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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

Aos quinze dias 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. 78 

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 08 de Outubro 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 Presidente solicita 

a leitura do Ofício nº 151/2018. 2. Leitura do Ofício n.º 151/2018 - SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portaria n°479; 481 ao 499 e 501 ao 508/2018 *Decreto n° 

3.365 e 3.366/2018 *Contrato n° 033/2018.Terminado o Expediente, passou-se 

às Indicações. O Presidente solicita que seja feita a leitura da Indicação nº 

153/2018. 1. Indicação nº 153/2018, solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda ao Setor Competente para que tome as providências 

necessárias para passar a máquina motoniveladora e cascalhar toda a 

extensão da Estrada Municipal do Bolanho. Terminadas as Indicações, passou-

se à ORDEM DO DIA.O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 

231 a 241/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 231/2018: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, solicitando informações e explicações sobre o andamento 

do convênio de pavimentação da Rua Luís Vaz de Camões, localizada no 

Bairro Cruz das Almas. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 232/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando informações e 

explicações sobre o andamento do convênio de pavimentação das Ruas 
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Domingos Ramalho e Neusa de Fátima, localizadas no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

233/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, solicitando instalação de redutor de 

velocidade, do tipo lombada, na Rua Hermes da Fonseca, próximo ao número 

85 (antiga padaria), no Bairro Jardim Vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.4. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 234/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

seja tomado as devidas providências em relação a manutenção das traves da 

quadra localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim. APROVADO. 

5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 235/2018: Requer ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 

Departamento Competente para que seja tomado as devidas providências nos 

banheiros da Rua da Feira (Rua Padre José Gonçalves Bastos – Centro) em 

relação a limpeza e iluminação pública. APROVADO. 6. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 236/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

seja colocado uma caçamba na Rua da Feira (Rua Padre José Gonçalves 

Bastos – Centro), somente aos domingos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 7. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 237/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente, solicitando estudos 

necessários visando a implantação de um bicicletário na Praça São Benedito 

e/ou na Rua Gildo Sevalli, neste município. Esta é uma reiteração do 

requerimento n° 223/2017. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 238/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Setor Competente, solicitando estudos necessários 

visando os trabalhos de pavimentação asfáltica em toda sua extensão da 

Estrada dos Barbosa, neste município de Biritiba Mirim. APROVADO. 9. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 239/2018: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Setor 

Competente, seja realizado um levantamento de áreas urbanas a serem 

adquiridas pela municipalidade, as quais comportem a implantação e 

construção de conjuntos habitacionais; bem como, que se adquira um local 

especifico para a disposição de uma área industrial, realizando posteriormente 

nesta área serviços de terraplanagem e instalação de água e energia elétrica, 

tal qual a construção de barracões de pequeno e médio porte visando 

possibilitar e facilitar que a empresas utilizem do local para industrializar seus 

produtos agrícolas. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Em que pese a relevância do requerimento do Nobre Vereador Paulo 
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sobre a possibilidade áreas para a possível instalação de pequenos polos 

industriais, é de grande valia e de grande validade o requerimento do nobre 

colega, mas eu gostaria de salientar que nós temos nesse processo todo, 

principalmente quando fala-se em „área industrial‟ e „área habitacional‟, nós 

temos a questão do Plano Diretor e a questão da lei específica. Infelizmente, 

eu tive conversando a dias atrás com representantes do Executivo, a quantos 

anda a nossa elaboração do Plano Diretor. A elaboração do Plano Diretor tava 

pra se vir na Câmara agora no final desse mês. A previsão era praesse mês 

agora. Já havia a minuta da lei pra que essa Casa pudesse discutir. Houve 

algumas audiências públicas da qual eu tive presente, acho que o Vereador 

Eduardo, o Vereador Marcelo, o Vereador Robério acho que teve em algumas, 

alguns Vereadores teve em algumas audiências públicas; nós discutimos é... 

amplamente algumas situações dentro do município. Porém, apesar de ser de 

grande valia, mas porém, ele se torna inócuo quando nós não temos a lei 

específica aprovada na nossa cidade. E aí eu tive conversando com membros 

do Executivo e a informação que eu tive é a de que a empresa que foi 

contratada por um contrato em torno de 600 mil reais, mais ou menos, e que 

não foi pago um centavo pra empresa até hoje. E a empresa simplesmente 

paralisou o serviço. Essa empresa, ela ia fazer a revisão do Plano Diretor, que 

é de 2004 ou 2006, se eu não me recordo, além da lei específica municipal, 

que já existe a lei específica estadual, que foi aprovada o ano passado, o ano 

retrasado, perdão, final do ano retrasado, em outubro do ano retrasado, a 

Prefeitura ficou praticamente um ano e oito meses sem apresentar uma 

proposta de lei específica para o município, porque precisava fazer a sua 

adequação dentro do Plano Diretor, e até hoje nós estamos de mão atadas. 

