de 

fazer parte de assinar essa Moção de Aplausos.”. O Vereador Robério de 

Almeida Silvasolicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o 

Nobre vereador Fernando José Gonçalves pela Moção de Aplausos, pois essa 

Moção de Aplausos é de suma importância para os profissionais do nosso 

município. Muito obrigado! Gostaria também que, se possível, se eu puder 

fazer parte na assinatura dessa moção tão importante para o nosso município, 

eu gostaria de fazer parte dela também.” O Presidente solicita a leitura da 

Moção de Aplausos nº 025/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL 

DA COSTA CAMILO.2. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos 

nº 025/2018: Moção de Aplausos aos Policiais Militares: Cabo PM Ricardo 

Siqueira Ribeiro Gomes, Cabo PM 112840-0, e o cabo PM Leandro Wagner 

Silveira, PM 112335-5.APROVADO.O Presidente solicitou a leitura da Moção 

nº 023/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA.3. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 023/2018: 

Moção de Aplausos aos atletas Paraolímpicos Natália dos Santos Menezes e 

José Leôncio Aparecido dos Santos. O Vereador Jorge Mishimasolicita pela 

ordem: “Eu quero parabenizar a todos os vereadores que fizeram as moções: 

Fernando, com respeito ao pessoal da educação, parabéns! Eu acho que a 

escola é uma extensão da educação e do ensino da nossa casa; Parabéns, 

vereador! Com respeito à Moção de Aplausos do vereador Juniel também, 

esses valorosos policiais militares merecem todo nosso respeito, nosso 

carinho; parabéns pela iniciativa! E ao nobre vereador Robério, essa Moção 

para os atletas Paraolímpicos, né, pessoas que superam as suas necessidades 

e busca de glórias, não só de glórias, mais de um firmamento de si próprio. 

Parabéns, nobres vereadores! E gostaria também, se vossas excelências 

permitir, eu gostaria de adendar com minha assinatura a moção de vossas 

excelências, obrigado!”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de agradecer as palavras do nobre Vereador e deixar em 

aberto a todos vereadores que quiser tá assinando junto. Muito obrigado!”. O 

Vereador Robério de Almeida Silvasolicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu 

gostaria de agradecer a todos os vereadores que fizeram parte da aprovação 

dessa Moção de Aplausos para esses dois atletas do para-desporto. Gostaria 

também, senhor presidente, de aproveitar o momento para agradecer, né, e, 

em nome do projeto paraolímpico, em nome dos senhores que estão presentes 

aqui, o senhor Vladimir, o senhor Geraldo, o senhor Veraldino, gostaria de 

agradecer pela presença; gostaria também de avisar a todos que eu os 

convidei para que eles participassem dessa Sessão, mas houve um atraso e 

estão a caminho. Mas, em nome dos três atletas que estão aqui também, eu 

quero agradecer o empenho de cada um a todos os atletas do projeto 

paraolímpico, do para-desporto. Muito obrigado!”. APROVADO. O Vereador 

Robério de Almeida Silvasolicita pela ordem: “Só para concluir, eu solicito que 

fosse destinada cópia para os homenageados, tá? Assim que possível, tá? Que 

o secretariado desta Casa encaminhasse cópia para os atletas. Muito 



obrigado!”. O Presidente concede ao Vereador seu pedido. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, tendo em vista 

não haver mais papéis para a discussão, propositura para a discussão na 

Ordemdo Dia e daremos início aí à fala dos vereadores inscritos, mas antes de 

darmos início a essa fala, eu gostaria de fazer uma intervenção quanto à 

questão da CP dos vereadores. No último dia 4 de dezembro, a Comissão se 

reuniu e tomou alguns encaminhamentos que eu passo a relatar. O primeiro 

encaminhamento, nós tentamos de todas as formas fazermos as oitivas, seja 

do prefeito, seja dos vereadores; nós fizemos as convocações, fizemos as 

intimações, notificamos, enfim, todo o processo que tinha que ser feito, foi feito. 

