
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018.  

 

Aos sete dias do mês de maio 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, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Leonardo Venâncio Molina, 

Luís Carlos dos Passos, Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos 

Santos, Reinaldo Pereira Junior, 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, o Vereador Reinaldo Pereira Junior, que procedesse a 

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

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.52 do Livro nº.14, de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O 

senhor Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão Ordinária, 

convocando o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo para que este o 

auxiliasse na Segunda Secretaria da Mesa Diretiva. 1. O Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária do dia 02 de maio de 2018. O Nobre Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor 

Presidente acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2. O Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a leitura,discussão e votação da Ata da Sessão 

Extraordinária do dia 25 de Abril de 2018. O Nobre Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente 

acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. 3. O senhor Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário, o Vereador Reinaldo Pereira Junior que fizesse a leitura do 

Ofício nº 048/2018– CEACS- Conselho Estadual de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.O Vereador Fernando 

José Gonçalves pede pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista que os 

ofícios são encaminhados, seja pela Secretaria do Estado, seja por qualquer 

órgão e lidos na Ordem do Dia, solicito de Vossa Excelência que solicite à 

Secretaria da Casa que encaminhe cópia desse Ofício, mais especificamente, 

a todos os gabinetes dos Nobres Vereadores, por gentileza.”. Em resposta ao 

pedido do Vereador, o Presidente Lourival diz: “Eu vou encaminhar à 

Secretaria para que seja enviada a cópia do ofício.”. 4. Ofício n.º 074/2018 - 

SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias nº 187 ao 196/2018; *Decreto n° 3330 e 3331/2018. 



 

 

Terminado o Expediente, o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pede 

pela ordem: “Gostaria de falar que o senhor, talvez, estava comentando de 

inverter a Pauta para efetuar a eleição para complemento do cargo de Segundo 

Secretário. O senhor vai querer inverter a Pauta? É que aí não há necessidade 

de inverter a Pauta. Se o senhor entrar na Ordem do Dia.”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos diz: “Nós temos uma pausa então para fazer para a 

eleição/”.O Vereador Jorge Mishima pede pela ordem: “Senhor Presidente, é 

só pedir àqueles que queiram concorrer à Secretaria, que se manifestem, é 

mais simples. Acho que não precisa parar a Sessão, não”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos responde: “Ah sim, até porque, democraticamente, 

na segunda-feira passada, eu pedi àqueles que realmente fossem 

interessados, que se inscrevessem. Não sei se houve algum interesse. Então, 

nós colocamos em votação nominal para o cargo de Segunda Secretaria. 

Quem for interessado, pode se expressar.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves pede pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista a vacância 

do cargo de Segundo Secretário, e até o presente momento, não foi inscrito 

nenhum dos Nobres Edis para pleitear o cargo, acho que seria da prudência, 

até porque eu estava conversando com o Vereador Jorge Mishima aqui e, pelo 

Regimento, teria que ser manifestado na Secretaria. Como não houve a 

manifestação, acho que o Plenário é soberano para que, qualquer um dos 

Pares que se manifestarem a concorrer ao cargo de Segundo Secretário, caso 

haja mais de um Nobre Vereador a concorrer, aí sim, abriríamos para a eleição; 

senão, se for apenas um Nobre Edil, faríamos a votação nominal, é lógico, 

porque a votação tem que ser nominal. Mas aí eu acho que ficaria essa 

sugestão para Vossa Excelência.”. O Vereador José Rodrigues Lares pede 

pela ordem: “Senhor Presidente, mas já tem algum candidato para a vaga? 

Não tem candidato? Então acho que é melhor dar uma paradinha de cinco 

minutos mesmo para a gente discutir.”. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina pede pela ordem: “Eu me candidato a Segundo Secretário.”. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos pergunta: “Há interesse de Vossas 

Excelências também?”, os quais os Vereadores respondem negativamente. O 

Presidente continua: “Quem for de acordo, realmente, eu gostaria que cada um 

se expressasse dizendo se é favorável, com voto nominal.”. O Vereador 

Robério de Almeida Silva pede pela ordem: “Havendo então agora 

manifestação de alguém, gostaria que o senhor colocasse nominalmente cada 

um que se expresse, sendo que ele se apresenta como único candidato, é 

isso? Então, cada Vereador, o Primeiro e Segundo Secretários, se puderem, já 

irem tomando nota, já. O senhor vai perguntando como vota cada um.”. 