Então, nós colocarmos um requerimento para que a Prefeitura possa verificar 

áreas para instalação de indústrias e conjuntos habitacionais, ou como 

loteamentos, é inócuo, por quê? Porque enquanto nós não tivermos a lei 

específica, nós não vamos poder fazer isso. Eu entendo a boa vontade do 

Vereador Paulo em buscar alternativa pra que a gente possa fazer a geração 

de empregos, possa alavancar a... a... indústria, o serviço civil pro nosso 

município, mas ele se torna inócuo quando a Prefeitura sequer se mobiliza no 

sentido de encaminhar pra essa Casa o Plano Diretor. É... pese isso, a 

administração anterior, apesar dela ter feito a parte dela, iniciando o Plano 

Diretor, mas não fez também a outra parte, que seria pagar a empresa. Não 

pagando a empresa, simplesmente se travou. Então, o que tá se tentando é 

junto ao Executivo e junto à empresa chegar num acordo para que eles 

possam dar continuidade à elaboração do Plano Diretor e à elaboração da 

minuta da revisão do Plano Diretor e da lei específica pra encaminhar pra essa 

Casa. A previsão, portanto, era pra outubro, eu acredito que infelizmente, 

infelizmente quem perde isso é a população, somos nós todos, a sociedade, 
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infelizmente, acredito que, se conseguir chegar num consenso com a empresa, 

vai retomar isso lá pra Casa na próxima... na próxima... ano legislativo. Esse 

ano acho muito difícil vir essa minuta de lei específica, infelizmente. Mas, 

mesmo assim, parabenizo o Vereador Paulo pela preocupação que ele tem no 

intuito de... de provocar o Executivo nesse sentido. Mas nós temos que deixar 

claro de que, apesar de ser de grande valia, acaba se tornando inócuo devido a 

esta situação, não a que o Vereador Paulo apresentou, mas a situação de que 

a administração anterior deixou a atual administração referente à questão da 

revisão do Plano Diretor e da lei específica. Muito obrigado!”. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 240/2018: 

requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao 

Departamento Competente, para que sejam tomadas as devidas providencias 

na Rua Laurentino Soares. 1° - A construção de dois redutores de velocidade 

do tipo “lombada” ao lado da EMEF Maria Tereza de Melo assim como a 

sinalização de advertência onde informar o condutor da existência adiante de 

travessia sinalizada “passagem sinalizada de pedestres” A-32b. 2° - Pintura de 

faixa de pedestre de travessia na frente da entrada da EMEF Maria Tereza de 

Melo, pois a mesma localidade citada não há existência de uma faixa de 

pedestre. 3° - A manutenção da rua em questão do tipo recapeamento para 

tapar os buracos existentes. 4° - A limpeza do tipo roçagem ao lado do Centro 

de Convivência do Idoso (CCI) da mesma rua citada. Este requerimento reitera 

o requerimento de n° 186/2018. APROVADO. 11.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 241/2018: requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda junto ao Departamento Competente, para que sejam 

tomadas as devidas providencias na EMEF Maria Tereza de Melo que está 

localizada na Rua Laurentino Soares, no Bairro Nova Biritiba. Este 

requerimento reitera o requerimento de n° 185/2018. APROVADO.O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de fazer a 

leitura e que, após a leitura, vossa excelência submetesse à apreciação para 

aprovação ou não do Parecer da Comissão Processante em relação ao 

Prefeito. Gostaria de me dirigir ao púlpito para fazer a leitura do Parecer.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Após a leitura do 

Parecer parcial da Comissão Processante também do Executivo, solicito de 

vossa excelência autorização para ler o parecer parcial da Comissão que apura 

a situação dos Nobres Pares, e que também depois seja motivo de deliberação 

e votação nesse Plenário.”. O Presidente concede aos Vereadores que façam a 

leitura. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo faz então a leitura do 