Como nós estamos chegando agora nessa fase de apresentação de defesa 

final e relatório final, o Nobre Vereador Marcelo, que é o relator, vai dar início à 

preparação do relatório final, nós decidimos primeiro: nós vamos dar ciência à 

defesa dos Vereadores de todo o procedimento até o presente momento, até o 

presente momento. De tudo que se passou na CP, todos os documentos que 

entraram, todos os vídeos, todas as apurações; dar ciência e solicitar a defesa 

final. Paralelo a isso, nós, como havíamos combinado, nós não vamos fazer 

como infelizmente ocorreu nas outras CPs,de ser entregue muito em cima da 

hora o relatório. Então hoje os vereadores que estão presentes na sessão, a 

Assessoria está deixando preparado, caso não, até o final da Sessão, mas 

amanhã cedo estará disponível isso nos gabinetes de todos os vereadores, o 

documento digitalizado de todo o procedimento até a presente data. Com todos 

os vídeos, áudios, tudo que foi referido à CP. Faltando apenas o quê? A 

questão que daqui para a frente seria a defesa final, apresentação da defesa 

final por escrito por parte da defesa dos Srs. Vereadores e o relatório final do 

vereador Marcelo, que irá preparar. Para que, nesse período entre a defesa e o 

relatório final que será apresentado em plenário, os Nobres Pares possam 

tomar ciência de todo o processo, tá certo? Então nós teremos aí, nós não 

vamos ouvir nesse plenário, na Sessão que se irá votar o relatório, de que 

“olha, eu recebi o relatório hoje”, “eu recebi o relatório ontem”, “eu não 

consegui, eu não consegui formar minha opinião”.Tá certo? Então nós vamos 

dar o prazo necessário, lembrando que nós vamos entregar, acabar com 

aquele calhamaço de páginas e cópias e cópias e cópias; entregar digital! 

Entregar digital para cada vereador, ele pode analisar com calma; no CD ou no 

Pendrive; ele pode até, de repente, se ele tiver um notebook, um computador 

em casa, ele pegar o pendrive, analisar com calma, ou se fechar, sabe? Não 

precisa ficar carregando volume, nós vamos entregar digitalmente para todos 

os vereadores presentes na Sessão até onde, até o presente momento onde 

está. O que vai ficar faltando é a defesa por escrito e o relatório final para. 

Vereador Marcelo, permito oaparte.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita um aparte: “Eu gostaria de colocar que, sendo assim, dá para 

todo mundo ter ciência antecipadamente já do teor inteiro do processo, né? O 

relatório final, a gente vai ler aqui, aí é só apenas ele, é um relatório que deve 

ser não muito extenso e, talvez, até abrir para o advogado se quiser tentar 



fazer uma sustentação oral aqui, para que vossas excelências tomem… Então 

a gente acredita que o presidente deve aí convocar uma Sessão Extraordinária 

acho que para a semana que vem, a gente quer tentar encerrar esse ano 

ainda. Vamos dar o devido prazo legal, notificar eles e,encerrado ao prazo de 5 

dias, e acho que ainda até o dia 20, por aí, né, Presidente? Devemos marcar 

outra Sessão. Se também já me permitisse colocar também, segue nos 

mesmos ritmos a comissão processante do prefeito, onde a gente tem a oitiva 

dele marcada para amanhã. Os vereadores que não puderam vir de novo e não 

foram intimados, eles foram citados também por edital, então a gente vai 

concluir com a oitiva e também quero ver se essa semana ainda marca uma 

reunião, como não tem mais Sessão, se pudesse ser na quinta ou na sexta-

feira, para entrega também da Comissão e do processo inteiro digitalizado da 

Comissão Processante. Por quê? Para que não haja a necessidade de... 

Justamente, a gente tem que ler quase por mil folhas aí, páginas e desgastar. 

Ler apenas o relatório e apreciar a defesa do acusado, né? E poder tirar 

nossas conclusões. Então eu gostaria imensamente ainda dessa semana, se 

pudesse na sexta-feira, às 9 horas da manhã, já está disponibilizando também; 

vai estar aqui todo o processo da Comissão Processante, só faltando também 

a defesa final e o relatório. E também devo pedir ao Presidente uma Sessão 

Extraordinária até dia 20, 21, para a gente também tá votando a do prefeito 

esse ano. Meu muito obrigado por enquanto.”.O Vereador Fernando José 

Gonçalves prossegue:“Então, Sr.Presidente, só para deixar bastante claro, 

porque muitas pessoas, a gente escuta: “Ah, acabou em pizza, vai passar 

pano”, não acabou! Nós estamos entrando na fase final. Amanhã, por exemplo, 

nós teríamos três oitivas, que seria a última por parte da CP do prefeito, seria a 