1.VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CARGO DE SEGUNDO SECRETÁRIO – 

Candidato: Vereador LEONARDO VENÂNCIO MOLINA. O Primeiro Secretário, 

o Vereador Reinaldo Pereira Junior, faz a chamada nominal para votação dos 



Vereadores. ELEITO POR UNANIMIDADE. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo pede pela ordem: “Havendo eleito agora para o cargo o Nobre 

Vereador, solicito que seja então empossado e que eu possa voltar ao meu 

lugar.”. O Presidente Lourival Bispo de Matos convidou o Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina para assumir a Segunda Secretaria da Mesa. O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina pede pela ordem: “Quero agradecer a 

compreensão de todos, por terem confiado em mim como candidato à Segunda 

Secretaria; não poderia deixar de agradecer também ao Nobre Vereador Jorge 

Mishima e Walter Machado. Desculpa, foi uma falha.”. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, o Vereador Leonardo Venâncio Molina, que fizesse a leitura da 

Indicação nº 090 a nº 093.1.Indicação nº 090/2018 de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto à Secretaria Competente 

para a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, em toda sua extensão, nesta cidade. Esta 

é uma reiteração da Indicação n° 067/2018. 2. Indicação nº 091/2018 de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto à Secretaria 

Competente para a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Alameda dos Girassóis, Alameda das Primaveras, 

Loteamento Tico City, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 193/2017; 038/2018 e 064/2018.3. Indicação nº 

092/2018 de autoria do Nobre Vereador Luís Carlos Dos Passos: solicita ao 

Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto ao 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos – DOSU, no sentido de executar 

serviços de tapa buracos na Estrada Municipal do Bairro Pomar do Carmo. 4. 

Indicação nº 093/2018 de autoria do Nobre Vereador Luís Carlos Dos Passos: 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, no sentido de executar 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio Acima, 

iniciando na bifurcação próximo a propriedade do Sr. Evandir, sentido Sabaúna 

e sentido Cézar de Souza, em toda sua extensão. Não havendo mais 

Indicações passou-se aos Projetos em Deliberação. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO. 1.Projeto de Lei nº 016/2018: Institui o 

Programa “Abrigo Legal de Passageiros”. 2. Projeto de Lei nº 017/2018: 

Institui o Programa de incentivo a cultura “Tô na Praça”. O Vereador Fernando 

José Gonçalves pede pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista eu estar 

na Presidência da Comissão de Justiça e Redação e relator da Comissão de 

Tributação, Finanças e Orçamento, na última sexta-feira, Vossa Excelência 

convocou uma reunião conjunta de todas as Comissões, mas, infelizmente, não 

houve quórum, apenas eu e o Vereador Robério estivemos presentes na 

reunião das Comissões, os demais Vereadores não puderam estar presentes 

por causa de outros compromissos, e acabou a reunião sendo prejudicada por 



não haver quórum. Porém, eu tenho em minhas mãos aqui na Presidência da 

Comissão , Projeto de Lei nº 04/2018 do Nobre Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, o qual houve um veto por parte do senhor Prefeito ao projeto. E 

nós temos um prazo Regimental para analisarmos o veto, e esse prazo está se 

encerrando hoje. Então solicito de Vossa Excelência a suspensão da Sessão 

para que a gente possa fazer uma reunião com as Comissões, aproveitando 

que estão todos os Vereadores aqui, para que a gente possa analisar os 

pareceres, tendo em vista que já temos o parecer jurídico da Casa e faremos 

apenas o parecer conjunto das Comissões. E solicito também de Vossa 

Excelência, devido ao feriado prolongado, que foi na semana passada, ainda 

na reunião da sexta-feira não tivemos tempo de protocolarmos um 

Requerimento; tanto eu quanto o Nobre Vereador Marcelo gostaria que Vossa 

Excelência autorizasse a inclusão desse Requerimento também na Ordem do 

Dia. Muito obrigado.”. O Presidente Lourival Bispo de Matos suspende a 

Sessão para reunião entre as Comissões.ORDEM DO DIA: Retornando o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

