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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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, 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. 76 

do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 

da Câmara. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“O Vereador Luís pediu para justificar a ausência dele, ele está no médico.”. 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 Extraordinária do dia 20 de Setembro de 2018 e da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 24 de Setembro de 2018. O Nobre Vereador Robério de 

Almeida Silva requereu a dispensa da leitura das Atas. O senhor Presidente, 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 

082/2018. 2. Leitura do Ofício n.º 082/2018 – BIRITIBA PREV– Encaminha 

balancete financeiro das receitas e despesas referente ao mês de agosto de 

2018.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Solicito de 

Vossa Excelência que seja extraído cópia para todos os Nobres Vereadores 

referente ao balancete de 2018, para que os mesmos possam tomar 

conhecimento. Obrigado.”. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações.O Senhor Presidente solicitou aos Secretários que fizessem a 

leitura das Indicações de nº 151/2018. 1. Indicação nº 151/2018de autoria do 

Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto à Secretaria Municipal de Trânsito e 

Transportes os estudos necessários para alteração da faixa de conversão à 

esquerda imediata do condutor de veículos na Rua Dr. Deodato, seja no 

sentido para a Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo. Esta é 

uma reiteração das indicações n° 138, 116, 61, 94/2018, os Requerimentos nº 
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65, 145, 207, 258, 204, 338/2017 e 015/2018. Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em Deliberação. O Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 046/2018. AUTORIA DO VEREADORLUÍS CARLOS DOS 

PASSOS. 1.Projeto de Lei nº 046/2018: Dispõe sobre a denominação de via 

pública no município de Biritiba Mirim e dá outras providências. Terminados os 

Projetos em Deliberação, passou à ORDEM DO DIA.O Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 212a 216/2018. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 1.Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 212/2018: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo providencie por meio de ofício junto ao 

Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes para que disponibilize a instrução nas 

escolas municipais de evacuação de emergência e procedimentos básicos de 

primeiros socorros, para, assim, treinar e proporcionar uma saída organizada 

em caso de incêndio para alunos e funcionários e, assim, evitar uma tragédia, 

como ocorreu a pouco tempo atrás em Mogi das Cruzes. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o 

Vereador Marcelo pelo Requerimento apresentado, e também gostaria de 

lembrar que este Vereador, no ano passado, fez um projeto de lei baseado 

justamente na questão da qualificação dos funcionários das escolas e creches 

do município para o procedimento de primeiros socorros. Infelizmente, esse 

projeto foi vetado pelo Executivo, „né‟? Mas a intenção nossa era que todos os 

profissionais da rede de educação tenham o conhecimento básico de 

atendimento aos primeiros socorros. Então gostaria de parabenizar o Vereador 

Marcelo pelo Requerimento e relembrar aí a apresentação do nosso projeto na 

mesma linha. Muito obrigado.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Também gostaria de parabenizar o Nobre Vereador pelo 

Requerimento, uma vez que é de extrema importância os funcionários da 

escola, bem como qualquer outro prédio público estar atentos na primeira 

situação, „né‟, de um sinistro, „o que fazer?‟ „como fazer?‟, porque o tumulto é 

generalizado e, onde tem crianças, pior ainda. Então os adultos que ali estão 

precisam saber como organizar, senão eles entram em pânico e as crianças 

piorou, „né‟? Então, parabenizo aqui o Nobre Vereador.”. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Muito obrigado!”.APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 213/2018: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo providencie a 

manutenção através de motoniveladora, cascalhamento, através de um 

cronograma e planejamento bairro a bairro. E ainda veja as canaletas para o 

escoamento das águas pluviais em sistema de parceria com os munícipes. E 
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que, uma vez implantadas as canaletas e tratadas as ruas e acessos, durariam 

muito mais e o planejamento anual de manutenção de 2019, já elencando os 

bairros e datas, para os munícipes saberem quando os bairros seriam 

atendidos e ainda, em caso de emergência, organiza de sexta a sábado, 

economizando.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE 

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

214/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, reiterando o 

Requerimento n 330/2017 e 072/2018, para que o mesmo interceda junto ao 

órgão competente solicitando providências cabíveis no sentido de proibir 

parada de veículos, pintura de faixa amarela em um dos lados da Avenida 

Maria José de Siqueira Melo, descendo na bifurcação com a Avenida Heitor da 

Cunha Braga, e seguindo por toda a extensão e terminando após a Delegacia 

de Polícia.4. Em única discussão e votação Requerimento nº 215/2018: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, reiterando o Requerimento nº 121/2018 

e 167/2018, 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. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita 

pela ordem: “Senhor Presidente, gostaria de parabenizar o Nobre Vereador por 

esse Requerimento, pois eu já venho já há algum tempo nessa Casa 

requerendo esses abrigos que é de suma importância para o nosso município, 

tanto é que tem, realmente, muitos idosos, crianças aí, principalmente nesse 

tempo chuvoso, e também com muito sol que, infelizmente, venha a sofrer com 

essa situação dentro do nosso município. Então, deixo aqui registrado aqui os 

meus parabéns, viu? Realmente, o requerimento é de suma importância para o 

município! Obrigado!”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem: 

“Senhor Presidente, gostaria de deixar registrada a presença do Vereador 

nessa Sessão.”. APROVADO. 5. Em única discussão e votação Requerimento 

nº 216/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente solicitando serviço de motonivelamento e 

cascalhamento nas ruas Uruguai, Alexandre Datallo Pedro Rocco e Antônio 

Rossi, localizadas no bairro Castellano. APROVADO.O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu gostaria que colocasse na Ordem do 

Dia a Moção de Aplausos nº 018/2018, em votação na Ordem do Dia.”. O 

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO.O Presidente solicitou a leitura da Moção de 

Aplausos nº 018/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 

VENÂNCIO MOLINA. 6.Em única discussão e votação Moção de Aplausos nº 

018/2018 a Pedro Araújo Franco.O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, gostaria de parabenizar o Nobre 
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Vereador pela Moção de Aplauso e parabenizar também o jovem Pedro, que se 

encontra aqui no momento, „tá‟? Não só o jovem Pedro também, mas o pai, a 

mãe e todos os familiares; que é muito importante o incentivo ao esporte. 

