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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018.  

 

Aos trinta dias do mês de agosto 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 Fábio Rogério 

Barbosa, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, 

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

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

Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Walter Antônio 

Miranda e Walter Machado de Almeida, realizou-se a Sessão Extraordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim.O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao 

Primeiro Secretário, Reinaldo Pereira Júnior, que procedesse a chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 69 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 Extraordinária. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura do Ofício nº 

655/2018. 1.  Ofício nº 655/2018, de 27/08/2018 – Sr. Marcos Paulo de Almeida 

–requer instauração de Comissão de Investigação contra o Sr. Prefeito 

Municipal Jarbas Ezequiel de Alencar.O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, eu solicito à Vossa Excelência que 

passe o audiovisual, pois, até mesmo porque o mesmo faz parte desse 

processo e a população também fica ciente do ocorrido. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”.O Sr. Presidente acata o pedido do Vereador [Execução de 

conteúdo audiovisual]. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem:Senhor. Presidente, eu só solicitei o audiovisual, porque são processos 

diferentes, então, para os Vereadores, era um processo e, agora, para o 

Prefeito é um outro processo. Então, é esse o motivo que eu peço o 

audiovisual. Obrigado, Sr. Presidente.”.Em seguida, o Senhor Presidente 

colocou em votação o Requerimento nº 655/2018, do Sr. Marcos Paulo de 

Almeida. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito 

votação nominal.”.O Sr. Presidente pede, então, para que o Primeiro Secretário 

faça a chamada nominal dos Senhores Vereadores para votação.Vereador 

Fabio Rogério dos Santos [favorável]; Vereador Fernando José Gonçalves 

[favorável]; Vereador Jorge Mishima [favorável]; Vereador Juniel da Costa 

Camilo [favorável]; Vereador Leonardo Venâncio Molina [favorável];Vereador 
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Luís Carlos dos Passos [favorável]; Vereador Lourival Bispo de Matos 

[favorável]; Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável]; Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior [favorável]; Vereador Robério de Almeida Silva, 

[favorável]; Vereador Sergio de Paula Franco [favorável]; Vereador Walter 

Antônio Miranda [favorável]; Vereador Walter Machado de Almeida [favorável]. 

O Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos suspende a Sessão para análise do 

Requerimento por parte das Comissões. Retornando, o Presidente solicita ao 

Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão.O Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Parecer Jurídico e do Parecer 

das Comissões referente ao Ofício nº 655/2018.1.Parecer da Assessoria 

Parlamentar e Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Protocolo nº 

655/2018, que deram por APROVADO o Requerimento. O Senhor Presidente 

coloca em discussão e votação o Parecer da Comissão de Justiça e Redação. 

O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu 

solicito que essa votação seja nominal.”.Atacando o pedido do Vereador, o 

Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a chamada nominal para 

votação do Parecer da Comissão. Vereador Fabio Rogério dos Santos 

[favorável]; Vereador Jorge Mishima  [favorável]; Vereador Juniel da Costa 

Camilo [favorável]; Vereador Leonardo Venâncio Molina [favorável]; Vereador 

Luís Carlos dos Passos [favorável]; Vereador Lourival Bispo de Matos 

[favorável]; Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável]; Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior [favorável]; Vereador Robério de Almeida Silva, 

[favorável]; Vereador Sérgio de Paula Franco [favorável]; Vereador Walter 

Antônio Miranda [favorável]; Vereador Walter Machado de Almeida [favorável]. 

O Parecer foi APROVADO POR UNANIMIDADE.O Vereador Fernando José 

Gonçalves pede pela ordem: “Tendo em vista a apreciação pelo Plenário do 

Parecer da Comissão e ter sido aprovado por unanimidade de todos os 

vereadores, agora o rito é de que instale a Comissão Processante através de 

sorteio.”.O Vereador Reinaldo Pereira Junior pede pela ordem: “Tendo em 

vista que já foi instaurado nesta Casa uma Comissão Processante contra os 

três Vereadores, eu solicito que seja mantida, não a mesma Comissão na 

mesma ordem, mas com os mesmos vereadores a nova Comissão, até porque 

o vídeo, que é a prova mais robusta, ela é objeto principal da investigação, 

então, eu acho que, para não atrapalhar a investigação, deveria manter pelo 

menos os vereadores que estão na Comissão, só que em ordem diferente.”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: “Solicito/ o rito seria 
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sorteio, mas, como o nobre Vereador solicitou a manutenção dos membros da 

primeira Comissão Processante, no caso eu, o Vereador Marcelo e o Vereador 

Leonardo, eu solicito de Vossa Excelência que, se caso não for fazer o sorteio, 

que faça uma votação nominal referente ao requerimento do vereador 

Reinaldo. Muito obrigado!”.Atacando o Senhor presidente solicitou ao Senhor 

secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores para 

votação.O Vereador Jorge Mishima pede pela ordem: “Na verdade, Sr. 

