
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA  06 DE AGOSTO DE 2018.  

 

Aos seis 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 Eduardo Melo, 

Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Leonardo Venâncio Molina, José 

Rodrigues Lares, 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 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 procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 

064 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 25 de junho de 2018. O 

Nobre Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da 

Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina requereu a dispensa da leitura das Atas das 

Sessões Extraordinárias dos dias 28 de junho e 05 de julho. O senhor 

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

votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.2.Leitura do Ofício nº 0110/2018 -

SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. Encaminha Atos 

Administrativos: *Leis nº 1830 ao 1833/2018. 3. Ofício nº 113/2018 – SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. Encaminha Atos 

Administrativos: *Portarias nº 284 ao 299, 301 ao 306/2018; *Leis nº 1834, 

1835 e 1836/2018; *Decretos nº 3351, 3353, 3354/2018. 4. Ofício nº 117/2018 

– SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. 

Encaminha*Portarias nº 300 a 307, 311 e 314 ao 320/2018; *Decreto nº 

3354/2018; *Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 018/2018, nº 02 ao Contrato nº 

047/2016 e o nº 06 ao Contrato nº 095/2017. 5. Ofício nº 062/2018 -INSTITUTO 

BIRITIBA PREV –  Encaminha balancete financeiro. O Vereador Sergio de 

PaulaFrancosolicita pela ordem: “Gostaria de V. Ex.ª que se encaminhasse 

uma cópia desse balancete para cada gabinete de cada Vereador, para que 

desse ciência, por gentileza. Obrigado”. 6. Ofício nº 119/2018 – SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. EncaminhaAtos 

Administrativos: *Portarias nº 312 a 321, ao 334 ao 336, ao 342/2018; 

*Decretos nº 3320, 3323, 3325, 3328, 3336, 3337, 3342, 3352 e 3356/2018. 

7.Ofício Especial nº 114/2018 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Solicita a 

retirada do Projeto de Lei que acompanha a mensagem nº 014, de 20 de julho 

de 2018.8. Ofício nº 552/2018 – VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA. Comunica renúncia do cargo de Relator da Comissão Especial de 



Investigação criada pela Portaria nº 022/2018.9. Ofício Especial – VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA. Comunica renúncia como Membro da 

Comissão Especial de Investigação criada pela Portaria nº 022/2018.O 

Vereador Reinaldo Pereira Junior solicita pela ordem: “Gostaria de ler o ofício 

na condição de Presidente da CEI de Educação, em respeito aos dois ofícios 

lidos agora nesse momento. O Presidente coloca em votação o pedido de 

leitura, na Ordem do Dia, do ofício em resposta aos Vereadores que deixaram 

a Comissão. Requerimento APROVADO. O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Com todo o respeito ao Requerimento do Nobre Vereador 

Reinaldo, eu acho que não haveria; já foi para votação, foi aprovado, mas fica a 

critério do Presidente; o Presidente, simplesmente, poderia se omitir e não 

colocar em votação. Mas, como colocou em votação, é só isso que eu gostaria 

de falar; isso fica a critério do Presidente; não haveria necessidade, quando 

não consta no Regimento Interno, o Presidente tem a livre posição sobre 

colocar ou não. Já que V. Ex.ª colocou em votação, não vejo motivo para que 

não seja lido também.”. O VereadorReinaldo Pereira Junior, então, inicia a 

leitura: “Ofício Especial do gabinete do Vereador Reinaldo Pereira Junior. 

Prezado Presidente da Casa Legislativa Exmo. Sr. Lourival Bispo de Matos, na 

qualidade de presidente da Comissão Especial de Investigação constituída pela 

Portaria nº 022 de 15 de março de 2018, que designa Comissão Especial de 

Investigação de infrações político-administrativas contra o prefeito do município 

de Biritiba Mirim e dá outras providências, cumprimentando-o cordialmente, 

sirvo-me do presente para informar a V. Ex.ª da desistência dos nobres 

vereadores dessa Casa Legislativa no tocante à participação da CEI. Diante do 

exposto, esse Presidente solicita da V. Ex.ª que indique a substituição dos 

Vereadores renunciantes ou, caso seja outro entendimento da V. Ex.ª, que 

submeta tal decisão ao colendo Plenário. Certo de que seremos atendidos em 

nossa solicitação, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo com a mais 

elevada estima e consideração. Atenciosamente, Vereador Reinaldo Pereira 

Junior, Presidente da CEI de Educação.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, tendo em vista a renúncia de 

dois membros da referida CEI e a leitura do Vereador Reinaldo, agora, do seu 

ofício especial que fez, solicitando providências de V. Ex.ª, cabe, sim, 

regimentalmente, V. Ex.ª substituir os dois membros para que componham a 

CEI. É claro que, desde que haja concordância de qualquer um dos membros 

dessa Casa em participar da CEI. Mas eu solicito que V. Ex.ª não faça isso 

hoje, mas que dê o prazo, pelo menos nessa semana, para que se possa ter 

uma análise um pouco mais aprofundada juridicamente de qual o prazo, qual o 

passo que será realizado dentro dessa CEI, tendo em vista até para V. Ex.ª ter 

uma certa comodidade no posicionamento; ou reconstituição ou extinção da 

CEI, mas com bastante serenidade, bastante tranquilidade para que V. Ex.ª 

tenha tempo de consultar todos os Nobres Pares da Casa se existe um 

interesse ou não em dar continuidade, ou participar dessa CEI. Caso não haja 

interesse de nenhum dos Nobres Pares, é claro que, automaticamente, a CEI, 

ela está arquivada, tendo em vista que não pode ter uma CEI com um membro 

só. Tendo em vista que o próprio Vereador Reinaldo, ele não renunciou ao 

cargo. Pelo que entendi no ofício, ele se manteve na Presidência, porém, 



nesse sentido, acredito eu que a CEI não seria extinta; seria basicamente a 

substituição dos dois membros. E se tratando de substituição, creio eu que terá 

que consultar os demais membros do Colendo Plenário para ver o interesse em 

participar. Então, com bastante serenidade, eu gostaria que V. Ex.ª deixasse 

isso para a próxima semana, na próxima Sessão, e dar o posicionamento, fazer 

a consulta jurídica necessária da Casa e também consultar os Nobres Pares a 

intenção ou não de participar dessa CEI. Muito obrigado/ tendo em vista até 

porque não é objeto deliberação, apenas de informação, se tratando do ofício 

do Vereador Reinaldo ter sido lido no Expediente. Muito obrigado!”. Ao que o 

Presidente Lourival Bispo de Matos responde: “Deixamos para a próxima 

Sessão ou, talvez, podemos nos reunir e, talvez, discutir para ver o que, 

realmente, podemos fazer.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Foram sábias as palavras do Nobre Vereador Fernando; só para dar ciência 

aos Vereadores que ainda pretendem fazer parte dessa Comissão, que fique 

aberto então, deixa em aberto àqueles que quiserem fazer parte da Comissão; 

é, logicamente, vendo o lado jurídico, mas, de antemão, deixar em aberto 

àqueles que quiserem fazer parte da Comissão, que fique em aberto. Eu não 

sou partidário, então, aqueles que quiserem; para mim, o importante é que, não 

havendo ou havendo, eu gostaria de uma resposta - eu, que sou o requerente - 

uma resposta por escrito. Muito obrigado!”. Ao que o Presidente Lourival 

Bispo de Matos responde: “Já, desde esse momento, fica já em aberto 

àqueles que que se interessarem a fazer parte dessa Comissão. Já fica em 

aberto, independente de ser nomeado hoje ou não. Mas que fique aberto já 

para aqueles que se interessarem.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Por isso eu sugeri - e gostaria de agradecer a colaboração 

do Vereador Jorge em cima das minhas colocações – por isso eu sugeri que V. 