Continue assim, pois o nosso país, na realidade, precisa disso. Parabéns! 

Gostaria também de pedir autorização para o Nobre Vereador, se possível, eu 

também assinar junto essa Moção de Aplausos.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina responde: “Autorizado! Muito obrigado pelas palavras, 

Vereador.”.APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Também gostaria de parabenizar o Vereador Leonardo pela presente 

Moção ao Pedro, aos pais, aos familiares e dizer que o esporte é o caminho, 

„né‟? quando nós vemos meninos nessa infância, nessa idade já se destacando 

num time de grande porte, como é o Esporte Clube Corinthians Paulista, nós 

ficamos muito felizes, porque não é fácil – os pais devem saber disso – não é 

fácil, é um trabalho árduo, às vezes, você se deslocar para treinamentos, para 

campeonatos, mas, com certeza, esse incentivo obterá frutos lá na frente. 

Então o Vereador Leonardo foi muito feliz na apresentação dessa Moção, da 

qual eu compartilho do Nobre Vereador. Muito obrigado.”.O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Eu não poderia deixar de parabenizar o 

Vereador Leonardo por essa Moção com respeito ao jogador Pedro; inclusive, 

eu vi o gol narrado, espetacular! Parabéns, Pedro! Eu conheço o Pedro já de 

algumas datas, „né‟? Ele só tem um defendo para mim, é um defeito que é 

jogar no Corinthians, mas tudo bem; craque é craque! Mas parabéns também! 

Mas não bastasse isso, senhor Presidente, esse garoto Pedro é de uma 

extrema educação, é fora de série essa criança! A minha esposa, a Márcia, fala 

muito desse garoto, ele é muito educado! É uma pessoa assim, agradável; é 

uma pessoa extremamente agradável! Parabéns, Nobre Vereador! Parabéns, 

Pedro! Parabéns à família, Marcelo, que a gente conhece à longa data! 

Parabéns!”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem: “Eu 

também gostaria de cumprimentar o Vereador Leonardo pela Moção e, 

infelizmente, não sou igual o Nobre Vereador, sou corintiano roxo, parabéns, 

Pedro, „tá‟? Está levando o nosso timão aí a sempre à vitória, parabéns!”.O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina responde: “Obrigado, Vereador, muito 

obrigado!”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Gostaria também de parabenizar o Nobre Vereador Leonardo pela Moção, os 

pais do Pedro, ao Pedro; eu também tive dois filhos que jogaram durante seis 

anos no Mogi Esporte Clube, eu sei o que os pais passam nos campeonatos da 

federação e em viagens, abdicando de fim de semana, e dizer que a educação 

é esse caminho aí; que vocês trilhem na companhia e continue isso daí, que é 

motivo de orgulho, embora também preferia que você jogasse no Palmeiras; 
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„segue o líder‟ aí. Um abraço!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

responde e solicita pela ordem: “Obrigado, Vereador. Pela ordem, senhor 

Presidente. Gostaria que o Pedro se apresentasse com seus pais aqui na 

frente do Plenário, porque ele tem um compromisso às 17 horas no clube onde 

joga; para tirar uma foto, senhor Presidente.”. O Presidente suspende então a 

Sessão. Retornando, o Presidente solicita que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão.O 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos de 217 a 219/2018 e da 

Moção de Apelo nº 017/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA. 7. Em única discussão e votação Requerimento nº 

217/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que interceda 

junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências de manutenção nas seguintes ruas: Lauro Albano, Ana Benitz, 

Goes e José Bortarelli, no bairro Vale Verde. Esse Requerimento reitera o de 

nº 106/2017. APROVADO. 8. Em única discussão e votação Requerimento nº 

218/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que interceda 

junto ao departamento competente para que sejam tomadas as devidas 

providências em relação à colocação de vidro de proteção no balcão de 

atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, do município que não 

contam com essa segurança. APROVADO. 9. Em única discussão e votação 

Requerimento nº 219/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que interceda junto ao departamento competente para que sejam tomadas as 

devidas providências de manutenção na Rua Manoel de Nóbrega, Parque 

Marciano, próximo à Loja Multipreço. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR. 10. Em única discussão e 

votação Moção de Apelo nº 017/2018: Solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri para que interceda junto à Secretaria Municipal de Administração para 

elaboração do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal, nos 

moldes da lei nº 1.303, de 27 de novembro de 2006, que institui o Programa 

Emergencial de Auxílio ao Desempregado, revogada pela lei nº 1.745, de 13 de 

janeiro de 2016. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador pela Moção e dizer que realmente 

