
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA  28 DE JUNHO DE 2018.  

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador LOURIVAL 

BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Eduardo Melo, 

Fernando José Gonçalves,José Rodrigues Lares, Lourival Bispo de Matos, Luís 

Carlos dos Passos, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, Sergio 

de Paula Franco e Walter Machado de Almeida realizou-se a Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal de Biritiba Mirim,  com a ausência 

justificada dos Vereadores Leonardo Venâncio Molina, Marcelo Batista de 

Miranda Melo, Robério de Almeida Silva, que se encontram em trabalho 

Legislativo fora da Casa e o Vereador Jorge Mishima, que se encontra fora 

representando o município. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, 

declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. A seguir, solicitou ao 

Primeiro Secretário, Reinaldo Pereira Júnior, que procedesse a chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 61 do Livro nº. 14, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da CâmaraO Presidente 

solicitou ao Vereador Sérgio de Paula Franco para que este o auxiliasse nos 

trabalhos na Secretaria. Havendo o quórum legal, o Senhor Presidente deu por 

iniciado os trabalhos da presente Sessão Extraordinária. Passando a ORDEM 

DO DIA. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a 

leitura e única discussão e votação do Projeto de Lei nº 038/2018. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.1.Projeto de Lei nº 038/2018: que 

dispõe sobre anulação parcial de dotações vigentes no orçamento a fim de 

suplementar ficha dentro da própria Secretaria Municipal de Educação no valor 

de R$ 773.857,68 (setecentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta e oito centavos).O Vereador Fernando José Gonçalves 

pede pela ordem e diz: “Por se tratar de Extraordinária, direto, agora, é o 

Parecer Jurídico, o das Comissões e, aí sim o processo de discussão e 

votação não é?”. Em seguida, o Vereador Sérgio de Paula Franco fez a leitura 

doParecer da Assessoria Parlamentar e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 038/2018, que deram por 

APROVADO o projeto. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela 

ordem e diz: “Sr. Presidente, gostaria de discutir o projeto.Sr. Presidente, 

Nobres Pares, nós, na reunião preliminar que fizemos, eu, como Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação e relator da Comissão de Tributação, Finanças 

e Orçamento, nós não vimos óbices dentro das Comissões de tramitar, normal 

tramitação do Projeto para apreciação do Plenário e votação. Porém este 

projeto, ele chega, no meu entendimento, prejudicado nesta Casa, tendo em 

vista de que já exposto na reunião, mas, agora, registrar em Ata, o 

fracionamento que vai se tendo da referida dotação orçamentária. Nós 

limitamos lá atrás em 5% o limite de transferência e, hoje, numa consulta junto 



ao Secretário de Finanças, ele informou que esse crédito especial está sendo 

aberto única e exclusivamente para suprir as necessidades do transporte 

escolar, tendo em vista ter sido feito o convênio. Bom, mas além disso, ele 

comentou que havia também a necessidade de suplementação de folha e 

também a necessidade de suplementação para outras finalidades fora esta 

específica. Então, eu sugeri que fosse reavaliada essa dotação orçamentária 

para que se fizesse o impacto único, não que seja na totalidade, mas,pelo 

menos, que seja muito próximo da realidade até o final do ano, para que a 

gente não possa ficar todas as vezes fazendo aqui modificações de dotações 

orçamentárias dentro do orçamento municipal. O Vereador Luís, como líder do 

Prefeito, antes da Sessão, ligou para o Prefeito, eu conversei com o Prefeito e 

expliquei isso para o Prefeito e existia a possibilidade, como o Projeto é do 

Executivo e o Vereador Luís é o líder do Prefeito, da possibilidade; e ficou 

acordado isso com o Prefeito, do vereador Luís retirar o projeto. Porém, eu não 

sei qual o posicionamento do Vereador Luís, se ele vai retirar mesmo ou não, 

mas, se não for retirar, aí nós teremos que ir para a votação. Mas deixando 

claro que isso já havia sido combinado; de que eu, particularmente, não 

concordo com esse tipo de fracionamento de dotação, que se chegue mais 

próximo possível. Aí fica a critério da base do governo ver qual situação vai ser 