Ex.ª dê esse prazo de uma semana para que os Nobres Pares possam analisar 

com tranquilidade, com serenidade e possam, até, caso haja interesse de 

algum Nobre Par, comunicar a V. Ex.ª do interesse de participar ou não da 

referida CEI. Aí, caso não haja nenhum, ou V. Ex.ª pode, de repente, estipular 

um prazo; caso não haja, que já chegue, então, na próxima Sessão, já com, 

praticamente, o arquivamento da CEI, tendo em vista o não-interesse. Não que 

isso não vá ocorrer, porque, de repente, algum Nobre Par pode estar querendo 

participar da CEI. Então, o Vereador Jorge Mishima já fez a sua manifestação 

individual, mas eu acho que, no decorrer da semana, V. Ex.ª teria um tempo 

para analisar com serenidade, com bastante cautela, inclusive, consultando o 

jurídico da Casa qual o próximo passo que seria dado. Muito obrigado!”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Lembrando que, uma 

vez requerida a instauração da CEI, tivemos um número „X‟ de Vereadores que 

assinaram esse documento. E somente esses que podem fazer parte da CEI. 

Então, está aí numa situação onde os Nobres Pares que assinaram, são esses 

que vão decidir se continua ou se não continua, porque eles que assinaram. 

Então, quem não assinou não „apita‟ nada. Quem assinou é que vai dizer se 

continua ou se não continua.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Em cima do que o Vereador Sergio colocou, se nós formos nessa 

linha; por isso que eu pedi serenidade, Vereador Sergio, justamente para a 

gente consultar juridicamente, por quê? Porque, se nós formos analisar apenas 



os requerentes da CEI, basicamente, sobraram dois, porque os requerentes 

que assinaram foi: o Vereador Jorge, que foi o autor; o Vereador Walter; o 

Vereador Leonardo; o Vereador Reinaldo; e não me recordo se o Vereador 

Robério assinou também. Dois membros já, automaticamente, já renunciaram 

ao cargo. O Vereador Jorge, por ser o autor do Requerimento, também não 

pode fazer parte. Então, quer dizer, praticamente ficou prejudicada a CEI.”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco interrompe e diz: “Mas aí tem que deixar 

claro que só pode ser composta pelos que assinaram. Se os que assinaram 

não querem fazer parte, aí é o arquivamento.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves retoma: “É por isso que eu estou pedindo bastante serenidade, 

Vereador Sergio, justamente por causa disso; para que, juridicamente, analise 

juridicamente a possibilidade ou não, porque, se for nessa linha como V. Ex.ª 

colocou, praticamente a CEI, ela praticamente está arquivada.”. O Vereador 

Sergio de Paula Francoresponde: “Não é na linha que eu coloquei, é segundo 

o Regimento, a necessidade de ser assinado o termo. Quem assinou pode 

fazer parte e quem não assinou não pode fazer parte. Assim, quem assinou é 

que vai decidir se dá sequência aos trabalhos ou se encerra os trabalhos.”. 

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

solicitou aos Secretários que fizessem a leitura das Indicações nº 122 a 

125/2018. 1. Indicação nº 122/2018 de autoria do Nobre VereadorMarcelo 

Batista de Miranda Melo:solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar 

que o mesmo interceda junto ao Departamento competentepara que seja 

instalado o redutor de velocidade tipo „lombada‟ na Rua GildoSevalli, em frente 

ao nº 353. 2. Indicação nº 123/2018 de autoria do Nobre VereadorLeonardo 

Venâncio Molina:solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o 

mesmo determine à Secretaria competente providenciar a demarcação em solo 

de todas as lombadas existentes na Avenida Heitor da Cunha Braga em toda 

sua extensão. 3. Indicação nº 124/2018 de autoria do Nobre VereadorLuis 

Carlos dos Passos:solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o 

mesmo interceda junto ao Departamento de Obras e ServiçosUrbanos para 

executar serviços de roçada na Estrada do Minami em toda a sua extensão, de 

ambos os lados. 4. Indicação nº 125/2018 de autoria do Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o 

mesmo interceda junto à Empresa Ecopista, que administra o Corredor Ayrton 

Senna - Carvalho Pinto, além do trecho inicial a Rodovia dos Tamoios e da 

Hélio Smidt para que seja implantada placas de acesso à cidade de Biritiba 

Mirim. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O 

Senhor Presidente solicitou aos Secretários que fizessem a leitura do Projeto 

de Resolução nº 011/2018. AUTORIA DA MESA DIRETIVA.1.Projeto de 

Resolução nº 011/2018: Dispõe sobre alteração do artigo 2, do anexo II, da 

Resolução nº 002/2011 e dá outras providências.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem e diz: “Sr. Presidente, eu não sei, pelo menos, 

não houve nenhuma conversa da Mesa com os Nobres Pares, pelo menos com 

esse Vereador, da urgência desse projeto. Caso haja urgência, podemos até 

suspendermos a Sessão para discutirmos isso e, de repente, incluirmos na 

Ordem do Dia, caso assim for requisitado e aprovado em Plenário. Mas o que 

me causa mais estranheza aqui, Sr. Presidente, é na justificativa do referido 



projeto: „considerando ainda através da Lei Complementar nº 063, de 24 de 

setembro de 2007, o Poder Executivo enquadrou na carga horária 20h 

semanais no cargo de nível superior.‟ „Tá certo? A lei é de 24 de setembro de 

2007. Curiosamente, a resolução que criou o cargo de contador aonde diz no 

seu artigo 2º: „a carga horária será de 40h‟, a lei é de 2011. A Mesa Diretiva na 

época já cometeu esse equívoco, porque, se a Lei Complementar está dizendo 

que essas 20h semanais para quem tem nível superior – a lei complementar 

62, de 2007 – como que em 2011 a Mesada época criou um cargo com 40h 

semanais? É só esse/ eu sei que o projeto, hoje, atende, vai estar, realmente, 

atendendo ao que determina a lei de 2007; está corrigindo esse equívoco, mas, 

de 2011 até hoje, nós estamos nesse equívoco de não cumprirmos a lei de 

2007, que seria de 20 horas semanais e exigindo que o contador fizesse 40h. 