última oitiva que seria do próprio senhor prefeito. Depois, abriríamos o prazo 

para a defesa final, como é a comissão dos vereadores, abrir o prazo para a 

defesa final e fazer a apresentação do relatório. Então as duas CPs, elas 

praticamente, elas vão simultaneamente se encerrar praticamente quase que 

no mesmo período, em questão de dias, tá certo? Aí depois nós precisamos 

nos reunir, acertarmos as questões de datas para que a gente possa ver o 

melhor momento possível para isso no trâmite normal. Se houver alguma ação 

judicial, aí é outros quinhentos, mas dentro do trâmite normal, a ideia é abrir, a 

partir de hoje, o prazo para a defesa, de cinco dias, ela apresentar a defesa por 

escrito, abrir o prazo para que o relator faça o seu relatório final e, de imediato, 

nós já chamarmos uma Extraordinária para a votação. Eu só fiz isso antes da 

fala dos vereadores, Sr. Presidente, até porque eu pretendo também utilizar a 

Tribuna, então não gostaria de usar meu tempo para discutir um assunto...”. O 

Vereador Jorge Mishima solicita um aparte: “Quero inicialmente parabenizar a 

Comissão porque tanto trabalho muito sério a respeito a esse caos que 

abrange nosso município. E gostaria, Sr. Presidente,de quando for marcada 

essa Extraordinária para que puséssemos em votação, para votar a cassação 

ou não dos Nobres Pares - que ainda são nobres porque pertencem a essa 

Casa - eu gostaria que vossa excelência tivesse o cuidado de divulgar para a 



imprensa e para a população de Biritiba para que viessem em peso para 

prestigiar essa fase em que Biritiba tão nebulosa que está passando. Então 

solicito à vossa excelência e, se a Comissão permitir, gostaria que, marcando o 

dia, que o presidente fizesse uma divulgação do fato para que a população 

pudesse virprestigiar esse evento. Muito obrigado, Presidente.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves retoma:“Bom, Sr. Presidente, eu agradeço e, só 

para encerrar então, também faço das palavras do Vereador Jorge as minhas, 

e agradeço pela contribuição nesta sugestão, Vereador Jorge; eu acho que a 

população, mais do que ninguém, né, como nós, queremos que se encerre de 

vez essa situação para que a gente possa começar o ano com uma certa 

tranquilidade, pelo menos nessa questão política; que foi um ano saturado, um 

ano que praticamente, infelizmente, o Parlamento não produziu tanto quanto 

deveria por causa dessas situações. Então isso, quem perde, é a própria 

população e a cidade. Muito obrigado, Sr. presidente!”.O Vereador Robério de 

Almeida Silvasolicita pela ordem: “Sr. Presidente, como eu disse na minha fala 

anterior, o pessoal se atrasou um pouco,tá? Mas a Natália, ela já se encontra 

aqui na Câmara, né, então eu solicito, né, que a homenageada Natália receba 

a sua homenagem aqui conosco e gostaria também, né, que, se possível, 

embora o pessoal ainda está a caminho, mas que fizesse uma foto aqui junto 

com nós aqui para que ficasse registrado nesta Casa. Muito obrigado!”.O 

Vereador Jorge Mishimasolicita pela ordem: “Visto que não tenha matéria 

mais a ser discutida, nem projetos para ser apreciado, em detrimento dos meus 

afazeres particulares, vou ter que me retirar. Peça desculpas ao homenageado, 

mas eu gostaria da compreensão de vossa excelência e dos Nobres Pares 

para a minha retirada do Plenário. Muito obrigado!”. O Presidente ao Vereador 

sua retirada do Plenário. Em seguida, novamente o Vereador Jorge 

Mishimasolicitapela ordem: “Tinha esquecido e até fui cobrado pelo nobre 

vereador, vou ceder o meu tempo para o nobre vereador Marcelo para fazer o 

uso da palavra, muito obrigado!”.O Presidente então solicita ao Vereador 

Robério de Almeida Silva que conduza a homenageada Sra. Natália Menezes 

para entrega da homenagem. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, Nobres Pares, mais uma vez, eu gostaria de 