Parecer Parcial da Comissão Processante, protocolado sob o nº772, em 15 

de outubro de 2018, que investiga denúncias contra o ex-prefeito senhor 

Jarbas Ezequiel de Aguiar. Ao fim da leitura o Vereador Marcelo Batista de 
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Miranda Melo solicita: “Gostaria que, embora não seja necessário, vossa 

excelência submete-se à apreciação do Plenário aprovação do parecer.”. Após 

a leitura, o Presidente Lourival Bispo de Matos profere: “Então, só registrado 

nessa Casa que realmente esse parecer das Comissões, protocolado sob o 

número 772, no dia 15 de outubro de 2018. Então fica nessa Casa registrado já 

que esse protocolo do afastamento do senhor Prefeito, até por ele não se 

apresentar, realmente, pra receber suas notificações. Então tá sendo hoje 

submetido a esse procedimento.”. Ao fim da leitura, o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita: “Eu gostaria que vossa excelência colocasse 

sob aprovação do Plenário por quê? Até depois remeter cópia pra gente não ter 

problema de depois o relatório, conforme a gente tá fazendo o parecer das 

comissões, que a coisa tá como uma „caixa preta‟, que a gente vai entregar no 

dia; quero fazer com bastante transparência e poder e emitir pra que vossas 

excelências pode acompanhar e emitir algum... algum parecer também, alguma 

posição. Gostaria que vossa excelência submete à aprovação ou 

não.”.Acatando o pedido do Nobre Vereador, o Presidente coloca em votação o 

Parecer da Comissão. APROVADO. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Solicito também a leitura do Parecer da Comissão.”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Só gostaria que fosse 

remetida então a cópia pros gabinetes, né, desse parecer, tanto do que já foi 

lido quanto o que será lido agora.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Só gostaria de informar não só ao Vereador Sergio, mas a 

todos os presentes, que o processo é público e qualquer cidadão, qualquer 

Vereador pode solicitar cópia, inclusive integral, do referente processo. Mas 

sem problema nenhum podemos encaminhar pra vossa excelência.”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco responde: “Perfeito. A solicitação, ela é 

justamente formal pra que isso seja encaminhado aos gabinetes.”. O 

Presidente acata o pedido do Vereador e afirma que será encaminhada uma 

cópia a cada gabinete. O Vereador Fernando José Gonçalves faz a leitura do 

Parecer Parcial da Comissão Processante, que investiga denúncias contra 

os Vereadores Eduardo Melo, José Rodrigues Lares e Paulo Rogério dos 

Santos. Após a leitura, o mesmo Vereador solicita pela ordem: Esse parecer 

tanto da Comissão Processante do tocante à questão do Vereadores, como à 

questão do Prefeito, é... nós fizemos questão de apresentar esse parecer, para 

que possamos dar um esclarecimento de como caminha o processo. Às vezes, 

as pessoas pensam que é um processo fácil, é simplesmente apontar, acusar e 

condenar. E, na realidade, juridicamente não é dessa forma. Então nós 

estamos fazendo todo o processo como deve ser feito, com todos os seus 

trâmites, da forma como deve ser feito. Às vezes, o trâmite é um pouco 

demorado? É um pouco demorado, mas nós não podemos acelerar o processo 

e fazermos um pré-julgamento. Nós temos que avaliar todas as situações para 
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que depois possamos tomar uma decisão. Então, às vezes, as pessoas que até 