quanto à questão do mérito da questão, se a Mesa assim achar que deve ainda 

ser apreciado por esse Plenário hoje, ficaria a critério da Mesa, dos Nobres 

Pares da Mesa solicitar então a suspensão da Sessão para que a gente possa, 

dentro das Comissões, avaliar. Muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu gostaria aqui de colocar a minha 

posição pessoal referente ao presente projeto de resolução. Eu sou 

veementemente contra a instalação desse prazo dessa carga horária, sendo 

que é o mesmo soldo. Ele pode até ser legal, mas, hoje, na condição que a 

gente vive, moralmente falando, a gente acha que não é adequado; ainda mais 

sabendo da necessidade de um contador 40 horas semanais na Câmara, 

porque há uma necessidade muito grande do serviço. Eu acredito que, com 

20h semanais e com o mesmo salário ainda, não iria contribuir; muito pelo 

contrário, iria ficar muito precário. Então, de antemão, eu coloco que, se for 

para a votação, eu sou contra para consignar em Ata esse projeto aí.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem:“Até fazendo a 

réplica ao que o Vereador Marcelo colocou, como ele disse, moralmente, a 

questão das 20h; só que, infelizmente, Vereador Marcelo, o projeto em 

resolução agora, ele está atendendo à lei 63, de 24 de setembro de 2007, que 

fala em cargo de nível superior de 20h. Então, na realidade, não somos nós 

que estamos concedendo essas 20 horas; nós estamos apenas dentro da Casa 

adequando a uma lei do Poder Executivo. Eu entendo a posição de V. Ex.ª/”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo interrompe e diz: “mas continuo 

mantendo o meu voto contra.” O Vereador Fernando José Gonçalvesretoma: 

“/No sentido de não concordar, tendo em vista a remuneração ser a mesma. 

Porém, nós temos uma lei complementar do Poder Executivo de que rege a 

carga horária. Infelizmente, nós estamos de mãos atadas nesse empasse. Já 

não estamos cumprindo desde quando, em 2011, a Mesa da Casa colocou 

40h, já descumprindo a lei de 2007. Obrigado, Sr. Presidente!”. O Vereador 

Luís Carlos dos Passos solicita pela ordem: “Sr. Presidente, me permite um 

aparte? O Anexo II, ele cita no seu artigo 1º: „para ocupação no cargo de 

contador, é exigido curso superior de Ciências Contábeis, com registro na 

classe respectiva.‟. O que acontece: extingue, então, que seja de formação 

superior e passa a ser técnico. Mantém-se as 40h. Eu acho que aí é correto.”. 

O Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Me permite um 

aparte, Vereador Luís, em cima da sugestão de V. Ex.ª? Poderia; essa seria 



uma solução: manteria as 40h e não exigiria o nível universitário, porque, aí, 

sim, não confrontaria com a lei de 2007.”. O Vereador Luís Carlos dos Passos 

retoma: “Aí eu acho que a redação tem que, Sr. Presidente; altera a redação 

então do artigo do Anexo II, quando lá no projeto aqui é colocado da forma da 

classificação. Mantém a carga horária, mas a capacidade profissional do 

contador não seja de nível superior, e sim de nível técnico, que a lei permite. 

Não tem problema nenhum, até porque nós temos aqui na Casa, hoje, o 

menino aí e temos a contadora também na Prefeitura que não tem curso 

superior, e sim capacidade técnica. A lei não proíbe isso daí. Eu acho que a 

gente tem que rever a questão do profissional; não da carga horária. E 

mantém-se as 40h.”. O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita pela 

ordem:“Solicito então a inclusão do projeto na Ordem do Dia, porque, aí, nós 

temos tempo para discutir isso nas Comissões.”. O senhor Presidente, 

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

APROVADA ainclusão do Projeto de Resolução nº 011 na Ordem do Dia.O 

Presidente Lourival Bispo de Matos suspende a Sessão para análise do 

Projeto pelas Comissões. Retornando o Presidente solicita que faça a chamada 

nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a 

Sessão. O Vereador Fernando José Gonçalvessolicita pela ordem:“Sr. 

Presidente, tendo em vista a suspensão da Sessão e a reunião que nós 

fizemos agora com os membros das Comissões, e não houve um consenso 

sobre a questão das modificações dos artigos e parágrafos da questão da 

carga horária e da exigência de ocupação do nível de curso superior ou técnico 

de contador, solicito de V. Ex.ª a retirada do projeto da Ordem do Dia. Como foi 

solicitado, foi aprovado, solicito a retirada novamente para que possamos, na 

comissão, se possível, na quarta ou na quinta-feira, nós discutirmos com mais 

tranquilidade a questão desse projeto de resolução. Muito obrigado!”. O senhor 

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

votação. APROVADA a retirada do Projeto de Resolução nº 011 da Ordem do 

Dia. O Presidente solicita, então, a leitura do Projeto de Lei nº 041/2018. 

AUTORIA DO VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS.2.Projeto de Lei nº 

041/2018: Dispõe sobre a implantação de faixas elevadas para travessia de 

pedestres em frente a escolas, creches e hospitais do município e dá outras 

providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM 

DO DIA:O Presidente solicitou aos Secretários que fizessem a leitura e única 

discussão e votação dos Requerimentos 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 

173/2018 e das Moções de Aplausos nº 014 e 15/2018.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 1.Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 167/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de instalar abrigo de ponto de ônibus na 

Avenida Heitor Cunha Braga, altura do nº 03, próximo à Delegacia de Polícia. 

APROVADO.2.Em única discussão e votação o Requerimento nº 168/2018: 

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

junto ao departamento competentesolicitando operação „tapa-buracos‟na Rua 

Casimiro de Abreu e Rua Guilherme de Almeida, localizadas no Jd. Jungers; 

Rua Anita Garibaldi, localizada no Jd. Roseclair e Rua Manoel da Nóbrega, 



localizada no Parque Marciano. Este Requerimento reitera o Requerimento 

122/2018 e 156/2018. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 169/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que 

seja realizada a manutenção em uma tubulação na Rua Luís Vaz de Camões, 

Cruz das Almas, em frente à residência nº 172. APROVADO. 4.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 170/2018: requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas as devidas providências na viela que 

existe para acesso entre a Rua Coelho Neto e Rua Laura Albano em relação à 

manutenção de limpeza e retirada de mato. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LUÍS CARLOS DOS PASSOS. 5.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 171/2018: requer 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 capinação e limpeza na 

guia, sarjeta e calçada da Rua Augusto dos Anjos, no bairro Jd. Jungers.Este 

Requerimento reitera o Requerimento 097/2018. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 6.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 172/2018: requer ao Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo interceda junto ao departamento 

competentee à empresa EDP Bandeirantes para que seja feita a extensão a da 

rede elétrica na Rua José Maria de Santana, cerca de 300m, no bairro Jd. Dos 

Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR. 7.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

173/2018: requer ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar que o mesmo 

interceda junto ao departamento competente para que sejam feitos três 

horários de transporte público para os Bairros do Pomar do Carmo, Itaguaçu, 

Santa Catarina, Nirvana, Iori, Sogo, Rio Acima, Terceiro e Casqueiro. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. 8.Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 