é isso: nossa cidade carece de tantas coisas, dentre elas, de uma frente de 

trabalho, que há quatro anos já se encontra sem; por problemas, por n 

problemas que já foram citados nessa Casa, mas que assim que o Executivo 

conseguir ajustar a situação, que faça isso acontecer, porque vai ser de grande 

valia para o nosso município.”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um 

aparte: “Eu gostaria que o Nobre Vereador assinasse junto comigo a moção, 

tendo em vista que a frente de trabalho é de suma importância para a nossa 
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cidade e a lei ainda estadual, sempre estão liberando para os municípios que 

existem essa necessidade. Obrigado.”.O Vereador Sergio de Paula Franco 

retoma a palavra: “Agradeço e faço questão de assinar junto.”. O Vereador 

Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor Presidente, eu tenho a 

consciência bastante clara e objetiva que é de suma importância, sim, a frente 

de trabalho dentro do nosso município, mas também nós temos que ver como 

que „tá‟ hoje a situação financeira do município. Outra coisa: a limpeza das 

ruas, avenidas, prédios públicos é única e exclusivamente uma prerrogativa do 

Executivo. Então, até mesmo, essa é apenas uma justificativa, „tá‟? Mas antes 

eu preciso conversar com o prefeito, ver como que „tá‟ o financeiro do 

município para que eu tome uma posição. Entendo, como eu disse, que é 

importante a frente de trabalho para o nosso município, mas talvez não seria o 

momento correto. Muito obrigado.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Gostaria só de justificar e dar nota que esta verba, ela é 

encaminhada do estado direto para o município, não tem custo nenhum para o 

município. Quem que manda verba, quem faz o pagamento é o estado; é uma 

coisa direcionada à frente de trabalho. Obrigado, senhor Presidente.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Apenas a título de 

esclarecimento, Vereador Reinaldo, esse recurso é um/ então, na realidade, o 

que Vossa Excelência „tá‟ solicitando é a implantação da frente de trabalho, 

mas com recurso do governo do estado repassando para a Prefeitura, é isso?”. 

O Vereador Reinaldo Pereira Júnior responde: “Através do Nobre Deputado 

Luiz Carlos Gondim, Dr. Gondim, todos nós conhecemos, eu já solicitei ano 

passado, aí verificamos que existe essa lei que foi revogada, por isso não pôde 

mandar o programa frente de trabalho; então, com isso, solicitei ao Nobre 

Prefeito Walter Hideki Tajiri para que revogasse a lei para que pudesse 

disponibilizar as vagas para a frente de trabalho através de recurso do estado.”. 

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

aparte, então, só para que a gente possa fechar? Porque é pertinente a 

colocação do Vereador Robério, tendo em vista a Prefeitura não ter recurso 

para ela, com custo próprio, fazer a frente de trabalho. Então essa moção de 

Vossa Excelência é para que a Prefeitura reative uma lei para a contratação de 

frente de trabalho e depois, sim, firmar um convênio com a SERT, Secretaria 

de Relações de Trabalho, para que possa obter o recurso para contratação da 

frente. Muito obrigado!”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Então é... no caso, acredito que seria só ajustar a moção, porque aí „tá‟ 

direcionando, na realidade, ao Executivo, não é isso? Pelo que eu entendi, pela 

leitura que o Nobre Vereador fez, seria para o Poder Executivo?”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior responde: “Sim, sim, Nobre Vereador, mas é para 
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revogar a lei. O pedido já foi feito em outra ocasião para liberar a frente de 

trabalho. Devido a essa lei que foi extinta, aí eu „tô‟ pedindo a revogação para 

que o Dr. Gondim consiga liberar essa frente de trabalho através do 

governador.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Só 

para entender: essa lei, ela foi criada, a lei 1.303, de 27 de novembro de 2006, 

ela foi criada a frente de trabalho, „tá‟ certo? Essa mesma lei, ela foi revogada, 

a lei 1.745, de 13 de janeiro de 2016, então a lei já está revogada. O que o 

Vereador, a Moção do Vereador é para que se encaminhe a essa Casa a 

criação do programa frente de trabalho, „tá‟ certo? Só que não nos moldes que 

estava: a Prefeitura contratando, mas sim no convênio com a Secretaria de 

Estado para que ela possa repassar recursos para a Prefeitura contratar, 

entendeu? Na realidade, a moção é para que o Executivo encaminhe a essa 

Casa um projeto de lei criando-se a possibilidade da implantação da frente de 

trabalho no município.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu 

gostaria só de me manifestar a respeito dessa moção do Nobre Vereador; 