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

de 1. Parecer da Assessoria de Relações Parlamentares ao Ofício nº 

128/2018 – SMA: Veto total do Projeto de Lei nº 004/18.2. Parecer Conjunto 

das Comissões Permanentes ao Ofício nº 128/2018 – SMA: Veto total do 

Projeto de Lei nº 004/18. Assinam o Parecer todos os membros das comissões, 

com exceção do Vereador José Rodrigues Lares, membro da Comissão de 

Obras, Serviços e Bens Municipais. O Vereador Fernando José Gonçalves 

pede pela ordem: “Senhor Presidente, o que nós percebemos nesse projeto, 

apesar da grande valia e qualidade dele, é que, numa análise mais profunda, 

ao longo desses meses, nós temos apresentado diversos projetos nessa Casa, 

de diversos Vereadores; e nós temos constatado que sempre retornam do 

Executivo com o veto na justificativa de que se criam despesas. Só que, num 

aprofundamento mais agudo da análise do projeto, nós detectamos que muitos 

dos projetos que já foram vetados e derrubado o veto, inclusive nessa Casa, a 

despesa já consta lá atrás quando nós aprovamos a Lei do Orçamento. O 

Vereador Eduardo acabou de apresentar um projeto de lei „Cultura para todos‟, 

o qual ele justifica folders, materiais impressos e tudo o mais, e com certeza o 

Executivo viria com a justificativa – não posso garantir 100% - mas viria com a 

justificativa de que cria-se despesas esse projeto, como foi o „Xadrez na Praça‟, 

como foram outros projetos que foram aqui derrubados o veto. Mas o que o 

Executivo e nem nós detectamos, e isso é uma autocrítica a todos nós, é que, 

se nós formos analisar muitos projetos que foram discutidos nessa Casa, que 

foram derrubados os vetos ou mantidos os vetos, é que já constavam na Lei 

Orçamentária quando nós aprovamos a Lei Orçamentária de 2018. Então cai 

porque terra a justificativa do Executivo de que está se criando despesas num 

referido projeto. Na realidade, não é isso. A despesa já consta lá atrás no 

projeto. O que pode-se justificar, sim, é que, nos projetos apresentados, nós 

não apontarmos que a despesa da execução desse projeto já consta aprovada 



na lei orçamentária anterior. Então, é só para justificar o relatório, 

principalmente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, e requeiro 

a Vossa Excelência que, se depois de aprovado por esse Plenário, quando for 

encaminhado ao Executivo o referido parecer de rejeição pelo veto, que nós 

possamos encaminhar também ao Executivo o Parecer Jurídico e o Parecer 

das Comissões e da Casa para que o jurídico do Executivo tenha ciência de o 

porquê a Câmara rejeitou o veto. Porque simplesmente o que vem ocorrendo – 

isso eu estava conversando com o Vereador Sérgio, chega lá simplesmente: 