014/2018: aos festeiros da Festa do Divino de 2018: Marco Antonio da Silva, 

Deise Sotero dos Santos Silva, Paulo Sérgio Pagano, Aparecida de Fátima 

Nascimento Pagano, André Luiz Quelucci e Teresa dos Passos Quelucci, 

Marco Aparecido Rodrigues, Silvana Ferreira da Silva, Érica Caetano e aos 

Padres Edinei dos Santos e Rogério Aparecido Leite e a todos os voluntários e 

rezadeiras. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, eu gostaria de parabenizar pela Moção de Aplausos o Nobre 

Vereador Marcelo e gostaria também de pedir a permissão de estar assinando 

junto com a permissão do Nobre Vereador.”.O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo responde: “Esteja à vontade! Muito obrigado!”. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também de 

parabenizar o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pela Moção de 

Aplausos nº 014, que parabeniza os festeiros municipais dessa Festa do Divino 

Espírito Santo da nossa cidade. Muito obrigado! Gostaria também de fazer 

parte dessa Moção de Aplausos.” O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo responde: “Muito obrigado; fique à vontade!”. APROVADA. O Vereador 



Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de convidar 

também aos demais Vereadores que queiram assinar. É uma questão da Casa, 

não é nem pessoal, para a gente poder homenagear os festeiros que tanto se 

dedicaram aí, tanto; „né‟. Então, gostaria de, aos demais Vereadores que se 

sentirem à vontade, que possam assinar e a gente possa entregar junto isso 

daí.”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 

9.Em única discussão e votação a Moção de Aplausos nº 015/2018:à equipe 

Joyce Taekwondo. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o Vereador Robério de Almeida Silva pela 

Moção de Aplausos nº 015, que parabeniza a Joyce Taekwondo e todos os 

seus alunos. Gostaria também de fazer parte dessa Moção e assinar junto com 

o senhor, Nobre Vereador.”. O Vereador Robério de Almeida Silva responde: 

“Está autorizado.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Gostaria também de parabenizar o Nobre Edil pela Moção e dizer que 

a equipe Joyce Taekwondo é merecedora, todos os atletas aí; parabéns; tem 

representado muito bem a nossa cidade aí levando a divisas fora do país aí. 

Parabéns, Nobre Vereador, parabéns à equipe Joyce Taekwondo. Gostaria 

também de fazer parte da assinatura.”. O Vereador Robério de Almeida Silva 

responde: “Obrigado, fique à vontade!”. O Vereador Fernando José 

Gonçalvessolicita pela ordem:“Também gostaria de parabenizar o Vereador 

Robério, que foi feliz na sua Moção de Aplausos à equipe da Joyce; a Joyce 

que nós já conhecemos há muitos anos; aliás, tive o grato prazer de, quando a 

Joyce iniciou os trabalhos dela aqui, eu estava à frente da Diretoria de Esportes 

do nosso município e com muita determinação, com muita garra, nós; inclusive, 

não tínhamos nem espaço para treinarmos, „né‟. E numa dívida que o Biritiba 

Mirim Futebol Clube; só relembrando um pouco essa trajetória, o Biritiba Mirim 

Futebol Clube tinha uma dívida com o IPTU do município, porém, ela era 

utilidade pública. E no acordo entre o Executivo e o Biritiba Mirim Futebol 

Clube, foi aonde nós conseguimos um espaço para que pudesse iniciar esse 

belíssimo trabalho que é desenvolvido até hoje; aliás, desde quando se iniciou 

esse projeto de Taekwondo do nosso município, ele só cresceu a cada dia. 

Então, hoje a Joyce é uma profissional reconhecida, uma esportista 

reconhecida não só no município, mas também levando o nome do nosso 

município, inclusive, para fora do país, como teve recentemente acho que na 

Argentina ou Chile; levando o nome de Biritiba Mirim. Então, eu gostaria de 

parabenizar o Vereador Robério, parabenizar a equipe Joyce, o seu mestre, e a 

todos que estão envolvidos dentro desse projeto, que a gente sabe que o 

esporte é fundamental na vida, principalmente da nossa juventude. Além de ser 

saúde, também é uma forma de tirarmos, muitas vezes, as pessoas do 

caminho errado. Então, parabéns, Vereador Robério, parabéns, em nome da 

Joyce e seu mestre, todos os membros que compõem o Taekwondo de Biritiba 

Mirim hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador Luís Carlos dos 

Passos solicita pela ordem: “Parabenizo também o autor da Moção de 

Aplausos em favor da equipe da Joyce; a gente também sabe da caminhada, 

do trabalho que vem; os pais, muitas vezes, procuram a gente para tentar 

patrocinar a ida dos meninos para fora aí, a gente não se expõe muito, mas 

sempre tem um aluno ou outro que a gente acaba participando. É realmente 



devido, pelo trabalho que vem sendo realizado na cidade, é devida essa Moção 

de Aplausos e mais alguma coisa aí, que, no futuro, a gente vai poder estar 

apresentando. Parabéns! Parabéns à equipe Joyce, parabéns ao autor, Nobre 

Vereador autor da Moção. Obrigado, Sr. Presidente! Parabéns!”. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também não poderia ficar calado 

diante dessa Moção de Aplausos. Quero parabenizar o nosso amigo Robério, 

um lutador pelo esporte em Biritiba; parabenizar a Joyce; Joyce, que eu 

conheço há um pouco tempo; uma das melhores secretárias de esporte de 

Biritiba; sempre colhendo sucesso e promovendo o nosso Biritiba Mirim. 

Gostaria, professora, vou pedir, por favor, a minha neta é sua aluna. Eu 

gostaria que um dia ela fosse campeã também! Como um vô „coruja‟ [risos], eu 

gostaria também! Mas parabéns à grande mestre Joyce, que tem levado 

Biritiba Mirim no alto patamar do esporte. Muito obrigado, Sr. Presidente!”. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Eu gostaria, Sr. 

Presidente, de convidar aos Nobres Pares àqueles que quiserem assinar junto 

também essa Moção de Aplausos também, que fiquem à vontade. Um outro 

pedido que eu vou fazer, Exmo. Sr. Presidente, é, como a mestre Joyce está 

presente, até mesmo quebrando o protocolo da Casa, no momento oportuno, 

que ela fizesse o uso da Tribuna para que fizesse as devidas considerações. 