independente que a Prefeitura tenha ou não tenha, acho que é um direito do 

Vereador solicitar essa moção, independente de que tem ou não tem, nós não 

podemos trabalhar na base de: „Ah, se ele não tiver, não pode fazer‟, eu acho 

que não é por aí. Então eu „tô‟ de acordo com a Vossa Excelência, embora eu 

ache que tem, como disse o Vereador Fernando e o Vereador Robério, acho 

que tem que adequar mais, mas, como é um pedido, uma moção de apelo, 

acho que não vejo muito problema nisso. Muito obrigado.”. O Vereador 

Marcelo Batista de Mirando Melo solicita pela ordem: “Eu gostaria, no que 

tange, embora eu seja contra esse tipo de frente de trabalho hoje, eu acho que 

o município, através das políticas, a gente deveria de ver outra maneira de 

gerarmos emprego, „né‟? A gente hoje, de acordo com a lei específica, a gente 

poderia já, se não houvesse sido parado o Plano Diretor, algumas coisas, já 

estar aportando as empresas nos locais que foram determinados pela lei 

específica. Assim, fazer com que/ porque a frente de trabalho, ela ainda é/ 

tanto é que há decreto também estadual que prevê o corte também disso daí, 

para deixar de ser também, às vezes, um balcão de emprego de indicação 

política, e também a gente tem que perder a mania de que a gente tem que 

empregar na Prefeitura e também com frente de trabalho. eu acredito que a 

gente tem que colocar empresa, porque o povo aqui, ele não quer esmola, ele 

quer trabalho; eu acredito que, por enquanto, essa é a minha posição, embora 

eu ache que... eu entendo o que o Vereador „tá‟ pleiteando, mas a gente tem 

que perder essa mania da gente ver que abra-se postos de trabalho na 

Prefeitura e também trazer as empresas de iniciativa privada. Hoje, pode-se, 

sim, com a lei específica, colocar empresas que gerem empregos, „né‟? 
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Porque, senão, a Prefeitura, ela fica inchada, „né‟? A gente não consegue, a 

gente tem quase 800 funcionários públicos, aí o pessoal chega no segundo 

semestre nem sabe direito como que vai pagar a folha de pagamento. Então eu 

acredito que a mentalidade é trazer empresa, „né‟? A frente de trabalho, ela 

pode ter uma opção que seja então uma opção paliativa, mas a gente tem que 

ter o quê? O foco de trazer empresa. A hora que o povo tiver emprego, o 

comércio vai reagir; outra coisa: vai tirar qualquer desbotamento de política, de 

que tem problema, tem ranço, tem escândalos também; então eu acho que o 

positivo da gente é batalhar para trazer, convidar empresas para a nossa 

cidade. Muito obrigado, Presidente.”. O Vereador Robério de Almeida Silva 

solicita pela ordem: “Senhor Presidente, eu solicito cópia da moção do Nobre 

Vereador. Muito obrigado!”. APROVADA.Não havendo mais material para 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a 

chamada dos inscritos para uso da Tribuna. O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Não havendo nenhuma matéria a ser discutida e nem ser 

votada, eu solicito de Vossa Excelência a minha retirada do Plenário. O 

Presidente concede a retirada do Vereador.”.O primeiro Vereador inscrito é o 

Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, a todos presentes, à imprensa, uma 

boa tarde! Senhor Presidente, Nobres Pares, a instantes estávamos falando aí 

sobre a questão de emprego, discussão sobre a frente de trabalho, sobre a 

questão da implantação de indústrias; hoje pela manhã, eu estive reunido com 

um empresário do ramo de espumas, cadeiras, escolares, enfim, com o 

interesse em estar implantando a sua empresa na cidade, gerando aí em torno 

de 50 a 60 empregos diretos. Nessa primeira conversa, nós vamos estar 

agendando com o senhor prefeito para que possamos trazer esse empresário 

para que possa, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto aos 

demais órgãos do Executivo, poder ver de que forma nós podemos estar 

trazendo através de incentivos essa empresa para a cidade. Um outro ponto 

que eu gostaria de colocar, senhor Presidente, nós tivemos aí na última 

semana alguns problemas com a questão da coleta de lixo. E eu, numa das 

conversas que eu tive com o senhor prefeito, era que a empresa estava 

alegando que não tinha onde estava o transbordo, que houve fechamento por 

parte da Secretaria de Estado, e movimenta-se daqui, movimenta-se de lá, e 

conseguiu-se parcialmente normalizar a situação. Porém, ela ainda não 

continua regularidade, normalizada 100%, „tá‟? Ela está sendo aos poucos se 

normalizando. Comentei com o Executivo que nós precisamos chamar essa 

empresa desse consórcio para que possa dar o esclarecimento necessário 

sobre a questão da paralisação, porque foi uma paralisação meio que 
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inequívoca da forma que foi feita, mas, aos poucos, nós vamos apurar essa 

questão do lixo. Gostaria também, senhor Presidente, de, no decorrer da 

semana, um determinado órgão de imprensa da nossa região publicou „os 

veículos novos da empresa ATT‟, que é agora... a antiga Radial, é agora Alto 

Tietê Transportes, encaminhando para o município vizinho, o nosso irmão, 

coirmão, município de Salesópolis, quatro veículos novos. E eu gostaria que 

Vossa Excelência, que nós possamos fazer um requerimento convidando os 

representantes da empresa para que possa vir ao município para prestar 

alguns esclarecimentos sobre a questão desses veículos: o por quê foi para 

Salesópolis e não para Biritiba? O que Salesópolis tem de diferente de Biritiba? 