colocada a partir desse momento. Obrigado, Sr.Presidente!”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Junior pede pela ordem e diz: “Gostaria de fazer um 

comentário também sobre o projeto, tendo em vista que eu achei muito vago 

também o projeto; não tem discriminação dos valores, aonde vão ser utilizados; 

se, quando o projeto vier para a Casa, se for para fazer uma anulação, um 

crédito suplementar, eu acho que tem que ser especificado para onde ele vai 

ser utilizado. Não tem como votar a favor em um projeto que não está sendo 

especificado. Então,só para deixar registrado em Ata. Antes de entrar na 

Sessão, até discuti com o Vereador Waltinho e com o Vereador Luís Passos 

sobre isso, que eu era contra o projeto, porque não estava especificado, não 

tinha uma justificativa plausível para eu votar a favor.  Obrigado,Presidente!”. O 

Vereador Luís Carlos dos Passos pede pela ordem e diz: “Sr. Presidente, o 

conhecimento que eu tive com o Secretário de Finanças, o qual tratava dessa 

suplementação no valor R$ 773.857,68 para compor o restante que a 

contrapartida do município, de 30%, para que esse convênio do transporte 

escolar seja firmado. Eu façouma sugestão para que ponha em votação o 

projeto.”. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem e diz:  “Sr. 

Presidente, só para manifestar o posicionamento do que o Vereador Luís 

Passos colocou, converge do que eu havia conversado com o prefeito, de que 

o prefeito retiraria o projeto e apresentaria o projeto, no máximo até terça-feira, 

um novo projeto já com as correções. Porém o vereador Luís Passos é líder do 

prefeito e ele tem a prerrogativa de manter o projeto em votação. Muito 

obrigado!”. O Senhor Presidente colocou em votação o Requerimento do 

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

Permanentes ao Projeto de Lei nº 038/2018. APROVADO.Em discussão e 



única votação o Projeto de Lei nº 038/2018. O Senhor Presidente Lourival 

Bispo de Matos diz: “Bom, deixaram essa discussão, realmente, para este 

Presidente. Eutambém, realmente, não gostaria que fosse repartilhado; 

realmente, nós sabemos que daqui a mais, talvez, 10 dias, 12 dias, ele vai 

estar nos mandando novamente, e que nós entramos no recesso; realmente, 

segunda-feira nós já estamos no recesso. Praticamente, partir de amanhã nós 

já estamos no recesso. E, realmente, eu vou dar o meu voto e vou breve aqui 

já decidindo aqui que eu também voto favorável à retirada do projeto para que 

possa ser analisado.”. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela 

ordem e diz “Sr. Presidente, nós estamos votando favorável ounão ao projeto, 

e não à retirada.”. O Senhor Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “ Não é 

que eu sou contrário ao projeto, mas apenas que seja retirado o projeto para 

que a gente possa encaminhar ao prefeito e, realmente, ser feito como foi 

dialogado há poucos instantes ali na Sala de Reuniões; para que ele possa, 

talvez, terça-feira, ou quarta-feira; terça ou quarta-feira, não tem problema, 

aqui, nós fazemos nova Sessão Extraordinária e aprovamos, vamos aprovar, 

porque eu sei que há necessidade; mas também não podemos aprovar aqui 

uma coisa vaga e deixar laicidade, porque eu sei que daqui a 10 dias ele vai 

mandar outro para esta Casa e nós teremos que estar convocando, 

novamente, os Vereadores novamente estarem aqui para que seja aprovado.”. 