Gostaria também de aproveitar e agradecer ao mestre Maninho por ter vindo 

de Mogi das Cruzes participar dessa Moção de Aplausos que é muito 

importante dentro do nosso município; não só no nosso município, mas em 

todo o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente!”. O Vereador Fernando José 

Gonçalvessolicita pela ordem: “Eu agradeço o Vereador Robério pela 

autorização da assinatura da Moção de V. Ex.ª.” APROVADA. Em seguida, o 

Presidente solicita a leitura do Ofício nº 346/2018. 1.Ofício nº 346/2018 – 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. Processo administrativo 3236/2017. O 

Vereador Fernando José Gonçalvessolicita pela ordem: “Eu gostaria depois 

que V. Ex.ª disponibilizasse uma cópia desse ofício aos Nobres Pares, porque, 

pelo que eu entendi aí, é autorização do Executivo para ampliação do espaço 

lá, conforme já havia requisitado lá há muito tempo. E, realmente, saiu. Mas, 

pelo que eu entendi – me desculpe se eu estiver errado – e, por isso estou 

solicitando a cópia, porque eu apenas tomei conhecimento agora através da 

leitura do Vereador Leonardo, de que essa Casa terá que pedir autorização 

junto à CETESB para realizar a ampliação, se a ampliação é competência da 

Prefeitura; nós não precisamos ter autorização da CETESB para esse tipo de 

coisa! Me desculpa, a Prefeitura apenas „jogou‟ aqui: „autorizo, mas vocês se 

virem lá com a CETESB‟. Quer dizer, então, o cidadão vai fazer uma reforma; 

toda reforma que ele for fazer na casa dele própria, vai ter que pedir 

autorização para a CETESB! Se fosse uma construção de uma área que 

estivesse desenquadrada, dentro da lei estadual e da lei municipal, até 

entenderia; agora, falar que uma ampliação de 50m² precisa pedir autorização 

para a CETESB, eu não sei onde é que a Prefeitura está com a intenção, real 

intenção de autorizar ou não essa ampliação. Por isso, o Requerimento de V. 

Ex.ª solicitando a cópia do inteiro teor do ofício. Muito obrigado!”.2.Ofício nº 

347/2018 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.Agradecimento.Terminado 

o Expediente, o Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Eu convido a Joyce 



que, querendo fazer uso da Tribuna, gostaria que o Vereador Fernando 

conduza a Joyce para com que ela possa fazer as suas considerações.”.A 

Mestra JoyceVieira Martins dos Santos inicia seu discurso dizendo: “Bom, 

boa tarde a todos! Boa tarde a todos os presentes, aos Nobres Vereadores, ao 

Presidente da Casa, muito boa tarde! Bom, eu fico muito honrada; estou muito 

feliz com o reconhecimento do nosso trabalho, de todo o nosso esforço. Estou 

indo para 15 anos em Biritiba Mirim com o Taekwondo academia, „né‟, e, no 

projeto „Taekwondo Ação e Cidadania‟, no qual foi citado pelo Fernando, nós 

começamos; já indo para 12 anos dessa parceria com a associação do Biritiba 

Futebol Clube. É uma parceria que, graças a Deus, é abençoada, está dando 

certo; a gente atende cerca de 150 jovens, crianças e jovens adolescentes no 

projeto „Taekwondo Ação e Cidadania‟, e fora o trabalho na empresa privada, 

na academia R.R., que também aí a gente caminha por anos. Mas isso são 

frutos de um trabalho em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Primeiramente 

que Deus que abençoa; eu tenho uma imensa gratidão por Deus, porque, sem 

ele, não poderia estar aqui hoje agradecendo a todos vocês por esse 

reconhecimento. E agradecer aqui, eu teria que agradecer a todos vocês; 

iniciando essa jornada dentro do Taekwondo, indo já para 24 anos dentro do 

Taekwondo, no qual meu Grão Mestre Maninho plantou essa sementinha da 

filosofia do bem através do Taekwondo, desde os 12 anos estou com ele; 11 

para 12 anos; e nunca parei. Nunca parei de estudar, nunca parei de treinar, de 

buscar e sempre quis usar isso como um instrumento de fazer o bem ao 

próximo. Nunca de fazer o mal, sempre de fazer o bem. Mesmo dentro das 

competições, nós seguimos todas as regras e condutas de respeito ao próximo. 

Isso levamos dentro da quadra e fora da quadra, principalmente na vida. E é 

com grande honra e orgulho que eu tenho que agradecer aos pais pela 

confiança no meu trabalho, de colocar seus filhos para treinar comigo, como o 

Vereador Jorge Mishima citou da neta dele, que está lá com a gente. E assim 

como todos os outros pais de, realmente, confiar no trabalho e colocar seus 

filhos para treinar comigo. Então, eu tenho essa imensa gratidão aos pais, 

porque, senão, não poderia fazer um trabalho sozinha, sem alunos. A gente 

não pode – aprendi isso com meu Grão Mestre – a gente não pode ser Grão 

Mestre se não tivermos discípulos. E eu tenho discípulos porque os pais 

confiam no meu trabalho. E eu só tenho a agradecer. E espero continuar 

contribuindo com o município, no qual eu fui bem acolhida e abraçada. Tivemos 

a experiencia de ir para o Chile com 21 atletas em 2013, no qual o Vereador 

Marcelo estava também na Casa naquela ocasião e foi grande apoiador da 

equipe, não só em 2013, como também agora em 2018; tenho que reconhecer 

o apoio de todos vocês que estavam na Prefeitura também na época, não é? 

Enfim, Robério também trabalhava comigo como Diretor de Esportes e foi uma 

grande parceria, graças a Deus! Aprendi muito com o Robério; eu acho que, 

principalmente, o respeito; o Robério nunca me faltou com respeito; sempre foi 

um homem digno comigo lá. Então, só tenho a agradecer; aprendi bastante! 

Enfim, todos, todos vocês tiveram algumas participações lá atrás; Jorge 

Mishima também, que esteve desde lá atrás com a gente; Lourival, enfim. Mas, 

desse ano, em 2018, Deus permitiu que a gente tivesse na Argentina com 16 

atletas e, graças a Deus, foi muito positivo, nós tivemos uma experiência 



fantástica na competição, onde pudemos competir com Uruguai, Paraguai, 

Chile, Argentina. Estávamos lá somando com outros também, representando o 

Brasil; e foi uma experiência fantástica! Só tenho a agradecer. Acredito que 

todos nós evoluímos com essa experiência, esse intercâmbio esportivocultural. 

E levando o nome da cidade de Biritiba Mirim, é uma grande responsabilidade, 

visto que essa cidade nos abraçou, principalmente a mim, em especial. Então, 

faço com todo o amor e carinho de levar o nome, de fazermos o grito de 

guerra, de corrermos atrás dos nossos objetivos. Eu sei que cada um aqui 

contribuiu de alguma forma, ou comprando uma rifa do atleta, ou comprando 

uma camiseta, ou enfim, ou ajudando num bingo, todas as ações que nós 

fizemos, em particular. Alguns apoiaram alguns atletas diretamente. Foi o caso 

do Vereador Marcelo, que patrocinou o Vereador Ruan. O nosso querido 

Robério, que patrocinou a equipe, parte da equipe toda, com a contribuição 

especial em transporte, translado, entre outras contribuições; então, assim, 

todos contribuíram de alguma forma, mas eu tenho que ressaltar que os dois, 

tanto o Marcelo quanto o Robério, tiveram uma importância nessa parte 

individual também com alguns atletas. E o Robério mais ainda, que foi lá e 

acolheu a equipe toda, não é? Então, Robério, meu muito obrigada! Nossa 

gratidão, mesmo, por você; obrigado por ter reconhecido e lembrado da gente, 

„né‟, porque o brasileiro, infelizmente, ele tem grande coragem para criticar e 

apontar, mas, na hora de reconhecer e elogiar, a gente tem algumas 

dificuldades. Assim como essa Casa de Leis, que creio que tem ótimos 

projetos, ótimos trabalhos também, mas acredito que também devem levar 

muitas críticas. Mas na hora que são feitos bons trabalhos, a gente tem que 

reconhecer; assim como nós, como população, e vocês aqui, representando a 

todos nós. Robério: o nosso muito obrigado! Obrigado, mesmo! Você tem o 

nosso carinho e o nosso respeito! Como eu falei: quando trabalhamos juntos na 

Secretaria de Esportes, eu não tive o prazer só de trabalhar com o Diretor de 

Esportes, tive o prazer de ganha r um amigo que vamos levar para a vida toda; 