O preço da passagem? A distância também é maior. Os nossos munícipes 

pagam passagem do mesmo jeito que os munícipes de Salesópolis. Os nossos 

cidadãos da cidade utilizam da mesma forma que os cidadãos de Salesópolis, 

e por que Salesópolis recebeu quatro novos veículos e aqui nós estamos com 

a frota antiga? Então, eu conheço as pessoas da empresa, tive a oportunidade, 

junto com o Vereador Paulo, de estar lá na empresa, essa possibilidade de 

ônibus novos vir, já estava sabendo há algum tempo, porém, para a surpresa, 

encaminhou-se direto para Salesópolis. Eu até entendo que tem aquele trecho 

que eles alegam que é aquela subida do Jardim dos Eucaliptos, está muito 

deteriorada, „tá‟ certo? Mas Salesópolis também tem trechos ruins, e nem por 

isso deixaram de mandar ônibus novos para lá. Então, que a gente faça uma 

solicitação aos representantes da empresa para que possa vir prestar algum 

esclarecimento nesse sentido. Vejo aí o Vereador Sergio hoje fez alguns 

requerimentos, acho que o Vereador Robério também, sobre a questão dos 

pontos de ônibus. A empresa também se prontificou a fazer a implantação de 

algumas unidades de pontos de ônibus. Só que ficou igual político, só na 

promessa; até agora nenhuma cobertura foi feita, nenhuma. Então eu acho que 

nós precisamos chamar a empresa aqui novamente, porque, da primeira vez 

que veio aqui, quando convocado por essa Casa no requerimento deste 

Vereador, juntamente com mais alguns Vereadores, a empresa esteve aqui, se 

prontificou a melhorar o serviço e, realmente, naquele período, ela melhorou o 

serviço; reduziu-se as queixas dos usuários. Só que está se voltando nesse 

sentido: por que lá tem ônibus novos e aqui não? E por último, senhor 

Presidente, para encerrar, eu gostaria de uma reflexão de todos os Nobres 

Pares que no próximo dia 7 teremos as eleições. Essa eleição/ eu já participo 

de eleição acho que há uns 30 e „tra-lá-lá‟ de anos. Já tenho mais de 16 

eleições, com certeza, nas costas. A cada dois anos a gente participa 

efetivamente das eleições. E eu confesso a todos os Nobres de que eu nunca 

vi uma eleição como essa. De um lado, nós temos lá o que alguns chamam de 
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„mito‟, que é o Bolsonaro; do outro lado lá nós temos o „poste‟, que é o Haddad, 

que chamam de „poste‟, porque é o Lula que colocou, e temos os candidatos. 

Só que essa eleição, ela „tá‟ diferente, por quê? Porque polarizou na eleição 

presidencial. Hoje, 90% da população não sabe em quem votar para senador. 

A eleição de governador, ela „tá ficando em terceiro plano. A eleição de 

deputado federal e deputado estadual, é claro, como „tá‟ mais presente nos 

municípios, então acaba as pessoas se envolvendo um pouco mais, até porque 

é um elo direto entre as lideranças com os deputados com a população, mas 

um modo geral, a eleição presencial, ela consumiu toda a eleição. Só que eu 

gostaria de fazer uma reflexão para as pessoas de que, por exemplo, o Haddad 

é a favor do aborto, o Bolsonaro é contra o aborto. „Tá‟. Quem que vai votar a 

lei do aborto? São os deputados e senadores! „Ah, o Bolsonaro é a favor da 

menoridade penal, redução da maioridade penal, os demais são contra‟. Quem 

que vai votar a redução? É o senado e os deputados. „Ah, nós vamos proibir 

isso, vamos...‟; então não adianta ficar polarizando em dois, três candidatos, 

„tá‟ certo? Ou se concentrar somente a campanha nos „mitos‟ ou nos seus 

ídolos e esquecermos a essência que é o Poder Legislativo. O Poder 

Legislativo. O que que acontece hoje? Se falar em eleição, a primeira coisa que 

vem à cabeça: „Bolsonaro‟; é cura gay, é contra gay; é contra negro, é a favor 

de gay; contra gay, é a favor de negro; é contra negro; é racista, não é racista. 

A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é isso. Quando você vai 

sentar numa mesa, batendo um papo, no almoço ou num churrasco, você entra 

na questão política, o que se discute? „Ah, mas o Bolsonaro‟, „ah, mas o 

Haddad‟, „ah, mas o Amoedo‟, „ah, mas o Alckmin‟, e ninguém está se 

discutindo o Poder Legislativo, aonde realmente será a ferramenta onde irá se 

implantar as decisões do nosso país. Não adianta você ter um Bolsonaro a 

favor da redução da maioridade penal, que eu, particularmente, também sou 

favorável, se o Congresso é contra! Se nós não escolhermos também 

deputados que estejam compromissados com essa causa. Não adianta o 

Haddad chegar e falar: „sou a favor da liberação do aborto‟, sendo que os 

congressistas, os senadores e deputados que nós vamos eleger não estão 

comprometidos com a causa. Então eu só „tô‟ colocando isso, senhor 

Presidente, para que nós, como representantes da população, às vezes, nós 

mesmos acabamos incorrendo nesse erro de discutir apenas a questão 

majoritária ou a questão do nosso deputado de preferência e esquecemos do 

Senado. Hoje, os próprios candidatos a deputado não coloca lá quem é o 

senador, quem é o presidente dele. Nós temos uma importância tão grande 

que é o governador do estado de São Paulo, o maior estado da Federação, 

onde produz as maiores riquezas e a maior contribuição a nível nacional. E 
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hoje não se discute se é o João Dória, se é o Skaf, se é o Márcio França; não! 

Se discute o Bolsonaro, o Haddad, o Amoedo, o Geraldo Alckmin. As pessoas 

não estão dando a importância a um governador de estado. Eu tenho, nas 

minhas redes sociais, eu tenho insistido, particularmente no meu, no meu 

candidato de preferência, porque eu acredito, que também é do meu partido, 

Márcio França, porque eu acredito no potencial, no desenvolvimento que ele 

pode fazer por São Paulo, se comparado com o Skaf e com o Dória e com os 

demais, „tá‟ certo? Mas eu tenho enfatizado muito isso, da questão do governo. 