O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem e diz: “Só para que 

não paire dúvida, então, o voto de V. Ex.ª é contrário ao projeto da forma como 

ele está? É isso?”.O Senhor presidente Lourival Bispo de Matos, em resposta 

diz: “Isso!”. O Projeto de Lei nº 038/2018 foi REJEITADO por 5 votos contrários 

a 4 votos favoráveis.O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem 

e diz: “Sr. Presidente, eu acho que a forma mais coerente, e eu solicito de V. 

Ex.ª junto a Diretoria da Casa que, se possível, ainda acho que dá tempo hábil 

para entrar hoje ainda, já encaminhar-se para o Executivo esse projeto, para 

que o Executivo, já sabendo que esta rejeitado, já possa começar em uma 

nova avaliação; apesar de que o prefeito, quando eu conversei com ele por 

telefone, ele disse que já ia conversar com o Secretário de Finanças para 

começar a fazer a nova avaliação,  para que, o quanto antes, possa se 

encaminhar para esta Casa o projeto muito mais completo e aí, sim, com o 

Secretário de Finanças ou o próprio Prefeito esteja; como o Vereador Reinaldo 

colocou, nós não sabemos se é para obra ou se é para consumo, transporte; 

que venha e explique:“olha, a dotação, essa daqui é para a folha, isso daqui é 

para material de consumo, esta é para o transporte, aquela é para obra...”, 

porque aífica claro para todos os Vereadores, mais fácil de nós discutirmos e 

aprovarmos o projeto de uma forma bastante clara, e não da forma meio/, 

apesar de que  temos a informação; acho que os únicos dois que tinham a 

informação que era referente a transporte acho que foi o Vereador Luís 

Passos, não sei os demais, e eu que liguei para o Secretário de Finanças. 

Acho que todos os demais Vereadores ficaram surpresos de saber que era o 

transporte; eu não sei os demais, mas, pelo menos, a informação que chegou; 



eu fiquei sabendo hoje disso. Então que, se possível, encaminhe hoje mesmo 

para o Executivo para que a gente possa dar agilidade, até mesmo para que o 

Executivo também possa fazer o seu trabalho de forma mais rápida o possível. 

Muito obrigado!”. O Vereador Luís Carlos dos Passossolicita um aparte e diz: 

“Eu tomei conhecimento dessa matéria já um dia antes que o prefeito ia 

provocar uma Extraordinária, mas a minuta do Projeto chegou na minha mão 

ontem pela parte da manhã, como os demais. Eu acho até que nós tivemos aí 

uma média de, no mínimo, 12 a 24 horas para tomar conhecimento disso 

daqui, e não deixar para tomar conhecimento na hora da Sessão. Eis a razão 

da gente votar a favor do projeto. Obrigado, Sr. Presidente!”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos diz: “Solicito já à Mesa Diretora para fazer o 

encaminhamento agora à tarde para o senhor Prefeito, para com que nós 

possamos e pedimos para ele; realmente, aqui não é que eu sou contra o 

projeto em si dele, mas apenas para que possa ser encaminhado mais 

adequadamente, explicado para que o remanejamento disso, daquilo e coisa e 

tal. E, realmente, ele fazer e ver o que que ele vai realmente precisar, porque, 

pelas as contas que a V. Ex.ª vez, Vereador, o dinheiro estimado, realmente, 

não dá para pagar nem o que já foi comprado.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves pede um aparte e diz: “Assim, o Direito Constitucional do prefeito, o 

Direito Tributário do prefeito de encaminhar o remanejamento é uma garantia 

que ele tem, é um direito que ele tem. Nós não estamos discutindo o fato dele 

encaminhar o projeto; o que nós estamos discutindo é mandar-se fracionado, 

sendo que já existe um provisionamento para o ano todo. Tudo bem, está 

tendo a dificuldade financeira? Está precisando fazer o remanejamento? Tudo 

bem, entendemos que há dificuldade, a Receita caiu, tem a dificuldade de se 

empenhar, mas tem uma série de outras coisas aí, que, se nós formos levar „a 

ferro e fogo‟, nós vamos, por exemplo, entrar na questão da Multifácil, que está 

lá recebendo uma fortuna para aplicar um curso em determinada escola onde 

nem internet tem e o diretor tem que sair de uma escola para ir fazer o curso na 

outra, porque não tem internet e está sendo recebido e, para isso, tem dotação. 