criticam: „Ah, mas como é que tá?‟, „como é que tá?‟, é... esta Comissão, tanto 

eu, como Presidente, o Vereador Marcelo como Presidente da outra, junto com 

o Vereador Leonardo, membro de uma e relator da outra, nós estamos 

pautados pelo amplo direito de defesa e pela forma correta de como se deve 

agir a Comissão Processante, se baseando em todas as legislações 

pertinentes. Obrigado.”.O Vereador Eduardo Melo solicita pela ordem: “Solicito 

o voto nominal, por favor.”.Em votação o Parecer da Comissão de 

Inquérito:Vereadores Eduardo Melo [Contrário], Fernando José Gonçalves 

[Favorável], Jorge Mishima [Favorável], José Rodrigues Lares [Contrário], 

Leonardo Venâncio Molina [Favorável], Lourival Bispo de Matos [Favorável], 

Luís Carlos dos Passos [Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo 

[Favorável], Paulo Rogério dos Santos [Contrário], Reinaldo Pereira Júnior 

[Favorável], Robério de Almeida Silva [Favorável], Sergio de Paula Franco 

[Favorável], e Walter Machado de Almeida [Favorável]. Ainda no Expediente da 

votação, o Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Parabenizar as 

Comissões, tanto a que apura as prováveis, as denúncias sobre o Prefeito e 

sobre os Vereadores também. Gostaria de parabenizar vossa excelência, 

porque, na verdade, é... todo nós do legislativo, a Câmara Municipal precisa 

dar uma resposta à sociedade. Acho importante levar ao conhecimento de 

todos o andamento do processo. Também eu, como Vereador dessa Casa, 

tenho sido cobrado, embora não faça parte das comissões, mas fazemos parte 

do Legislativo Municipal. E aí nós somos cobrados sobre esse procedimento e 

o andamento do processo. Vem muito a calhar, Vereadores, Vereadores 

Marcelo, Fernando e Leonardo, essa explanação, esse parecer prévio de que 

vossas excelências estão levando ao conhecimento da população. Parabéns! E 

meu voto é favorável ao parecer das Comissões. Muito obrigado.”.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, apesar 

de, regimentalmente, regimentalmente não haver a necessidade do Plenário, 

porque é apenas um... uma ciência ao Plenário, um conhecimento ao Plenário, 

mas vossa excelência resolveu deliberar e colocar em votação. Já que vossa 

excelência colocou em votação e o Vereador Eduardo solicitou a votação 

nominal, eu requeiro que vossa excelência tenha um parecer jurídico da 

votação nominal dos três Vereadores, são parte interessada no processo, se 

é... é constituído de validade o voto ou não. Se for, sem problema nenhum, já 

tá... foi aprovado pela maioria dos membros do parlamento, mas para que não 

haja nenhum fato inconstitucional dentro dessa votação, pra que a gente possa 

agir da melhor maneira correta. Então, caso não haja, caso não haja a 

alegação, a justificativa pra que eles possam e tenham direito a voto, aí eu 

requeiro de vossa excelência que seja desconsiderado mediante posterior 

parecer jurídico, seja desconsiderado a votação dos nobres três Vereadores 
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citados no processo. Muito obrigado.”. O Presidente Lourival Bispo de Matos 

questiona: “Vossa excelência solicita que possa ser... se não tiver validade, 

realmente da votação deles, né?”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Apenas pra que não paire nenhum... nenhuma dúvida 

jurídica quanto à votação; nada contra a posição dos Vereadores, né, de 

votarem contrário ao parecer; nada contra. Eu até entendo isso. Mas é para 

que não paire nenhum tipo de dúvida jurídica posterior de vício dentro do 

processo.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Pelo que 

foi colocado, esse parecer não é definitivo, ele somente vai fazer parte do 

processo, né? Então, como não havia necessidade da votação, também 

acredito que não incorra em nenhum vício, mas é claro que as partes 

interessadas, elas não têm voz de voto na decisão do Plenário.”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “É justamente por isso, 

Vereador Sergio, que eu estou pedindo já um parecer jurídico não sobre o 

relatório, porque sobre o relatório, juridicamente nós estamos pautados, é 

sobre a votação, para que não seja amanhã apontado como eivado de vício a 

votação dos três que fizeram a votação. Nada contra a votação dos nobres 

colegas, mas pra que não haja nenhum tipo de possibilidade de... de 

inconstitucionalidade.”.O Presidente constata a aprovaçãodo parecer das 

Comissões por nove votos favoráveis e três votos contrários.Terminado o 

expediente, o Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada 

nominal dos Vereadores inscritos para uso da Tribuna.O Vereador Sergio de 

Paula Franco solicita pela ordem: “Haja vista que não tem mais matéria pra ser 

votada, eu tenho uma reunião com os professores da escola que eu leciono, 

gostaria de estar pedindo dispensa.”. O Presidente concede ao Vereador sua 

retirada do Plenário. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Embora 

não esteja inscrito, mas antes que o nosso Vereador se retire, eu gostaria de 

parabenizar a todos os professores, em nome do nosso grande Vereador 

Sergio, parabéns à classe tão desprestigiada no nosso país! Então parabéns 

pelo seu dia, professor!”. O Vereador Sergio de Paula Franco responde: 

“Muito obrigado, Nobre Vereador!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Gostaria também de parabenizar o Vereador Professor 

Sergio de Paula Franco pelo seu dia de 15 de outubro, que é o Dia dos 

Professores! Parabéns, professor! Um abraço.”. O Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de estender em nome de todos 

os professores, em nome do professor Sergio, todos os educadores dessa 

cidade, que ajudam a criar uma sociedade melhor; parabenizar pelo dia e o 

sacrifício que vocês têm feito! Muito obrigado!”. O primeiro Vereador inscrito é o 

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

Presidente, Nobres Pares, também gostaria de parabenizar ainda, 

aproveitando que o Sergio tá aqui, a todos os professores nessa data 
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importante, aliás, data... a comemoração do Dia dos Professores deveria ser 

todos os dias, né? Não uma data específica, mas, como existe essa data-

referência, parabéns a todos os educadores, professores de um modo geral. 