“derrubamos o veto.”. Nós não temos uma justificativa do porquê derrubamos o 

veto. Então eu acho que Vossa Excelência poderia, juntamente com a Mesa, 

assim que encaminhar o veto, a manutenção do veto ou a rejeição do veto para 

o Executivo, encaminhar já com os pareceres do porquê nós estamos 

rejeitando o veto do prefeito. Muito obrigado.”. O Presidente responde: “Será 

encaminho, Nobre Vereador”. O VereadorSérgio de Paula Franco pede pela 

ordem: “Como o Nobre Vereador Fernando colocou, eu, enquanto professor e 

membro da Comissão de Ordem Social e Saúde, manutenção de limpeza nas 

caixas d‟água visa diretamente a saúde dos alunos, funcionários e professores, 

pais de alunos, quem mais for utilizar água na escola. Então é obvio que é algo 

de necessidade primário. Então tem que acontecer e pronto. A previsão já 

existe no orçamento, que é „manutenção de prédios públicos‟. Se for 

manutenção, a limpeza de caixa d‟água já se enquadra nesse perfil. É claro 

que a limpeza está prevista, acontece, o que está se pedindo no projeto é 

apenas para regulamentar aquilo que já é feito. Se já tem um orçamento 

previsto para isso, e já tem a limpeza acontecendo, então está só oficializando 

aquilo que acontece; está tornando lei aquilo que já acontece. Então não tem 

nada de invenção aí de algo que vá gerar despesa. Ainda é citado que quebra 

a harmonia entre os Poderes. Eu acredito, sim, que quebra a harmonia dos 

Poderes quando a gente manda um projeto e não manda o Parecer Jurídico, o 

Parecer das Comissões, o dizer como isso foi encaminhado. Quando chega lá, 

simplesmente, e manda o veto pelo veto e não tem esse diálogo, então quebra-

se a harmonia. Precisamos ter um pouquinho mais de diálogo, já falamos sobre 

isso aqui algumas vezes; ao invés de se construir muros, precisamos construir 

pontes. E é isso que eu acho que falha de lado a lado; enquanto não houve 

entendimento de que precisamos estreitar esses laços, a coisa não caminha. 

Então, esse é o meu entendimento.”. O Vereador Jorge Mishima pede pela 

ordem: “Senhor Presidente, eu acho mais plausível, antes de colocar em 

votação o projeto, colocar os pareceres, porque os pareceres já rejeitam o veto, 

então, automaticamente, aprovando os pareceres, estamos rejeitando já o veto. 

Essa é a minha sugestão. Nada impede que se coloque primeiro em votação 

os pareceres e, em seguida, o projeto. Muito obrigado.”. Em votação: parecer 

das Comissões. APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves pede 

pela ordem: “Senhor Presidente, eu acho que, a partir do momento em que 

colocamos em votação os pareceres da Comissão, já rejeitando o veto, eu 

acho que já/ porque o projeto já foi aprovado, aí ele foi vetado. Se nós 



vetarmos o veto, quer dizer, o parecer da Comissão já está rejeitando o veto. 

Está certo? Então eu acho que deu-se por concluída a votação a partir do 

momento da votação do Parecer das Comissões.”. O Vereador Jorge Mishima 

diz: “Isso é o que [trecho inaudível] determina, porque, se os pareceres forem 

contrários, aí, praticamente já se arquiva. Mas como lembrou o nosso 

Vereador, na verdade, já foi rejeitado o veto pelo seu parecer. Mas, para que 

não pairem dúvidas, coloque em votação também.”. O Vereador Fernando 

José Gonçalves pede pela ordem: “Senhor Presidente, então seria colocada 

agora a votação do veto?”. Ao que o Presidente responde: “Isso”. Em votação: 

Rejeição ao veto. APROVADA. Fica constado que todos os vereadores 

votaram a favor da rejeição ao veto, com exceção do Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares. 3.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS. Em única discussão e votação Requerimento nº 114/2018: 

requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Setor Competente, solicitando estudos necessários para efetuar 

instalação de braços com iluminação pública na Rua Olavo Bilac, com a 

esquina Martins Pena, Bairro Cruz das Almas. APROVADO. 4. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 115/2018, requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente, 

solicitando estudos necessários para efetuar instalação de braços com 

iluminação pública na Estrada Vicente Castelano, em frente ao n° 935, Bairro 

Castelano, e reparos em toda a extensão nesta rua. APROVADO.  5. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 116/2018, requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente, 

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços para que passe 

a máquina motoniveladora e cascalhar a Rua Yamamoto em toda sua 

extensão. APROVADO. 6. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA. Em única discussão e votação Requerimento nº 117/2018, 

requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas 

providências em relação a limpeza e manutenção da calçada em toda a 

extensão da Avenida Ferdinando Jungers. APROVADO.7. Em única discussão 

e votação Requerimento nº 118/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas 

Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja feita a manutenção de limpeza e roçada no 

campinho de futebol localizado no Bairro Castellano, ao lado da associação de 

bairro. APROVADO. 8. Em única discussão e votação Requerimento nº 

119/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências em relação a limpeza pública em todas as vias do Bairro 

Jardim dos Eucaliptos.APROVADO.9.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SÉRGIO DE PAULA FRANCO. Em única discussão e votação Requerimento 

nº 120/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando instalação de redutor 



de velocidade do tipo lombada na Rua João Paulo II, próximo ao número 45. 