agradecer a todos por essa aprovação, que é muito importante para o nosso 

município; cuidar e atender sempre as pessoas com deficiência física, essas 

pessoas que a Júlio Simões estendeu os braços juntamente na época com a 

Secretaria de Esportes do nosso município. Como todos sabem aqui, o 

Marcelo, principalmente o Marcelo, o Walter Machado, o Jorge Mishima, o 

próprio Presidente dessa Casa que, na época, contribuiu bastante, muito 

mesmo, que funcionasse esse projeto. A madrinha desse projeto, como todo 

mundo sabe, é a Joice, né? Mas vocês que, na época, eram vereadores, 

contribuíram bastante, então deixo aqui registrado meus agradecimentos. E 

você, Natália, parabéns pelo seu empenho, pela sua força de vontade, pela sua 

atitude de traçar o seu caminho e seguir em frente. Meus parabéns! Sr. 

Presidente, o José Leôncio, ele acabou de chegar. Chegou com as medalhas 



dele... Eu sei que, para muitos aqui, talvez atrapalha um pouco, cada um tem 

seu compromisso, mas eu gostaria que o Sr. permitisse que o José Leôncio 

também recebesse a sua homenagem aqui na frente. Muito obrigado!”. O 

Presidente solicita então que o Vereador Robério de Almeida Silva conduza o 

homenageado Sr. José Leôncio para entrega da homenagem. O Vereador 

Robério de Almeida Silvasolicita pela ordem: “Senhor presidente, solicito 

autorização para que o homenageado possa fazer o uso da Tribuna.”. O 

Presidente concede o uso da Tribuna ao homenageado, Sr. José Leôncio, que 

diz: “Boa tarde a todos! Eu queria agradecer pela homenagem que estão 

fazendo a mim e à minha colega, que também é atleta, e agradecer ao 

Robério, à Natália que ajudou a gente, ajuda a gente até hoje.O Robério tá com 

a gente aí e muito obrigado a todos, tá bom?” [aplausos]. O Vereador Robério 

de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor presidente, será que é possível 

chamar o pessoal do projeto para que possa tirar uma foto junto com a gente 

aqui, todos do projeto?”.O Presidente concede ao nobre vereador seu pedido 

de registro fotográfico dos homenageados e integrantes do projeto.O Vereador 

Robério de Almeida Silvasolicita pela ordem: “Senhor presidente, eu gostaria 

de agradecer a presença do Secretário de Esportes que se encontra aqui, do 

Diretor de Esportes, do chefe, dos funcionários que trabalham na Secretaria de 

Esportes, tá? Muito obrigado, agradeço a presença de cada um de vocês!”. E 

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, 

Nobres Pares, a todos presentes, à imprensa, aos funcionários da Casa, uma 

boa tarde! Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar, se eu for citar o 