E as pessoas estão lá preocupadas com o Bolsonaro, se tomou uma facada, se 

o Haddad „queimou a rosca‟, se... sabe? O Jean Wyllys, enfim! Só para 

encerrar, senhor Presidente, só gostaria... eu coloquei esse tema justamente 

para que todos possam fazer uma reflexão um pouco mais cautelo nesse 

sentido. Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Presidente, 

membros da Mesa Diretora, Vice, Primeiro e Segundo Secretários, Nobres 

Pares, pessoal da imprensa aqui presente, também aqui a população; eu 

queria, em nome da Sheila Sabbá, cumprimentar a todos! Primeiro lugar, 

gostaria de desejar, embora atrasado, um feliz aniversário aqui ao nosso 

amigo, o Nobre Vereador Fernando Gondim, parabéns, „tá‟, Fernando, pelos 

seus 60 anos, „tamo‟ aí e desejar toda a sorte do mundo e felicidade para você! 

Você tem sido um grande companheiro e amigo! E, em relação aos 

Vereadores, pelo apoio à aprovação dos requerimentos, „né‟, deste Vereador. 

Também desejar um feriado de sexta-feira, que é o dia do nosso padroeiro, 

pedir que São Benedito possa derramar as bênçãos aí e emanar as energias 

necessárias para que a gente possa obter mais prosperidade, mais sucesso na 

política e também na nossa cidade aqui, continuar no caminho de paz. 

Também gostaria de dizer que, a partir de outubro, em nome das mulheres 

aqui, começa já a campanha do Outubro Rosa, „né‟, onde é dedicado à 

prevenção do câncer de mama; então gostaria de dizer que todo mundo, essa 

data do câncer de mama, pedir para falar que todas as mulheres, as mulheres 

mais poderosas aí aderiram à campanha do Outubro Rosa, „né‟? Esse mês que 

luta pela conscientização e a prevenção do câncer de mama. Pedir para que 

todas as mulheres participem, façam os exames, a mamografia, procure um 

médico, „né‟? E que a gente também, Vereadores, possam nos unir na frente 

política para que a gente possa pedir se consegue com tanto pleito, já pedi 

desde quando eu era Vereador a vinda da carreta aqui do exame de câncer de 

mama; outros Vereadores pediram também, que a gente possa em uníssono aí 

pedir todo mundo para que possa vir essa carreta e fazer os exames para as 

mulheres também. Eu gostaria então de dizer dessa data, „né‟? Porque a 
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mortandade, o que a gente tem de mulher que é ceifada, tanto do órgão, do 

seio, como também da vida, é muito grande. Hoje a gente vê ao nosso lado 

várias mulheres tratando, então a gente gostaria de uma atenção, porque, até 

porque, é por causa de vocês que a gente vive aqui. Se não fosse vocês, 

mulheres, não estaríamos aqui, „ne‟? Então, essa campanha do Outubro Rosa 

começa de 01 a 31; pedir para que vocês façam o exame, procurem um lugar 

de saúde onde possa indicar o exame para não deixar de fazer. Tem o exame 

também de toque, procurar um mastologista para que ele possa indicar e não 

ter a vergonha de procurar e se tratar enquanto é tempo. E eu gostaria só de 

parafrasear o Fernando do que ele falou da questão política, é dizer que, 

realmente, todos os presentes aqui, para que no próximo domingo, dia 07 de 

outubro, nós vamos exercer o nosso direito; é o direito que eu costumo dizer, é 

o único momento em que o pobre e o rico, a não ser na morte, se tornam igual, 

que é o do sufrágio universal, ou seja, o do voto. É o único momento que o 

pobre e o rico tem o mesmo peso. É a hora que ele vai escolher do presidente 

ao deputado estadual. Então eu gostaria de pedir, mais do que o Fernando 

falou da consciência, que só estão se falando e polarizando em presidente, 

pedir para que nós possamos ir votar; desde o empresário até a pessoa mais 

simples e humilde, exerça o seu direito de escolha. Faça a comparação na sua 

escolha. Por quê? Porque a gente tem que chegar e poder contratar melhor as 

pessoas que vão escolher os destinos da gente nos próximos quatro anos, 

„né‟? Porque senão é o seguinte, o que acontece: a pessoa, ela vai... um 

empresário, um produtor rural, como é o caso do Waltinho, às vezes, ele vai... 

o Zé Lares, às vezes, ele contrata uma pessoa para trabalhar, essa pessoa não 

faz nada? Ele pode mandar embora. Dia 7 de outubro, domingo, nós iremos 

contratar por quatro anos quem vai cuidar da vida da gente, quem vai cuidar 

dos destinos da gente. E a gente não pode demitir. A dificuldade que a gente 

tem quando a gente erra na eleição, pega um papelzinho no chão, é errado! A 

gente tem que contratar melhor! Contratar pessoas que têm compromisso, que 

têm serviço prestado e não vivem de promessa. Então eu desejo a todos de 

coração que, mais do que ir votar, votem com consciência, escolham melhor 

seus representantes para que depois a gente não possa ficar frustrado e viver 

apenas aí de Bolsa Família ou migalhas que a gente não precisa. Como eu 

disse aqui, a gente precisa do quê? De um país com pujança, que tenha 

riquezas naturais, mas também de força financeira, precisa de emprego; 

ninguém aqui quer esmola! A gente quer trabalhar! A gente quer ganhar o 

dinheiro para acordar com dignidade! Agora, se a gente fica só dependendo de 

força... Bolsa Família...Bolsa Gás, o país vai continuar pobre, gente! A gente 

tem que escolher melhores governantes para nós para que o país possa se 
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torna próspero, possa se tornar competitivo na indústria, possa contratar 

melhor! Então eu peço, em apelo a vocês, que comentem com seus amigos, 

comentem com a vizinhança que domingo é a hora que vocês podem fazer a 

diferença. Rico ou pobre, é quando vocês têm o mesmo poder de escolher 

melhor! Meu muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Nobres 

Pares, a população aqui presente, os funcionários da Casa, boa tarde a todos! 