APROVADO.10.Em única discussão e votação Requerimento nº 121/2018, 

requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o mesmo interceda 

junto ao Órgão Competente, solicitando instalação de Abrigo no ponto de 

ônibus da Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo à Delegacia de 

Polícia.APROVADO.11. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO. Em única discussão e votação Requerimento 

nº 122/2018, requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que o 

mesmo providencie a manutenção em caráter de urgência através de máquina 

motoniveladora e cascalhamento na Estrada Municipal dos Bolanhos. 

APROVADO.Não havendo mais material para a Ordem do Dia, foi feita a 

chamada nominal dos senhores Vereadores inscritos para uso da 

Tribuna.Vereador Fernando José Gonçalvescom a palavra diz: “Senhor 

Presidente, só para registrar: no último dia 29/04, a Associação Cultural de 

Biritiba Mirim – ACBM – todos conhecem mais como Caitã, realizou lá o 

Sukiyaki como eles realizam anualmente; então gostaria de deixar aqui as 

congratulações a toda a diretoria, em nome do Presidente, o Senhor Osvaldo 

Hirayama, a todos que recepcionaram os convidados do Sukiyaki, que todos os 

anos a Associação realiza com grande destreza e qualidade. Então, quero 

deixar meus parabéns à associação.”. O próximo orador é o Vereador Jorge 

Mishima, que diz: “Senhor Presidente, senhores membros da Mesa Diretiva, 

senhores Vereadores e senhores e senhoras presentes. Eu lamento muito o 

afastamento de foro íntimo do Nobre Vereador Fernando, um Secretário 

realmente muito competente, „tá‟ certo? Esta Casa sente muito a falta de Vossa 

Excelência como Secretário. Por outro lado, assume o mandato de hoje, com 

uma votação histórica, a Mesa Diretiva, o nosso amigo Leonardo Venâncio 

Molina. Ele sempre foi humilde e disse que não estava preparado, mas, 

realmente, hoje ele mostrou que ele está preparadíssimo, com uma leitura 

muito clara. Parabéns. E que Vossa Excelência tenha sucesso. E aproveitando, 

Senhor Presidente, eu gostaria de me dirigir a meu gabinete, porque eu tenho 

matérias lá a serem redigidas para que eu possa levar à Brasília amanhã. 

Muito obrigado.” O VereadorFernando José Gonçalvessolicita um aparte: “Só 

para agradecer a consideração de Vossa Excelência a meu respeito. Muito 

obrigado.”. O próximo orador é o Vereador José Rodrigues Lares, que diz: 