Então, que se faça o planejamento. Nós não estamos contra a questão do 

remanejamento, que é um direito constitucional dele. Agora, que seja de uma 

forma também planejada de que a gente possa falar assim: “Bom, temos 

certeza que vamos remanejar e que esse recurso remanejado vai dar para 

chegar lá até outubro, novembro.” Entendeu? Agora, se não, toda semana a 

gente vai ficar aqui fazendo remanejamento e não é o caso. Muito obrigado, 

Sr.Presidente!”. O Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “E até porque a 

gente, eu tenho certeza que a hora em que ele/hoje é quinta feira; sexta, 

segunda-feira, já pode entrar na Casa terça feira. E tenho certeza que seria 

aprovado, não é? Então, não é por causa de estar praticamente no fim de 

semana, não é isso que vai atrasar o empenho disso ou daquilo, o pagamento, 

não! Mas acredito que, se realmente eles formalizarem o projeto, terça-feira, 

nós estamos de volta, sem problema nenhum,e será aprovado. A casa está 

aqui, realmente, para ajudar, não estamos aqui para atrapalhar ninguém, não. 



Só que, infelizmente, é que nem o Vereador está falando.Só que amanhã ou 

depois nós estamos aqui votando, novamente; então, quer dizer, a gente vai 

estar hoje e daqui a mais 10, 15 dias, estamos novamente numa Extraordinária 

para aprovar,talvez,mais outro projeto, tudo picadinho.Não, põe logo de uma 

vez para que a gente saiba então, realmente, o está sendo encaminhado para 

esta Casa e tudo bem. Bom, primeiramente, agradecer, o meu amigo aí que 

sempre nos deixa muito feliz quando vem nesta Casa, não é, Flávio?Eu fico 

muito feliz com a sua presença! E à imprensa também, muito obrigado pela 

presença!”.Em seguida, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

chamada nominal dos Vereadores inscritos para fazerem o uso da Tribuna. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira Juniorque, com a 

palavra, diz: “Queria aproveitar que o Nobre Vereador Fernando disse algumas 

coisas aqui, e complementar. Em relação aos valores aqui que o prefeito pediu 

para fazer remanejamento aqui, eu não só concordo porque não tem 

justificativa dos valores deste projeto, como qualquer outro projeto que vier 

para esta Casa sem especificação dos valores; eu não vou ser a favor de uma 

coisa que não justifica. Por exemplo, esse valor de R$773 mil que está pedindo 

remanejamento e foi citado aqui a Multifácil; aMultifácil recebeu mais de R$ 800 

mil e não foi feito nada até agora de informatização, retiraram as catracas; 

então, eu não sou a favor também por esse motivo desse projeto. Era só o que 

tem para falar, Sr. Presidente, agradeço!”.O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Sérgio de Paula Franco que, com a palavra,diz: “Como bem 