tenho certeza! Muitas dificuldades nós passamos juntos, mas grandes bênçãos 

nós tivemos também. E eu creio que muitos estão colhendo até hoje. Então, 

Robério, muito obrigada! Nós costumamos fazer um agradecimento em termos 

de respeito; se você permite eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui, eu não 

sei se posso, mas eu gostaria de pedir aos atletas que ficassem em pé; se os 

pais se sentirem à vontade também, fiquem como desejarem. Essa nossa/. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem:“Só um segundo, por 

favor. Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a palavra está com a mestre 

Joyce, mas eu gostaria que o Sr., como presidente da Casa, atendesse o 

pedido dela com a quebra do protocolo, que é muito importante nesse 

momento.”. A MestraJoyceVieira Martins dos Santospergunta: “Posso? 

Desculpa!”. O Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Será concedido!”. A 

Mestra JoyceVieira Martins dos Santosprossegue: “Esse é um gesto, 

Robério, de agradecimento, carinho e gratidão, „tá‟ bom? Você poderia? Sim? 

Se os senhores puderem, por favor. Nosso ato de agradecimento ao Robério e 

entre outros também. Na arte marcial, nós temos um princípio da seguinte 

forma: nós só nos curvamos a quem respeitamos e temos gratidão. E você tem 

o nosso respeito e a nossa gratidão, viu, Robério? Fernando, Marcelo, também 



tem a nossa gratidão; Jorge, enfim; os demais contribuintes, colaboradores da 

equipe, „tá‟ certo? Shiô!Vamos saudar em agradecimento! Kiunhê!Obrigada, 

obrigada! Fiquem à vontade, alunos. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Gostaria de também continuar quebrando o 

protocolo e pedir aos Nobres Vereadores uma salva de palmas para os atletas 

e para a Joyce. [Aplausos]. A Mestra JoyceVieira Martins dos Santosencerra: 

“Muito obrigada! Desculpa se eu falei alguma coisa que eu não devia, ou se, 

enfim, faltei em alguma palavra; me perdoe se eu me equivoquei em alguma 

coisa, mas muito obrigada, Robério! Obrigada em especial, obrigada por você 

ter feito esse gesto de reconhecimento ao nosso trabalho,‟tá‟ bom? Obrigado e 

que Deus abençoe!”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Gostaria que depois aqueles que quiserem assinar essa Moção de 

Aplausos, gostaria que entregasse para a Joyce uma cópia dessa Moção de 

Aplausos, por favor.”. E não havendo mais material para a Ordem do Dia, o 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos 

senhores Vereadores inscritos para uso da Tribuna. O Vereador Sergio de 

Paula Franco pede pela ordem e diz: “Como não há mais documentos para 

serem analisados, eu tenho um compromisso previamente já agendado no 

município vizinho, gostaria de pedir dispensa da Sessão.”. O Vereador Robério 

de Almeida Silva solicita pela ordem:“O Vereador também tem um documento 

para assinar no gabinete; gostaria de ser dispensado da Sessão.”. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Primeiramente, só eu queria só dizer 

que quarta-feira eu gostaria que fizesse parte da reunião das comissões, que 

tivesse/ qual o melhor horário? 15h? Às 15h para a gente analisar o projeto que 

ficou na Casa, para com que nós possamos/ e também para aqueles que 

realmente interessar, segunda-feira vou fazer também a eleição da Mesa. 

Segunda-feira. Aquele que, realmente, quiser fazer parte e também quiser 

fazer parte da chapa, fica à disposição, a critério de cada um. Isso, segunda-

feira a gente vai fazer a Presidência da Mesa; segunda-feira.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Essa determinação de V. Ex.ª 

é a convocação para a eleição da próxima Mesa, na segunda-feira?”. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Isso. E quarta-feira, as comissões, 

para discutirem, realmente, o projeto que ficou na Casa.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalvespergunta: “A eleição da Mesa então já constará na 

pauta do dia?”. O Presidente Lourival Bispo de Matos diz: “Na pauta do dia 

da segunda-feira que vem.”.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Só lembrando que é necessário, segundo a orientação da Diretora 

da Casa, um ato da Mesa convocando à eleição para segunda-feira. Então, aí, 

as providências devem ser necessárias já para a convocação.”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos responde: “Ah sim, já fazer o ato da Mesa para a 

convocação.”. O primeiro Vereador inscrito para uso da palavra é o Vereador 

Fernando José Gonçalves, que diz: “Sr. Presidente, vou ser bastante breve; 

nós estamos retornando aí do recesso parlamentar, dessa primeira atividade; 

percebi que os Vereadores trabalharam aí ativamente nesse recesso, porque, 

na realidade, o recesso é da Câmara, das Sessões da Câmara, mas nós, como 

Vereadores, continuamos trabalhando no dia a dia, atendendo aos munícipes, 

atendendo à população de um modo geral; os gabinetes funcionando 



normalmente. Mas eu gostaria, de antemão, parabenizar a Colônia Japonesa, 

mais especificamente aqui o nosso representante, Vereador Jorge Mishima, 

pela passagem de comemoração de 110 anos da Imigração da Colônia 

Japonesa no nosso país, que muito contribuiu e muito contribui com a sua 

cultura, com o seu conhecimento, no desenvolvimento do nosso país, mais 

especificamente, no nosso município. Então, gostaria de deixar registrado dos 

Anais dessa Casa os nossos agradecimentos à Colônia Japonesa e 

parabenizar pela comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa. E eu 

não entrei com Requerimento ou Indicação essa semana, Sr. Presidente, mas, 

até porque eu fui questionado na data de sábado, sobre a necessidade de 

algumas luminárias, mais especificamente na entrada do bairro do Vista Alegre, 

mais especificamente naqueles dois pontos de ônibus que tem na entrada do 

Vista Alegre, lá no topo, lá na rotatória. Alguns moradores me procuraram 

solicitando a intervenção junto ao Executivo para que possa fazer a 

manutenção daquelas luminárias, principalmente ali dos pontos de ônibus. Eu, 

como não houve tempo hábil para entrar com a Indicação, tendo em vista ser 

quinta-feira o prazo regimental para que possamos protocolar, então eu faço 

esse comunicado verbalmente e estarei encaminhando o ofício ao Executivo 

para que tome providências no sentido de fazer a manutenção dessas duas 

luminárias naqueles dois pontos de ônibus do bairro Vista Alegre. Ali é utilizado 