departamento, acho que eu vou ser injusto com um ou outro, mas no último 

sábado, foi feita a inauguração da iluminação das luzes de Natal da Praça São 

Benedito. Foi um trabalho lá atrás, quando começou, com o professor Edgar e 

sua esposa, e que a Secretaria de Cultura abraçou através do secretário 

Sandro, que através do Fundo Social também, com a primeira-dama, a Kemi, 

também abraçou, a secretária Miriam, o secretário de esporte, enfim,todos os 

departamentos se envolveram no projeto, muito interessante, da iluminação 

referente ao Natal nesse ano. Nós sabemos, com toda a dificuldade que teve a 

prefeitura nesses últimos meses, dificuldade financeira, inclusive, 

principalmente, mesmo assim, os voluntários que não são funcionários da 

Prefeitura, mas estavam lá diariamente, eu acompanhei isso de perto, porque 

todos os dias eu, como tenho minha esposa que trabalha na creche que é ao 

lado do centro, todos os dias eu via funcionários, voluntários chegando lá no 

centro para colaborar com o projeto. Os alunos da Rede Municipal que 

ofereceram as garrafas PET, as famílias que se moveram, então a todos 

envolvidos, meus devidos parabéns! Sabe? Esse projeto é um piloto e quiçá a 

gente consiga todos os anos aprimorar; e é um projeto continuo, não um 

projeto só para o período do natal. É um projeto continuo que vai ser 



desenvolvido ao longo dos anos, independente de quem seja a próxima 

administração em 2020,mas acredito que essa administração, até o fim dessa 

gestão, vá continuar com esse projeto e que as próximas gestões continuem 

incentivando, né? Não é só pelo fato da economicidade, mas também pelo fator 

ecológico, pelo fator psicológico, que muitos daqueles voluntários que estavam 

lá ali, eu estava conversando com a primeira-dama, muitas vezes, têm até 

alguma depressão,têm algumas vezes têm dificuldade na família e acabou 

achando aquele espaço para a confecção dos enfeites de Natal, um espaço de 

harmonia, onde dava um conforto maior para as pessoas. Então parabéns a 

todos envolvidos! Eu não vou citar nominalmente, porque eu poderia cometer 

uma injustiça de deixar alguém de fora, mas todas as secretarias envolvidas, 

todas, sabe? É lógico tem as prioritárias, que foi Fundo Social com a 

Assistência Social, Cultura, Educação, mas todos envolvidos, todos; todas as 

secretarias envolvidas, os nossos parabéns. Gostaria de parabenizar também 

pela Virada Inclusiva que foi feita na Escola João Cardoso, né, onde nós 

tivemos oficinas, palestras, serviço de assistência judiciária, serviço de 

psicologia, assistência psicológica junto comalunos do UBC, que foi realizado 

também, os meus parabéns! Gostaria de lembrar a todos que, apesar de toda 

dificuldade, a prefeitura, ela está concluindo o Centro de Convivência do Idoso 

lá na Nova Biritiba. Era uma obra que tava paralisada já há algum tempo, 

porém ela estava com um percentual pequeno para se inaugurar. Existe 

inclusive a possibilidade do atual Governador vir na inauguração desse Centro 

de Convivência do Idoso, que é um projeto muito interessante, é um espaço 

onde poderemos desenvolver com o idoso diversas atividades em 

complemento muito grande dentro da necessidade dos idosos. Lembrando 

também que, na última semana, acho que no início da semana, se eu não me 

engano, o prefeito Walter Tajiri, ele teve na Secretaria de Planejamento onde 

assinou um convênio 270 mil reais. Essa obra, provavelmente, seja os recursos 

para aplicação na Luís Vaz de Camões. Aquela eterna rua que, passa 

administração, sai administração e “não, é a culpa do outro”,“a culpa do 

outro”,“é culpa do outro” e, numa conversa que eu tive com os membros do 

Executivo, esse recurso, com o Dr. Sobrinho, esse recurso, e a Janaína, esse 

recurso é para ser aplicadona Luís Vaz de Camões. Está praticamente 

planilhando tudo, encaminhado para o departamento competente para que 

possa providenciar a licitação o quanto antes e dar início aí no mês de janeiro.”. 

O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também 

de passar meu tempo para o vereador.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves responde: “Eu agradeço, nobre Vereador Leonardo, mas eu acho 

que o meu... Não sei se o Vereador Marcelo terá mais utilizado tempo, mas 

agradeço a compreensão de vossa excelência. No mais, Sr. Presidente, apesar 

de ser a última Sessão Ordinária do ano, ainda nós temos trabalho ainda pela 

frente. Nós temos a Sessão Solene, temos as Sessões Extraordinárias, nós 

temos ainda o afunilar e a finalização das duas CPs, né?Então nós temos 

muito trabalho ainda para dedicarmos até o fim do ano aí para que a gente 



possa encerrar esse ano da melhor maneira possível. No mais, eu agradeço a 

todos. Obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos, à Mesa Diretiva, Nobres 

Pares, à imprensa presente, a todos os munícipes, uma boa tarde! Venho aqui 

agradecer a todos que aprovaram o requerimento aos nossos policiais, nossos 

cabos, ao Ricardo e ao Silveira. Todos nós conhecemos aí as dificuldades que 

eles encontram para estar executando seu serviço. A nossa cidade é uma 

cidade tranquila, mas também que tem muitos problemas, a gente sabe disso. 