“Senhor Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, uma boa tarde, 

também a todos os pares e aos jornalistas que estão aí. Quero primeiramente 

parabenizar o nosso amigo Fernando pela sua competência que sempre teve 

nessa Casa, pelo seu primeiro mandato, que ensina muito o Vereador que está 

aqui. E parabéns também ao que assumiu, o Vereador Leonardo, que tenha 

boa sorte na mesa. No mais, eu queria agradecer ontem pelo aniversário da 

cidade aos deputados que compareceram ao Desfile Cívico, ao Deputado 

Lucena, Roberto Lucena; ao Deputado Estevam Galvão também que esteve 

presente, Deputado Fernando Gondim não pode ir ao desfile, mas foi na 

comemoração, Luis Coutinho, o Deputado Marcos Damásio, que também 



compareceu, o Deputado Federal Junji Abe que também apareceu. E foi um 

desfile muito bonito, a população sempre presente e, no mais, quero desejar 

um muito obrigado a todos.”O próximo orador é o Vereador Leonardo 

Venâncio Molina, que diz: “Senhor Presidente, boa tarde, Primeiro Secretário, 

boa tarde, ao Segundo Secretário, boa tarde, aos Nobres Pares, uma boa 

tarde. Quero agradecer também a presença da imprensa que faz um papel 

fundamental nessa Casa, agradecer também aos munícipes; em nome da 

Vanderli quero agradecer a todos os funcionários dessa Casa, em nome da 

minha assessora, Tais, quero agradecer a todos os assessores parlamentares 

dos Vereadores dessa Casa. Quero agradecer especialmente ao Luis Passos 

por ter confiado em mim, quero agradecer ao Vereador Paulo, ao Vereador 

Professor Sérgio, ao Vereador Eduardo: muito obrigado. Agradecer ao José 

Lares, quero agradecer também o Marcelo: muito obrigado pela votação. Quero 

agradecer o Jorge Mishima, que não está presente, mas está em seu gabinete, 

agradecer ao Walter Machado: muito obrigado, Walter. E agradecer 

especialmente a quem eu tenho um respeito: ao Nobre Vereador Fernando 

José Gonçalves, que é um excelente Vereador e tem se destacado muito 

nessa Casa de Leis: muito obrigado. Agradecer ao Vereador Primeiro 

Secretário Reinaldo Pereira Junior, ao Senhor Presidente Lourival Bispo de 

Matos: muito obrigado; e ao senhor Robério: muito obrigado pela confiança. 

Não poderia deixar de agradecer também e parabenizar a nossa querida 

cidade de Biritiba Mirim por 145 anos de aniversário e 54 anos de emancipação 

política, desde já, agradeço a compreensão de todos e muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O próximo orador é o Vereador Luis Carlos dos Passos, que diz: 

“Boa tarde à Mesa, senhor Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Vice-

presidente, aos demais pares, a todos os presentes e à imprensa. Vou fazer 

um pequeno comentário com relação ao projeto do Vereador Marcelo, com 

relação ao veto total nº 004/2018: realmente, o prefeito se atenta ao artigo 137 

da Lei Orgânica, na questão de criar despesas. Nós, enquanto Legislativo. não 

podemos. Mas também é fácil entender a falha, talvez no entendimento da 

matéria apresenta pelo Vereador, como o Sergio bem falou, de tornar clara a 

lei, que isso seja cumprido, porque nós não temos uma simples unidade. E 

também, não só unidade da Educação, assim como o prédio de Pronto-

Atendimento e o prédio onde é instalada a Prefeitura.  Talvez o entendimento 

de ter vetado foi dessa forma, embasado no artigo 137 da Lei Orgânica; mas o 

entendimento da matéria se dá para se tornar lei, que seja cumprido esse ato 

todo início de ano, início de exercício. Só para registrar, realmente, deu para 

entender a falta do entendimento jurídico lá da Prefeitura. Quero parabenizar 

também, principalmente a população de Biritiba Mirim, pelos 54 anos de 

emancipação política e os 145 anos de aniversário de seu nascimento. 

Parabenizo o prefeito pela festividade, pela simplicidade, ainda, que foi 

realizada; a gente sabe que não tem recursos para fazer grandes eventos e, 

também, culminou junto com o 1º de Maio. O Desfile Cívico foi, realmente, 

simples mas objetivo, contando com a presença das autoridades, dos alunos 



que, de uma certa forma, têm que se fazer presentes e mostrar um bonito 

desfile; a APAE, nós tivemos a Polícia Militar, o Tiro de Guerra, a Polícia Civil, 

a imprensa, e aqueles que participaram e prestigiaram o desfile. As 

autoridades, até o Fernando e o Reinaldo estiveram presentes. Quero 

parabenizar o prefeito por isso: pela simplicidade, e parabenizar a cidade pelos 

54 anos. Eu acredito que, com as dificuldades que vêm sendo sanadas, inicia-

se mais um ano para que a gente consiga dar continuidade e, no próximo ano, 

com certeza, mais algumas obras anunciadas serão concluídas. O prefeito não 

fez nem questão de falar muito de obras ontem, porque, nessa semana, já se 

iniciaram algumas obras de pavimentação, e que se tornam interessantes. 