Presidente, eu gostaria, antes de mais nada, de citar os nomes dos que estão 

na Comissão, senão, nós não estamos votando, é melhor falar os nomes dos 

Vereadores.”. O Primeiro Secretário, a pedido do Vereador, informa os nomes 

dos Vereadores que compõe a Comissão Processante: “Vereador Fernando 

José Gonçalves, Vereador José Batista de Miranda Mello e o Vereador 

Leonardo Venâncio Molina.”. Em seguida, é feita a votação nominal do 

Requerimento do Vereador Reinaldo Pereira Junior: Vereador Fabio Rogério 

dos Santos [favorável]; Vereador Fernando José Gonçalves [favorável]; 

Vereador Jorge Mishima [favorável]; Vereador Juniel da Costa Camilo 

[favorável]; Vereador Leonardo Venâncio Molina [favorável]; Vereador Luís 

Carlos dos Passos [favorável]; Vereador Lourival Bispo de Matos 

[favorável]; Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável]; Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior [favorável]; Vereador Robério de Almeida Silva, [favorável]; 

Vereador Sérgio de Paula Franco [favorável]; Vereador Walter Antônio Miranda 

[favorável]; Vereador Walter Machado de Almeida [favorável]. APROVADO 

POR UNANIMIDADE.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pede pela 

ordem: “Havendo a votação, eu gostaria que vossa excelência pusesse para 

que nós, membros, deliberassem a posição dos cargos de cada um, então, 

criada a próxima Comissão, para a gente poder já decidir e deixar colocado 

aqui a composição nova; pelo menos uns 3 minutos, se fosse o caso, não 

sei.”.O Vereador Sergio de Paula Franco pede pela ordem: “Solicitamos a 

suspensão por 5 minutos...”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

completa:“Só para a gente poder fazer, para que seja feito.”.O Vereador Sergio 

de Paula Franco pede pela ordem: “Sr. presidente havendo a necessidade de 

montar a nova comissão, os membros aqui escolhidos Leonardo, Fernando e 

Marcelo, precisam compor „Presidente‟, „Relator‟ e „Membro‟, então é 

necessário que eles façam isso. Muito obrigado, Sr. Presidente!”. Assim, o 

Senhor presidente colocou em votação o requerimento do nobre Vereador, o 

qual foi APROVADO. Após a manifestação negativa do Plenário, o Presidente 

Lourival Bispo de Matos solicita: “Peço um minuto enquanto a gente 

acompanha; é o regulamento, nós temos que, realmente, a decisão, vocês vão 
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ter. Talvez, aqui vocês esperem, mas eu gostaria de só um minuto, 

infelizmente/”. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: “Eu 

acho que assim, eu acho que os munícipes presentes, com todo respeito, não 

conseguiram compreender ainda de que a votação já existiu, o senhor Prefeito, 

no ato da votação, já se encontra afastado, basta Vossa Excelência a hora que 

fizer a determinação; o requerimento, o Parecer das Comissões foi pelo 

afastamento e aprovado o afastamento, basta Vossa Excelência dar depois 

ciência ao Plenário para que possa ser feito. Muito obrigado.”. O Senhor 

Presidente Lourival Bispo de Matos solicita: “Por favor, eu peço...acho que a 

gente, por educação, se pede „por favor‟ apenas para se manter aquilo que é 

ordem, que temos que seguir a Casa. Nós não podemos fazer nada/ (...) serei 

obrigado a chamar as autoridades e esse que está dizendo os palavrões, vou 

pedir para se retirar. Infelizmente, eu sou obrigado a agir nesta forma. Se agir 

com falta de educação, eu sou obrigado a mandar retirar; não gostaria disso aí, 

porque acho que não é do nosso feitio, nós não estamos aqui para isso, 

estamos aqui para resolver os problemas, entendeu? Agora, gostaria que 

mantivesse o respeito [trecho inaudível] Sim, mas a Casa está aí e temosque 

respeitar as pessoas. Quem está dizendo os palavrões tem que respeitar.”.O 

Vereador Reinaldo Pereira Junior pede pela ordem: “Solicito dar uma opinião 

aqui, inverter o Vereador Leonardo Venâncio Molina com o Vereador Fernando; 

o Vereador ser Presidente, e o Fernando ser Relator e o Marcelo Membro.”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: “Sr. Presidente, eu 

não sei o Vereador Leonardo na Relatoria, o Vereador Marcelo na Presidência? 

É consenso? Então, sem problema nenhum, a comissão assim propõe a esta 

Casa: o Vereador Marcelo como Presidente, o Vereador Leonardo como 

Relator e eu como Membro, está decidido.”.Ficando decidida a composição da 

Comissão, o Presidente ao Segundo Secretário que faça a leitura do 

esclarecimento da decisão da Casa. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

faz a leitura:“Após aprovado o parecer da Comissão, encontra-se afastado o 

Senhor Prefeito; a partir desse momento, encaminha-se à Secretaria da Casa 

para as devidas providências. Presidente da CP, da Comissão Processante: 

Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo Relator Leonardo Venâncio Molina 

e Membro Fernando José Gonçalves.”. Após a leitura do afastamento do 

Prefeito Municipal e instauração da Comissão Processante, o Presidente 

solicita que seja feita a chamada dos Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O senhor secretário informa que não há inscritos para o uso da 

Tribuna. Assim, o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações 

finais: “Terminada a Ordem do Dia,primeiramente eu quero agradecer, 
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desculpa, mas, primeiramente, eu quero agradecer novamente a presença de 

todos, a imprensa, que sempre estão nos acompanhando em todos os 

trabalhos e os munícipes; quero agradecer todos de coração. E, nesse 

momento, terminada a Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço os presentes e declaro terminada a Sessão Extraordinária do dia 

30/08/2018.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 30 de agosto de 2018.      
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