Então assim, nada mais justo do que a gente parabenizar esses profissionais 

da área da segurança. Nossos os bairros afastados tava-se encontrando com 

inúmeros roubos, furtos; Castelano, Casqueiro Terceira, então assim, tivemos 

inúmeras denúncias, então, assim, nada mais justo de que parabenizar. Então 

meus parabéns e meus votos para eles! Também gostaria de, ontem, nós 

tivemos aí 8º ano Natal das Crianças lá do Rancho Juca Bar. Esse é um 

projeto, é uma ação entre amigos que há mais de 8 anos, há 8 anos que 

acontece em nossa cidade atendendo a nossas crianças daí da cidade. 

Gostaria de agradecer todos os amigos, todos os colaboradores, todas as 

pessoas que acreditam nesse trabalho, que sabe que é um trabalho sério e é 

só pedir a Deus que ilumine mais vez mais. Então estou de coração 

preenchido! Foi uma festa linda, maravilhosa, então que Deus... Não vou citar 

nomes aqui de ninguém, para não cometer nenhum erro, mas todo mundo 

sabe o que fez sua ajuda sua colaboração, então eu agradeço de coração! Que 

Deus ilumine muito. E acho que hoje é só; agradecer a presença de todos e 

desejar a todos aí então, já chegando ao final do ano, boas festas a todos! Que 

Deus possa iluminar a todos, muito obrigado!”.O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa 

tarde,Primeiro Secretário, Segundo Secretário, vice-presidente, Nobres Pares, 

pessoal da imprensa, pessoal do para-desporto, alunos, professores aí 

também, a todos, enfim aí. Eu gostaria de dizer nesse momento que estamos 

encerrando, primeiro de deixar o parabéns pelo trabalho dessa Mesa Diretiva: 

Primeiro Secretário Reinaldo, o Segundo Secretário Leonardo Venâncio, o 

vice-presidente Robério e o Sr. Lourival, pela condução dos trabalhos este ano, 

pela coragem de vocês, pela postura, pela ética e pela honra, mesmo tendo, às 

vezes, posições contrárias, divergentes, cada um, democraticamente, 

defendendo seu ponto de vista, bem como os Nobres Pares. Dizer que foi um 

ano turbulento, porém um ano de ter sido encarado e enfrentado. A gente quer 

dizer que a gente chega no fim do ano de maneira um pouco exausta... Quero 

agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal, né, pela ajuda, no 

emprenho nas comissões, procuradoria jurídica, a todos, né? A Vanderli, a Dra. 

Marina, aoEdésio, a todos os assessores também pelo empenho aí! E a 

contribuição de vocês, vereadores, e dizer que estamos encerrando essas 

comissões; foi um trabalho extremamente árduo, cansativo, porém de um 

aprendizado que a gente acaba envelhecendo 10 anos em um. Eu queria, no 

final, apenas, além de parabenizar a todos aqui, desejar boas festas, dizer que 



a gente vai ter Sessões que vão encerrar o trabalho das Comissões, talvez 

seria inoportuno nesses dias, se a gente estar desejando boas festas para 

vocês. Então aproveito hoje, como é a última Sessão Ordinária, de tá 

desejando um ano melhor, umas boas festas, porque as duas Sessões serão, 

embora temos uma Sessão Solene, que é outro tipo de comemoração, eu acho 

que a Sessão oportuna para desejar boas festas é agora. Queria ler um trecho, 

porque a gente aqui, a gente... A mensagem que caiu como uma luva, que a 

minha esposa passou para mim, que ela recebeu da irmã dela: “é assim 

mesmo, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. 

Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de 

interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns 

falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é 

honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim 

mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma 

hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas 

podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, 

mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo e veja 

que, no final das contas, é tudo entre você e Deus; nunca foi entre você e os 

outros.”. É com essa mensagem que eu quero desejar que Deus abençoe a 

todos vocês, acalme o coração, tire as sofridões, passe dias melhores, deixa o 

coração mais leve! É isso aí, pessoal, meu muito obrigado! Fica com Deus.”.O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério Almeida Silva que, com a 

palavra, diz: “Excelentíssimo senhor Presidente, boa tarde, Primeiro, Segundo 

Secretário, Nobres Pares aqui presente, imprensa aqui presente; Márcio, 

parabéns pelo acompanhamento que você faz aí com o jornal do povão; Rafael 

também, que está sempre colocando os trabalhos nossos na mídia para que 

não tenha nenhuma dúvida. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença 

do Secretário de Esporte, Sr. Issamu que se encontra aqui presente; muito 

obrigado por ter comparecido! Diretor de esporte também, o Caju, chefe de 

esporte também, o Rafael e a toda a equipe, todo projeto do para-desporto. 