muito frequentemente, principalmente no período da manhã, nas madrugadas, 

quando as pessoas saem para trabalhar; e aquele ponto fica praticamente um 

escuro só. Então, é uma necessidade urgente da manutenção daquela 

iluminação. Gostaria também de justificar, na última audiência pública do Plano 

Diretor, que ocorreu, não me recordo a data agora, mas foi agora durante o 

recesso; eu não pude estar presente; é a primeira audiência que eu falto, mas 

acho que o Vereador Marcelo se fez presente nessa audiência, acho que, não 

sei se o Vereador Eduardo e o Vereador Luís foi, mas, assim, quem mais dos 

Vereadores tenham acompanhado, mais especificamente os quatro. E justificar 

minha ausência, tendo em vista que eu tinha um compromisso também no dia 

dessa audiência, eu não pude estar presente. Mas dizendo que o Plano Diretor, 

ele continua sendo discutido. Ele continua sem a participação do Executivo 

efetivamente nas audiências, e isso eu tenho registrado isso em todas as 

Sessões que nós temos colocado aqui; registrando a ausência de boa parte do 

Executivo na discussão do Plano Diretor. E em breve esse Plano Diretor estará 

nessa Casa para que possamos discutir. Nós vamos fazer novamente uma 

reavaliação. Gostaria de desejar um bom retorno a todos os nobres, e que a 

gente possa continuar nesse semestre no mesmo trâmite de volume de 

trabalho que fizemos nesse primeiro semestre, que foi um volume considerável 

de apresentação de projetos, de requerimentos e de discussões do dia a dia do 

Poder Legislativo. Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Jorge Mishima que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente dessa Casa, Nobre 

Vereador Lourival e Vereadores que compõem a Mesa Diretiva, Srs. 

Vereadores, senhoras e senhores da imprensa presente, em especial, a nossa 

querida Joyce, nossa professora; a mestre Joyce, que tem levado o nome de 

Biritiba a todo – não só o Brasil – mas ao exterior, principalmente na América 

do Sul; parabéns! Nosso agradecimento à Mestre Joyce. Com relação ao 



custeio de saúde, que foi enviado à Biritiba Mirim no valor de R$ 500 mil reais, 

foi um trabalho dos Vereadores que foram à Brasília solicitar verbas para o 

Deputado e que, graças a Deus, foi enviado. Eu fiz um Requerimento que será 

matéria na próxima Sessão, Sr. Presidente, com respeito à Academia ao Ar 

Livre situada na minha rua, Ayrton Senna da Silva, próximo ao Centro. Essa 

academia foi desativada; precisava, realmente de um certo reparo, mas, até 

hoje, o trabalho não tem continuidade. Eles montaram-se as peças, iniciaram-

se os trabalhos, mas há aproximadamente dois meses está completamente 

abandonada. Eu fiz um Requerimento com respeito a essa parada pela parte 

do Sr. Prefeito sobre a obra dessa academia, e eu gostaria de, enviando esse 

Requerimento aprovado pela Casa, com certeza, para que o prefeito possa dar 

uma resposta aprazível para essa paralisação dessa obra. Essa obra está 

planejada para fevereiro, mas, pelo que eu estou vendo, infelizmente, não irá 

cumprir o prazo legal. A mestre Joyce bem disse aqui que nós, Vereadores, 

somos sempre criticados. Mas quando for feito um belo trabalho, nós temos a 

obrigação de elogiar também. E o Sr. Prefeito, Sr. Presidente, o Sr. Prefeito 

Municipal não tem tido ainda esse meu apoio. Cada vez mais o nosso Biritiba 

está sucateado. Em todos os setores: saúde, obras; saúde e obras 

principalmente; educação. É lamentável isso, mais uma vez! Vamos torcer e 

pedir a Deus, acima de tudo, que o Sr. Prefeito Municipal possa fazer alguma 

coisa para dar resposta a essa maciça votação que ele teve nessa última 

eleição. Lamento muito como biritibano, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Estou 

aqui desde 1964. Lamentável o que está acontecendo. Biritiba está à deriva, 

Sr. Presidente. Ninguém para assumir o „timão‟ desse município para indicar 

um „norte‟. Infelizmente, nós estamos à mercê de uma incompetência que 

assola o nosso Biritiba Mirim. Nunca na história desse município, Sr. 

Presidente, Srs. Vereadores, houve, e com certeza não haverá, um prefeito tão 

omisso na sua obrigação de trazer mais recursos ao nosso município, para que 

Biritiba possa ter um dia melhor. Esses dois anos, esses 18 meses, um ano e 

meio de mandato, não houve nenhum deputado ter enviado nenhum valor para 

esse município; da gente saber porquê. Mas eu vou torcer muito como 

biritibano. Lamento muito e torço para que ele faça uma boa gestão. Fazendo 

uma boa gestão, com certeza os Vereadores também serão vistos com outros 

olhos, Sr. Presidente. Mas, infelizmente, eu vejo críticas, não só ao Prefeito, 

mas ao Legislativo também, dizendo que nós não temos feito um trabalho a 

contento. É verdade. A nossa função, Sr. Presidente, acima de tudo – não 

quero dar aula de Legislativo – mas a nossa função o que que é? É fazer 

Requerimentos, fazer Indicações, como o próprio nome diz, indicar aquilo que é 

necessário fazer. Nós não temos autonomia de fazer projetos que oneram o 

município. Isso é competência do Executivo. Infelizmente, eu também só tenho 

feito críticas. E concordo também, não pela omissão, mas pela falta de 

capacidade de gerenciamento do nosso prefeito, Sr. Presidente, Lamento 

muito, mas, na próxima oportunidade que eu tiver, como disse a mestre Joyce: 

„Se tiver que elogiar, vamos elogiar também‟. Mas até o presente momento, Sr. 

Presidente, Vereadores, ele não faz jus ao meu elogio. Muito obrigado.”. O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com 

a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, aos demais da Mesa Diretiva, boa tarde 



aos Nobres Pares dessa Casa, boa tarde também à imprensa sempre 

presente; quero agradecer a presença de todos os munícipes e quero 

parabenizar a mestre Joyce e parabenizar também todos os seus alunos que 

compõem a Joyce Taekwondo, em especial, quero parabenizar o Grão Mestre 

Maninho, que é conhecido em todo o Alto Tietê. Parabéns, mestre Maninho; e 

muito obrigado pela presença dos senhores do Taekwondo e obrigado pela 

oportunidade, Presidente.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Cumprimentar cordialmente 

a Mesa, todos os Nobres Pares, imprensa local aqui; gostaria de cumprimentar 

também o mestre Maninho, com quem meu filho, meus dois filhos tiveram a 

oportunidade também de serem alunos dele; a mestre Joyce, a todos os 

atletas, ao filho do nosso Robson, que está aí, o qual a gente teve a 

oportunidade de ter a grata satisfação da participação dele, tanto lá na 

Argentina quanto também agora no estado de São Paulo aí, na cidade de São 

Paulo, na seletiva. Gostaria de parabenizar e dizer que o esporte é tudo de 

bom. A parte de disciplina, a parte que a gente aprende, é um complemento, 

como a escola é da educação também, é uma extensão do lar e a gente sabe 

que as emoções, o controle emocional, principalmente, da nossa ira, às vezes, 

a cólera que abate; através do esporte, através dos mestres aí, tem o 

ensinamento e sabem também dominar os sentimentos e as expressões. A 

gente tem tido aqui não só atletas, mas grandes futuros homens e mulheres 

aqui. quero parabenizar, viu, Joyce, e dizer que a gente tem orgulho de estar; 