Esse ofício também que a gente tomou ciência aqui na Casa, a gente sabe que 

a Educação precisa de investimentos para o seus funcionários ligados à 

Educação. Só acho o valor um pouquinho alto; o conselho aqui é bem [trecho 

inaudível] que nós tivemos aqui dá uma média de R$ 18.500,00. Seria, em 

2017, ficou um saldo de R$ 70.000,00 aberto e já são R$ 35.565,00 abertos 

esse ano. Realmente, é um valor um pouco alto; o prefeito vai pedir 

esclarecimentos sobre esse valor aberto aqui. Obrigado, senhor Presidente.”. O 

próximo orador é o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que diz: “Boa 

tarde a todos, senhor Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Vice-

presidente, Nobres Pares, imprensa aqui presente, representada por três 

órgãos aqui, aos senhores presentes também. Gostaria de apenas me 

manifestar rapidamente aqui e parabenizar o Eduardo Melo pela autoria do 

projeto de lei „Abrigo Legal de Passageiros‟ nº 16/2018, por acreditar que, 

quando não há recursos, devemos usar a versatilidade. E hoje sabemos que a 

parceria público-privada é uma alternativa legal e eficaz de aferir recursos para 

manutenção e criação não só de pontos de ônibus, mas praças também. 

Então, está de parabéns o Nobre Vereador. Agradeço também a todos os 

Vereadores que votaram a favor do meu projeto, derrubando o veto do prefeito 

e fazendo assim com que o mesmo possa ser implantando nas escolas. Eu até 

entenderia todos os motivos, como até o Luis elencou; de achar que está 

gerando despesas, por não gostar do projeto. A única coisa que eu não 

entendo é a manifestação da maneira com que o Nobre Vereador que votou 

contra se manifestou; e nem assinou na Comissão. E, dentro da sala de 

reuniões, por ele falar que nós não passamos nada do prefeito aqui. O projeto 

do prefeito, concordando com este motivo, apenas demonstra o grau de 

comprometimento com o atual prefeito e a despreocupação com alunos, 

professores e funcionários da escola da nossa cidade. Acredito, sim, na 

construção de pontes e na união de forças. E, embora discorde dos motivos 

alegados pelo Nobre Vereador, o mesmo saiba que, se ele conseguir elaborar 

um bom projeto para a nossa cidade, eu não irei votar contra. Serei o primeiro 

a votar a favor, porque o meu compromisso aqui é com o povo. Então eu 

gostaria de desejar a todos também no próximo domingo um Feliz Dia das 

Mães, que está chegando aí, e dar para as nossas mães, os que as têm e os 

que as perderam, que elas são a „Fantástica Célula-mater‟ da nossa sociedade, 



são as nossas mães. Todos aqui são filhos de mães-coruja, até o nosso amigo 

Nobre Vereador Walter acabou de perder a mãe: meus sentimentos. Mas a 

gente sabe da importância que mãe tem para a gente. Quanto a nossa cidade, 

parabenizo-a pela emancipação, pelo aniversário. E falo justamente que a 

gente torce para que dias melhores possam vir; construir pontes, como o Nobre 

Vereador Sergio falou, pode ter certeza que o projeto, sendo do Executivo ou 

do Nobre Vereador, seja de quem for, quem tenha votado contra o meu, eu sou 

o primeiro a votar a favor, porque eu não vejo as coisas/ a política não pode ser 

vista com rinho nem com ódio, mas sim tendo em vista o bem-estar da 

população. Meu muito obrigado, Presidente.” O próximo orador é o Vereador 

Robério de Almeida Silva, que diz: “Excelentíssimo senhor Presidente, 

Primeiro e Segundo Secretário, Nobres Pares, população aqui presente. 

Sempre eu digo na Tribuna a importância do pessoal estar divulgando, a 

imprensa, principalmente, está aqui o Rafael hoje representando a Acontece, o 

Márcio, o Jornal do Povão, o Expresso Brasil, do qual o Nelsinho estava aqui, 

no momento não estou o vendo; então, uma boa tarde a todos. Primeiramente, 

eu gostaria de parabenizar o nosso município com 54 anos de emancipação 

política e 145 anos de idade. Então, é um município pequeno, acolhedor e 

quanto ao desfile, gostaria também de parabenizar a todos aqueles que 

estiveram envolvidos, com aquela preocupação de fazer uma festa bonita, até 

hoje a gente vê um tanto sem recurso. Gostaria de parabenizar o Dia das 

Mães, que é no próximo domingo. Muitos aqui não têm as suas mães 

presentes, mas sempre têm a mãe no coração. Eu acredito que a maioria ou 

100% é assim. E é só isso mesmo. Gostaria de desejar a todos uma boa tarde. 