Como colocado aqui pelos Nobres Pares, dia 7 é o dia de manifestarmos o 

nosso direito de fazermos algo pela mudança do nosso país. E nós ficamos 

reféns muitas vezes daquilo que a mídia coloca, daquilo que as pessoas 

imaginam ser política, mas a política é a arte de lutar pelo bem comum e, 

muitas vezes, nós vemos pessoas que estão a frente, tanto da cidade, do 

estado, do país, nos mais diversos cargos, tanto no Executivo quanto no 

Legislativo, diria no Judiciário também, mas aí não compete a nós, „né‟? nós, 

Enquanto povo, nos compete apenas eleger Executivo e Legislativo. A gente é 

induzido muitas vezes: „Ah, vamos votar em quem „tá‟ na frente‟, ou „vamos 

votar em segundo para ter chance de ganhar‟. E a gente acaba minando a 

nossa vontade por que alguém influencia de maneira errônea. E o que é pior: 

todos os candidatos tiveram todos os meios para fazer a sua propaganda 

durante os 45 dias. E aí a gente vai ver um festival de horrores nos próximos 

dias da nossa cidade totalmente inundada num mar de papel. Eu gostaria de 

convidar aqui, é até uma pena que nossa imprensa hoje não transmite ao vivo, 

„né‟? Eu gostaria de convidar toda a população para olhar no chão e, quando 

ver estampada a cara do seu candidato no chão, se negar a votar nele. O 

candidato que joga o papel no chão, ele não merece o seu voto. Então, 

pesquise antes, converse antes, estabeleça já a sua colinha e já saia de casa 

pronto para votar. Ignore o mar de lama que vai se tornar, porque, se chover, é 

aquele mar de lama. Na última eleição, tivemos uma senhora subindo no 

Carlos Prestes para votar, caiu e quebrou o braço, por quê? Porque algum 

político que não entende o que é o estado de direito joga aquele monte de lixo 

na rua. Então, se você ver a cara do seu candidato estampada no chão, não 

vote nele, porque, se ele tiver consciência, ele vai de casa em casa, ele vai 

conversar com as pessoas, ele vai usar a rede social, porque é um direito dele, 

mas ele não vai jogar o material no chão. Então fica aqui o recado para aqueles 

que pensam em jogar o material no chão, que antecipem! Temos mais cinco 

dias, seis dias para chegar nas pessoas e convencer as pessoas com as 

palavras e não com aquele mundo de material que será jogado no próximo final 

de semana. Muito obrigado a todos!”. Não havendo mais inscritos para o uso 

da Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações 
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finais: “Primeiramente, quero anunciar que sexta-feira será feriado. Então nós 

vamos ter um feriado prolongado para as pessoas refletir bastante o dia 7, „né‟? 

Sexta, sábado e domingo para se levantar com disposição, olhando e 

pensando também qual é o candidato que realmente você vai escolher para 

aquilo que será melhor, tanto para nosso país, como também para nosso 

município. Nós hoje moramos em Biritiba Mirim, então eu falo do nosso 

município, que nós precisamos realmente escolher um deputado, um senado, 

um governo do estado aqui; às vezes, nós pensamos bastante, muita gente 

não reflete essa posição, mas veja bem, um deputado estadual, se ele não tiver 

um governador do estado ao lado dele, dificilmente ele consegue trabalhar pelo 

município. Então a gente sempre... eu, pelo menos, me preocupo bastante com 

isso aí, porque quando eu me declaro a votar no meu candidato, eu tenho 

memória a quem realmente ele possa estar apegado para com que consiga os 

recursos para o nosso município. Então eu acho que a importância é isso: a 

gente olhar bem para o nosso governador do estado e também para os nossos 

deputados estadual e federal, porque a esfera federal, a gente, tenho certeza 

absoluta que nós já fomos bem amparados e tenho certeza que nós vamos 

estar bem amparados também. A nossa cidade de Biritiba Mirim, isso eu falo 

com muito orgulho daqueles que nós conhecemos e que temos orgulho, e não 

só eu, como outros Vereadores, temos orgulho de realmente ser representado 

por esses deputados. Então eu gostaria que realmente as pessoas pensem 

bem, que dia 7, realmente, é o dia da vitória, é o dia de nós olharmos para o 

nosso município, para que nós saiamos da situação que nós estamos. Hoje, se 

as pessoas analisarem bem, hoje/ eu estive ontem, é... até conversando com o 

prefeito, nós estivemos na localidade aí vendo o problema do lixo, com a lixeira 

superlotada e o chão também, até hoje „tá‟ lá; eu estive junto com o prefeito 

ontem e tinha aqui no Pomar do Carmo e tive também no Rio Acima também a 

mesma situação, que eu passei para o prefeito também essa realidade. E que 

o prefeito também tomava essa decisão até hoje, mas a gente sabe que é difícil 

quando não temos coletor suficiente para realmente acarretar hoje com a 

situação, com os problemas desse passe aí da CETESB, que não podemos 

fazer o transbordo mais em Biritiba, e temos que levar tão longe já, 

praticamente em Jacareí, fica muito difícil. Os caras só dão uma viagem; 