Gostaria de deixar frisado aqui nesse momento que lá atrás, em 2014, 

plantamos lá aquela sementinha com o projeto para-desporto do nosso 

município, aonde não tinha, como eu já disse, né,a madrinha desse projeto é a 

Joice, que não pode vir, ou acredito que tá atrasada, e o Johnny também, que 

é uma peça fundamental, que é o elo entre a Júlio Simões, a Nissan, para com 

o projeto para-desporto. Deixar aqui dito que essa sementinha foi plantada, né, 

claro tem que continuar subindo os degraus. Esse degrau, tenho certeza que a 

equipe da Secretaria de Esportes já tá fazendo isso para que esse degrau 

continue, que vocês, da Secretaria de Esportes,que continue a fazer com que 

suba cada vez mais. Breno, parabéns pelo trabalho, pela paciência que eu 

acredito e sei que todos que trabalha com para-desporto está preparado para 

atender cada uma dessas pessoas que, sim, é nossa sociedade, faz parte do 

nosso convívio. Então só tenho mesmo a agradecer a Deus pela oportunidade, 

pedir a Deus também sabedoria para conduzir, conduzir tudo em nossa vida, 



tá? Aproveitar também a oportunidade aqui, Nobres Pares, excelentíssimo 

senhor Presidente, para desejar boas festas, como assim o Nobre Vereador 

Marcelo acabou de falar, é a última Sessão Ordinária. Então, por ser a última 

Sessão Ordinária, eu quero aqui agradecer ao Presidente dessa Casa pelos 

trabalhos; agradecer a cada vereador do comprometimento com o município e 

dizer que eu estarei sempre à disposição do povo, pois Biritiba Mirim é um 

município pequeno. Então Biritiba Mirim merece um olhar melhor, como a 

gestão sempre transparente. Deixar mais uma vez claro aqui que os 

vereadores fazem a sua parte de fiscalizar, só que a parte de executar cabe ao 

Poder Executivo. E cada um dessa Casa faz a sua parte. Mais uma vez, boas 

festas a todos! Obrigado pela presença e fiquem todos com Deus, obrigado!”.O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Sergio Paulo Franco que, com a 

palavra, diz: “Senhor Presidente, Nobres Pares, a imprensa aqui presente, a 

todos os munícipes: uma boa tarde a todos! Aproveito a presença do Secretário 

de Esportes e dos professores aqui para saudar todos os funcionários da 

Prefeitura e todas as pessoas que se dedicam à educação, que vem fazendo aí 

um grande trabalho, né? Então um grande abraço aí, parabéns a todos. Em 

nome dos atletas premiados, mas também com todos os outros aqui, deixo o 

meu abraço também e os meus votos de muitas felicidades e parabéns pelas 

conquistas. E vamos continuar trabalhando, porque o para-desporto começou 

lá atrás e continua, né, com todos os antigos e os novos trabalhando, né, 

fazendo a sua parte. Então aí deixo o meu grande abraço a todos. Gostaria de 

citar também aqui, até em tom de agradecimento, ao Secretário de Obras, o 

Jorge. Ele... Não só ao secretário de obras, mas toda a sua equipe, que, com 

toda a dificuldade que a nossa cidade passa, ainda estão fazendo o seu melhor 

na manutenção das estradas. Com toda dificuldade de fazer a devida 

manutenção nas máquinas, com várias máquinas ainda com algumas paradas, 

outras com falhas, mas ainda assim trabalhando incansavelmente. Então deixo 

aqui meu agradecimento e um abraço a todos. Com relação ao que foi citado 

da Rua Luís Vaz de Camões, bem como a Domingos Ramalho, a Neusa de 

Fátima também, logo que teve o problema da transição de prefeitos, o governo 

já tinha disponibilizado as verbas, porque quando tinha convênio aberto, não 

era possível pedir dinheiro novamente para fazer uma rua que, para o estado, 

já estariam prontas. E essas ruas não estavam asfaltadas. Então, na época, o 

prefeito Jarbas entrou em contato com o governo, começou a fazer a 

devolução do dinheiro, pagar aqueles convênios antigos e, com isso, conseguiu 

a verba que já estava disponibilizada no estado para essas três ruas: 