colocado pelos Nobres Pares, esse projeto remaneja dentro da própria 

Secretaria da Educação, e o porquê do meu voto contra? Estamos vendo a 

dificuldade que o país atravessa, a dificuldade que estamos tendo aí, a falta de 

material escolar dentro das escolas, isso há muito tempo. Ah, isso é dessa 

gestão? Não, isso vem há muito tempo, boa parte, de 10 anos para cá. Só que 

estamos falando dessa gestão; se está com dificuldade para aquisição de 

material escolar, agora, a gente vai fazer uma mudança, um remanejamento de 

orçamento, e o material escolar, onde estáa prioridade? Onde a gente está 

colocando a ordem das coisas? Então, se está faltando material escolar e eu 

não estou vendo uma prioridade nisso, eu não vou compactuar com o 

remanejamento de absolutamente nada. Se o que é urgente está faltando, 

qualquer outra coisa que venha a acontecer, me mostre a urgência, me mostre 

a declaração comprovada ali no projeto do que está saindo, para onde está 

indo e como está sendo feito. Faltou com a verdade, não conte com a minha 

ajuda. Então, foi neste sentido que eu votei contra. Não estou dizendo aqui que 

está faltando com a verdade, mas está faltando um pouquinho de informação. 

Fiquei sabendo, através de um funcionário da Casa, ontem, que me procurou 

na escola para que eu assinasse o material de uma Sessão Extraordinária que 

eu fiquei sabendo na tarde de ontem. Então, aquela nossa conversa aqui nesta 

Tribuna, naquela sala e também no gabinete do Sr. Prefeito: sempre que tiver 

um projeto importante para a cidade, que sejamos comunicados, que 

dialoguemos esse projeto, que conversemos sobre o assunto. Tem urgência? 



Ótimo, sabe o número do meu telefone; marca uma reunião aqui, converse 

conosco aqui, converse conosco na Prefeitura, onde quer que seja, mas vamos 

jogar claro, transparente e falar aquilo que é. Caso contrário, o meu 

comportamento vai ser igual foi hoje: a hora que tiver que ser „sim‟, vai ser 

„sim‟e a hora que tiver que ser „não‟ vai ser „não‟, e não tem meio termo. 

Obrigado, Senhor Presidente!”.Não havendo mais inscritos para o uso da 

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

“Então, esse Vereador só quer aqui agradecer aos funcionários da Casa e 

também agradecer, dentro dessa reunião, que a gente tivemos hoje, essa 

Sessão Extraordinária, que eu tenho certeza que terça-feira o Prefeito estará 

mandando de volta para cá este projeto e, realmente, vai estar „redondinho‟ 

para que a gente possa estar aprovando; realmente, tudo explicado, onde vai, 

onde deixa de ir, e tenho certeza que terça-feira a gente pode se reunir e, 

novamente, aprovar o projeto. Este Vereador aqui, não é que ele está sendo 

contra, não, apenas estou acompanhando a realidade,porque eu sei que daqui 

a mais 10, 15 dias, ele vai trazer novamente mais um projeto para nós 

estarmos marcando mais uma Extraordinária para com que seja aprovado. 

Então, isso é melhor: que a gente faça já de uma vez por todas, porque, pelo 

menos, o prefeito fica tranquilo, os Vereadores também; às vezes, uns vão 

viajar, porque vão estar no recesso; pelo menos, cada um vai cuidar dos seus 

afazeres que têm também dentro do seu recesso. Terminada a Ordem do Dia e 

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

lembrando também que amanhã nós temos a Sessão Solene Itinerante, às 

19h, no João Cardoso. E eu já tinha falado na Sessão passada, aliás, falei 

numa entrevista, e gostaria que aqueles quisessem estar presentes, para nós, 

seria uma honra também; as famílias que estiverem, a cidade, aqueles que se 

interessarem de, realmente, estarem no João Cardoso assistindo uma Sessão 

Itinerante, apresentando ainda aqueles que, realmente/ a primeira professora 

que foi na época, também, em 1968, se não estou enganado, não é? E 

também aquele que pegou o primeiro tijolinho nessa obra. Então, é muito 

importante essa Sessão Solene Itinerante; é muito importante que tenha a 

colaboração de todos, para estarem sempre presentes. A gente vai ficar muito 

honrado com isso aí. Bom, vou repetir novamente: Terminada a Ordem do Dia 

e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Extraordinária do dia 28 de junho de 2018. Muito 

obrigado a todos. Que Deus abençoe!”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 28 de junho de 2018.    
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