E vamos continuar sempre lutando para que possamos ter um município 

melhor, como sempre foi, acolhedor; e um município que tenha um 

desenvolvimento que todos esperam. Uma boa tarde a todos e muito 

obrigado.O próximo orador é o Vereador Sergio de Paula Franco, que diz: 

“Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, a toda a população 

presente: uma boa tarde. Gostaria de, nesta tarde, apenas saudar o nosso 

município que, como já citado aqui, no último dia 05 completa mais um ano de 

existência, pelos seus 54 anos de emancipação política e por toda a sua 

história, desde o momento em que se inicia o povoado há 145 anos, em 1873, 

que todos aqueles que já passaram por essa cidade, todos os que nasceram 

aqui ou que vieram para cá, todo o nosso povo que festeja o dia 05 de Maio 

comemora o aniversário da nossa cidade como uma data importante. E nós 

precisamos ter realmente Biritiba como um lugar importante. Precisamos fazer 

dessa cidade que ela seja, acima de tudo, a nossa casa. Então fica aqui o meu 

abraço e todos os munícipes, a todos aqueles que decidiram – não só aqueles 

que nasceram aqui – mas aqueles que decidiram mudar-se para Biritiba e fazer 

daqui a sua casa. Deus abençoe a todos.”Não havendo mais inscritos para o 

uso da Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos deixa sua mensagem: 

“Realmente, a Biritiba Mirim, nos seus 145 anos de existência e 54 anos de 

emancipação política, não poderia deixar de realmente homenagear a nossa 



cidade. Está chegando aí o Dia das Mães, e é muito difícil [emociona-se]. É, 

gente! É muito bom quem tem mãe. Está chegando o Dia das Mães e aqueles 

que têm mãe, que sabem prezar pelo que é ter uma mãe/ sempre digo: „a falta 

de uma mãe e a falta de um reino dentro da casa de um filho‟. Por qualquer 

idade que tenha aquele filho, mas sempre lembrando de uma mãe, porque 

aquela mãe nunca despreza um filho; que ele já seja pai, avô; mas ela nunca 

despreza o amor do filho. Então, eu só tenho que desejar a todas as mães do 

mundo: que Deus abençoe todas elas. E minha esposa, a quem eu quero 

realmente dedicar esse Dia das Mães, com 74 anos, nós, com 49 anos de 

casados, quatro filhos, estamos aí lutando e eu aqui já com 74 anos, já vive, 

graças a Deus, Deus tem me abençoado. Então, queria dizer que, realmente, 

domingo que vem é um dia que fica na memória de muitos: daqueles que têm 

mãe e daqueles que, realmente, não têm mães também. Isso fica na memória 

de quem preza realmente por uma mãe. E agora não poderia deixar de 

agradecer à imprensa local, à imprensa vizinha que sempre estão nos 

prestigiando nessa Casa, aos munícipes; está ali o Vicentino que em todas as 

reuniões está sempre presente. E quero agradecer também a todos os 

funcionários dessa Casa, porque é com eles que nós fazemos todo esse 

trabalho aqui, que envolve a todos nós, para que nós possamos apresentar à 

sociedade. Então eu quero deixar meu abraço a todos, ao Sr. Vanderli, que 

Deus o abençoe. E tenho certeza absoluta que nós vamos ter coisas melhores, 

pois Deus está sempre no nosso caminho: daqueles que acreditam em Deus. 

Aqueles que não acreditam em Deus, paciência. Talvez continuem pecando. 

Mas aqueles que acreditam em Deus tenho certeza de que são vitoriosos. 

Deus abençoe a todos vocês. “E terminada a Ordem do Dia, não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente 

Sessão Ordinária do dia 07 de maio de 2018. Muito obrigada a todos e que 

Deus os abençoe.”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 07 

de maio de 2018.      
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