carregam aqui e só dão uma viagem. Como é que você dá conta? O 

vencimento de que maneira? Então, „tá‟ vendo para chegar talvez dois 

coletores, para ver se consegue realmente eliminar essa situação, mas até o 

momento ainda é, ainda é crítico. Pode ir no Pomar do Carmo agora, nesse 

momento, que você vai ver a situação do chão, a situação que „tá‟. Tivemos 

problema no passado aí, foi crítica a situação lá e não foi fácil. Estamos tendo 
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nesse momento, mas não porque o prefeito esteja querendo a situação; o 

prefeito „tá‟ indo até a localidade para ver e ver o que pode se fazer. Tenho 

certeza que brevemente, dentro dessa semana, acredito que já vai estar 

realmente resolvido esse problema. Então é uma coisa de importância para o 

nosso município, realmente, são essas coisas. Isso que eu falei a respeito, 

para com que/ „tá‟ aí, independente das coisas partidárias, gente, eu, eu, eu, 

particularmente, eu, Vereador Lourival, eu sou antipartidário, eu sou aquele que 

trabalha, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu não sou aquele que 

passa „manteiga do bigode do gato‟, não; comigo não tem essa! Eu não quero 

saber se é do meu partido, se não é, não quero saber. É aquele que trabalha! 

Aquele que trabalha eu apoio, não quero saber quem é ele, de que partido que 

é, mas a pessoa que eu apoio é aquele que trabalha. Então, eu „tô‟ aqui no 

quarto mandato, graças a Deus sempre trabalhei, acredito que os demais 

também têm trabalhado, agora também, nunca me curvei a nada da vida, a não 

ser trabalhar. Então, esse, tenho certeza que termina meus mandatos, se Deus 

quiser, 2020 não sou mais candidato, mas vou deixar um legado dentro dessa 

cidade: é de honestidade e de trabalho [aplausos]. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Sei até que é antirregimental, mas gostaria de 

solicitar de Vossa Excelência a possibilidade de ver com os Nobres Pares, de 

nós chamarmos uma reunião das comissões para quarta-feira, tendo em vista 

que nós já deliberamos a LDO, „tá‟ certo? Eu, numa conversa que eu tive com 

o secretário de finanças essa semana, ele está aguardando a aprovação, a 

discussão e aprovação da LDO, mesmo com as modificações, para que ele 

possa preparar já a LOA, a Lei Orçamentária do próximo ano. Então, ele tem aí 

outubro; se nós pudéssemos, durante a semana, fazer a reunião das 

comissões na quarta-feira, eu não sei como é que „tá‟ os Nobres Pares, a partir 

das 15 horas, para que a gente possa fazer a reunião das comissões para se 

apresentar na próxima Sessão a LOA. Caso não, nós poderemos fazer essa 

reunião na própria segunda-feira, „tá‟ certo? Mas aí eu gostaria de solicitar de 

Vossa Excelência a convocação de uma Extraordinária para que possamos 

votar exclusivamente a LDO.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Até em cima da fala do Nobre Vereador, eu ia exatamente sugerir 

isso: essa semana, eu vejo com dificuldade de estar fazendo uma reunião, 

mas, se reunirmos às 14 horas na segunda-feira, eu acho que vai ser um dia 

tranquilo para que a gente possa debruçar sobre esse material e conseguir 

incluir na Ordem do Dia e conseguir resolver a situação.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, em cima 

ainda do que o Vereador Sergio falou, então eu requeiro à Vossa Excelência, 

eu não sei já se todos os Vereadores têm a cópia do projeto, acho que foi 
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passado para todos os Vereadores, „né‟? Teve alguns que foi em duas partes, 

a primeira parte e a segunda parte, mas que a Secretaria providencie junto à 

Assessoria da Casa uma cópia na íntegra, na íntegra desse projeto que chegou 

agora, desse último, porque foi entregue apenas a segunda parte; para que 

não haja problema em dizer: „olha, na primeira parte foi modificado alguma 

coisa‟, já uma cópia na íntegra, pode ser até digital, não precisa ser impressa, 

pode ser até digital, para que cada Vereador possa estar analisando a questão 

da LDO e, na segunda-feira, já vir para a comissão já preparado, ciente do que 

vai ser discutido. Eu agradeço, senhor Presidente.”. O Presidente Lourival 

Bispo de Matos faz então a convocação: “Então, fica convocado às 14 horas 

da segunda-feira a reunião das comissões. Após a reunião das comissões, aí 

nós iniciamos realmente a nossa Sessão Ordinária.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Na quarta-feira eu tenho um 

compromisso às 14h30... Ah, „tá‟ bom! Obrigado, desculpe!”. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos responde e encerra a Sessão, dizendo: “É na 

segunda-feira, viu, Nobre Vereador? Então eu só quero agradecer a imprensa, 

agradecer a presença de todos e que Deus abençoe a todos!”. Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 01 de Outubro de 

2018. 
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