nem gostaria de falar, porque a gente não deve falar de obra própria, mas isso 

daí a gente faz no varejo, porque é meritocracia, mesmo. Você está de 

parabéns, como o Robério também, pela Moção; enfim. Agradecer a todos os 

presentes aí também, à imprensa e falar: Robson, você tem um excelente filho, 

viu, cara, parabéns! Deus abençoe todos vocês aí; continuem com afinco e 

com garra, que vocês vão chegar mais longe ainda! Muito obrigado, 

Presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida 

Silva que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Exmo. Sr. Presidente, Mesa Diretiva, 

aos Nobres Pares, boa noite! Imprensa aqui presente, população munícipes, 

hoje, em especial, gostaria de agradecer a presença do Grão Mestre Maninho, 

agradecer também por ter vindo, Joyce, você e toda sua equipe. Um 

campeonato internacional da Argentina, que vocês participaram, totalizando, 

tendo um total de 25 medalha, com 16 atletas. Eu gostaria de citar o nome aqui 

e parabenizar o Jonathan, o Camilo, Ana Laura, Ruan Pablo, Elisa, Rafael 

Chagas, Ian, Daniel Martins, Richard, Felipe, Giovana, Misael, Henrique, 

Sandra, Leonardo e o Natan. Vocês são verdadeiros guerreiros, porque não é 

fácil; eu, no passado, eu fiz o Karatekyokushin. É completamente diferente, só 

que leva muita filosofia de vida. Então, a gente aprende muito. Então, vocês 

estão de parabéns por ter a mestra que vocês têm, porque, como ela mesma 

disse, nós todos aqui temos o entendimento, o ensinamento para o bem; e não 

o ensinamento para o mal. Então, continuem assim dessa forma, e cada vez 

mais buscando mais atletas, mais pessoas que não conhecem essa 

modalidade, para que integrem juntamente a vocês, porque vocês mesmos 

sabem o bem que essa modalidade faz para vocês. Então, vocês podem trazer 

muito mais. De 100, vocês podem virar 300. Então, Joyce, mais uma vez, 



parabéns! Parabéns a todos! Eu gostaria, embora ele não esteja aqui no 

momento, parabenizar o Nobre Vereador Jorge Mishima pelas palavras que ele 

colocou aqui nessa Tribuna, e gostaria também de desejar uma boa tarde a 

todos e obrigado Exmo. Sr. Presidente pela oportunidade de estar fazendo uso 

da palavra. Uma boa tarde!”. Não havendo mais inscritos para o uso da 

palavra, o Vereador Lourival Bispo de Matossolicita a leiturado Ato da Mesa. 

1.Ato da Mesa nº 004/2018. Dispõe sobre a eleição para renovação da Mesa 

Diretora para o exercício de 2019 e dá outras providências. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Após lido esse documento, eu gostaria que V. 

Ex.ª providenciasse uma xerox e passasse na data de hoje ainda com a 

assinatura de „recebido‟ dos Vereadores. Muito obrigado.”. Não havendo mais 

nada a tratar, o Vereador Lourival Bispo de Matosfaz suas considerações 

finais: “Bom, esse Vereador vai deixar apenas uma mensagem, Joyce, de tudo 

que você realmente faz pelo nosso município. Pouco tempo que eu lhe conheci 

junto com o Vereador Robério, prestando um grande trabalho no esporte. E a 

gente teve a participação em 2013, que realmente foi um sucesso, que toda a 

equipe de vocês estiveram também lá no Chile. Hoje, como se diz, na 

Argentina, novamente, vocês foram à Argentina, então, tenho certeza que 

fizeram uma boa participação lá, porque, realmente, um município tão 

pequeno, que falamos de Biritiba Mirim, mas com o coração muito grande na 

esperança. Acho que a importância de valores que se dá, é isso. Não é a 

cidade pequena, não é a cidade do interior, que se diz que não seria 

valorizada, não. Vocês levam o nosso esporte Taekwondo longe daqui do 

nosso Brasil, para mostrar que, realmente, uma cidade pequena também 

presta o seu trabalho, realmente, no esporte. Então, a gente fica muito feliz 

com a apresentação de todos vocês e a gente só tem que agradecer tudo pelo 

que você, realmente, representa ao nosso município. E é isso que eu quero 

dizer e agradecer a todos os outros presentes; agradecer à imprensa também, 

sempre presente, e dizer que segunda-feira nós temos, novamente, essa 

decisão da Mesa Diretora para com que, realmente, venha o novo Presidente. 

Eu, esses praticamente esses 18 meses, venho trabalhando, fazendo o 

possível para com que, realmente, aconteça sempre o melhor nessa Casa. A 

gente nunca podemos dizer que sabemos de tudo, mas sempre estamos 

sempre aprendendo. Cada um de nós sempre, a cada dia, a cada momento, se 

aprende a viver, a conhecer e a respeitar. Então, é isso que esse Vereador 

sempre tem procurado nessa posição, nessa Presidência. Então, deixar só 

para todos vocês e os Nobres Pares, que a gente retornamos nessa 

caminhada de recesso, que cada um fez a sua parte. Nosso gabinete, de cada 

um de nós, sempre esteve nossos assessores à disposição. É que nem o 

Vereador Fernando falou, como se diz: os Vereadores estão de recesso, mas a 

Câmara, não; a Câmara sempre esteve à disposição de todos nos momentos, 

para com que as pessoas viessem procurar e, realmente, serem atendidos. 

Então, eu quero só deixar esse voto de felicidade para todos, que, realmente, 

hoje, estão nessa Casa; e também para Biritiba Mirim também. Que um dia, eu 

tenho certeza que nosso município sonha com coisas melhores. Realmente, 

hoje, as coisas estão na situação que estão, mas acredito que, realmente, as 

coisas podem acontecer. Isso é o que nós esperamos. Eu acho que o pior, eu 



acho que já passou. Essa tempestade, uma hora ela se acalma; e com que, 

realmente, tanto a população, que acho que todos nós, Vereadores, também 

possam enxergar que as coisas estão melhorando. Isso é o que eu espero que 

possa acontecer. Não espero que piore, não; espero que melhore. Acho que o 

povo biritibano não merece, realmente, passar pelo que já passou e, talvez, 

pelo que esteja passando. Então, espero que Deus abençoe a todos; como se 

diz, a todos biritibanos. E vamos aguardar o desenrolar da situação. Terminada 

a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença 

e declaro encerrada a Sessão Ordinária do dia 06. Muito obrigado a todos e 

que Deus abençoe!Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 06 de agosto de 2018.      
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