Domingos Ramalho, Neusa de Fátima e Luís Vaz de Camões. Só que, com a 

transição, o processo ficou parado e tinha datas para ser cumpridas, e estava 

muito próximo de se perder isso. Eu até fiz um documento via Câmara, fiz outro 

documento diretamente às mãos do prefeito, conversei com o Sobrinho e ele 

me adiantou que eles estavam indo para São Paulo justamente para verificar 

esses prazos, que algumas situações já estavam em vias de perder já por 

conta do prazo estar avançado. E aí, conversando com ele esses dias, ele 



disse que não daria mais para esse final de ano, mas que no início do ano, os 

prazos seriam retomados. A Secretaria abriu um espaço para que eles 

pudessem ainda tomar conta de não perder essas verbas e eu acredito, sim, 

que, no início do ano, né, fica aí até um pedido de paciência, mas também de 

esperança que, se Deus quiser e tudo caminhar corretamente aí, o asfalto na 

Domingos Ramalho, na Neusa de Fátima e na Luís Vaz de Camões e nas suas 

travessas, esperamos que se encerre essa novela e que saia, e que realmente 

toda a população possa vir a ganhar com isso. E no mais, deixo aqui o meu 

abraço a toda comunidade biritibana, a todos os funcionários desta Casa, a 

todos os vereadores e a todo povo em geral. Desejo de Feliz Natal, que Deus 

abençoe a cada um; e que 2019 possa ser o melhor ano da sua vida. Deus 

abençoe a todos!”.Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o 

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

fazer minhas conclusões,eu quero dizer que no dia 18/12 teremos a Sessão 

Solene às 19 horas; dia 18/12, fazer uma Sessão Solene às 19 horas. E, desde 

já, eu quero agradecer a presença de todos presentes, de todos que estão 

presentes, a imprensa, e dizer que estou muito feliz realmente de conduzir 

essa Casa, considerando praticamente esse ano, que falta um mês, final do 

mês para se terminar, sempre olhando o bem-estar de todos. E dizer: eu tenho 

procurado fazer o melhor, não só por essa Casa, mas acredito, por Biritiba! E 

dizer que eu só tenho que desejar a todos os vereadores os meus 

agradecimentos a todos e aos funcionários dessa Casa; de funcionários, nossa 

diretora, nossas duas jurídicas que nós temos: Dra. Marina, Dra. Frida e todos 

assessores de cada vereador, que cada um tem o seu empenho, o seu 

trabalho a fazer por cada um dos vereadores. E quantas vezes o vereador não 

está presente dentro dessa Casa, mas eles estão sempre ali para receber as 

pessoas que procuram os vereadores. Então acredito que a gente tem que 

desejar a eles também muita sorte, muita felicidade, e que Deus abençoe a 

eles, esse Natal, esse ano novo que vem aí, para com que o ano que vem, a 

gente não tenha uma turbulência que tivemos esse ano. Eu, desde a partir do 

dia primeiro, que assumi a Presidência dessa Casa, que a gente só tem 

turbulência dentro dessa Casa, mas lhe digo de verdade: Deus me dá coragem 

de enfrentar todas as atribulações que nós temos enfrentado. Só que eu digo 

uma coisa: eu aqui, eu não passo manteiga no bigode do gato! Aqui é com 

sinceridade, é com amor, com carinho que eu trato todos, todos os nossos 

trabalhos que nós trabalhamos dentro dessa Casa. Então eu só quero desejar 

a Deus que abençoe cada uma de vocês, aqueles que estão presentes e que 

não estão presentes! Biritiba merece tudo de bom para com que nós possamos 

continuar nossa vida até quando Deus realmente nos permitir. Muito obrigado a 

todos! Que Deus abençoe a cada um de vocês obrigado! Está encerrada a 

presente Sessão.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 10 de Dezembro de 2018. 
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