Senhor Presidente, o que me traz a essa tribuna hoje é que, com a mudança 

no quadro político no Executivo, eu tenho recebido de alguns funcionários 

públicos algumas situações ainda da qual nós vamos ter que apurar. Por 

exemplo, eu tive informação de que alguns conselhos, mais especificamente da 

Educação, até tive uma conversa com o Vereador Sergio, uma pena ele ter 

saído, mas entendo o compromisso dele, de que o Conselho Municipal da 

Alimentação Escola esse ano praticamente ele não funcionou. Praticamente 

todos os membros se destituíram e o Conselho, „tchau‟. Ficou acho que um 

representante lá. Segundo o Vereador Julinho tava informando agora, a 

FUNDEB também a mesma situação. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu 

estive conversando com a secretária da Educação esses dias e eu percebi a 

grande preocupação dela para a aquisição... para a aquisição de merenda. O 

Vereador Sergio, que eu até lamento em falar isso na ausência dele, mas eu 

lembro que, no começo, ele dizia: „Será a melhor merenda da região, quiçá do 

estado.‟. Infelizmente, o grupo político da qual ele fazia parte, deixou a 

Prefeitura sequer com condições do atual prefeito comprar a merenda escola. 

Compra a merenda escolar. Numa articulação muito benfeita com a secretária 

da Educação do município, junto à nossa dirigente regional que esteve aqui 

recentemente, nós conseguimos, até porque não tinha a viabilidade, não tinha 

condições de comprar, porque não aprovavam, o CAE não aprovou as contas 

da... da merenda escolar, o FUNDEB também não aprovou, enfim. E, numa 

articulação em conjunto com o estado, porque acontece isso às vezes; o 

município socorre o estado; o estado socorre o município, o estado acabou nos 

contemplando numa ajuda agora até se sanar essa aquisição da merenda. 

Agora o que eu acho estranho é que o valor que foi gasto com merenda esse 

ano, são dados preliminares, mas ultrapassou os limites do provável. Se 

pegarmos numa média-ano dos últimos dez anos, esse ano o custo ficou quase 

que o dobro, se comparado aos outros anos. Não vou entrar no mérito da 

qualidade, não vou entrar no mérito da qualidade dos outros anos com esse 

ano. Mas a qualidade que teve esse ano, pra quem não se lembra, no começo 

do ano tava tendo canjica, tava tendo aquela dificuldade... arroz doce, 

bolacha... se acertou de março, abril até agora, no mês passado, que acabou a 

merenda escolar. Gastou-se quase o dobro. Então, senhor Presidente, eu 

vou... essa semana eu vou apurar um pouco mais a fundo essa questão do 

Conselho e, provavelmente, eu solicite posteriormente uma Comissão Especial 

de Investigação sobre a questão dos Conselhos Municipais, porque eu não 

quero acusar, mas tudo leva a crer de que é inadmissível! Como é que um 

Conselho Municipal de Alimentação, praticamente todos os seus membros ou 
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quase na totalidade solicitam a renúncia do cargo? Eu num... num 

levantamento prévio que eu estava conversando com o pessoal do 

Departamento de Compras, a informação extraoficial é que os pãezinhos tão 

na lua... não em preço, em quantidade. Mas isso eu vou requerer por escrito 

pra ver quantos pãezinhos foram comprados per capita aluno, porque a 

informação que eu tenho extraoficial é de que é um número exorbitante de 

pãezinhos pra cada aluno.... o Vereador Leonardo ia passar o tempo dele, 

agradeço Vereador Leonardo, mas só pra encerrar, então, senhor Presidente, 

eu vou fazer um levantamento mais prévio essa semana e é bem provável que 

esse Vereador irá solicitar uma Comissão de Investigação dos conselhos, mais 

especificamente da Educação, porque é... do jeito que a gente tem visto aí as 

coisas, o negócio tá berrante. Muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o 

Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

Presidente, boa tarde à Mesa Diretiva, boa tarde aos Nobres Pares, boa tarde 

à toda imprensa presente, boa tarde aos funcionários dessa Casa e aos 

munícipes aqui presentes! Quero agradecer hoje, um dia especial, dia 15 de 

Outubro, Dia dos Professores, em especial à minha esposa, Elisabete de 

Barros, a qual eu chamo de „Dona Raposa‟. Quero agradecer a todos os 

amigos e amigas professoras desse município e de todo o estado. Muito 

obrigado, senhor Presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

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

Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, vice, Nobres Pares, pessoal da 

imprensa aqui, assessores, à população, gostaria de, em nome do „Batata‟, 

cumprimentar a todos. Eu gostaria de vir aqui apenas primeiro pra... pra falar 

em relação à CP, do parecer que foi lido aqui; é um relatório pra que não paire 

dúvidas, porque a gente é encontrado nas ruas e a sociedade quer saber como 

anda a Comissão Processante e, na Comissão Processante do Prefeito, a 

grande dificuldade que a gente tem tido foi mesmo até de notificá-lo. A gente 

tem ido na casa, em vários lugares por várias vezes pra encontrar, pra quê? 

Pra dar o amplo direito de defesa. E temos aqui a semana passada ou 

retrasada, os advogados... a semana retrasada, os advogados vieram e aí nós 

combinamos de entregar para eles todo o processo, porém, na data 

combinada, eles não vieram e mandamos um e-mail pra tentar notificar e dar 

todo o material que eles pediram, eles mandaram um e-mail alegando que 

tinham abandonado a defesa do Prefeito e que iriam protocolar a renúncia aqui 

na Casa. O que depois, como eles são ainda advogados dos Vereadores, não 

foi feito. E a gente é encontrado na praça e a turma pergunta: „quando é que 

vai acabar?‟. A gente precisa primeiro seguir; a Comissão Processante, ela é 

interessante porque ela não é como uma Comissão de Investigação, onde você 

pode ir fazendo as coisas sem primeiro notificar a pessoa que tá sendo 

acusada; é um processo muito semelhante ao processo judicial. Então a gente 
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tem que, primeiro, notificar o acusado, de qualquer maneira tentar dar ciência 

do que ele tá sendo acusado, pra ele colocar a defesa prévia; então, por isso 

hoje esse relatório. Como ele não se manifestou de defender, ele está se 

ocultando, a gente tem que ar prosseguimento, então a gente tá tomando 

essas medidas necessárias. Podem ficar tranquilo que aqui não há nenhum 

tipo de... prevaricação, apenas a obediência ao direito de defesa. A gente aqui 

também queria dar uma maior celeridade, mas haja vista que hoje aqui já 

estamos dando o relatório, é parcial pra saber como que tá acontecendo, né? 

Agora nós seguiremos com oitivas, com as demais é... com os demais 

procedimentos. Gostaria também aqui de parabenizar o Dia dos Professores, 

os mestres aí... professores e educadores, e por que não até os funcionários 

que trabalham como educadores? Diretores, supervisores, né? Que ajudam a 

contribuir na educação do nosso povo. Por hoje é só, senhor Presidente, 

gostaria de agradecer o apoio no trabalho também da CP, que vossa 

excelência tem dado, e a transparência. A CP, ela é transparente; quem quiser 

ter acesso a ela, aqui, dessa maneira que a gente faz, e remeter todos os autos 

do processo. Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Robério de Almeida Silva, que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor 

Presidente, Primeiro, embora não esteja aqui, Segundo Secretário, Nobres 

Pares aqui presentes, boa tarde! Boa tarde à imprensa aqui presente, 

população também aqui presente, aos funcionários desta Casa, uma boa tarde 

a todos! Venho a essa tribuna essa tarde, Nobres Pares, primeiro pra, em 

nome da professora Natália, que está presente aqui junto da gente, funcionária 

também da Casa, parabenizar a todos os professores, tá? Dizer também que é 

uma classe sofredora, uma classe que precisa de muita paciência, uma classe 

que realmente merece mais benefício do nosso poder público. Mas, vamos 

lutar, né, pra que, um dia, tenha um olhar melhor para os professores, 

educadores, que realmente eu acho muito importante. Então deixo aqui 

registrado os meus parabéns e que todos, todos os professores se sintam 

cumprimentados pela minha pessoa, tá? Não poderia também, excelentíssimo 

senhor Presidente, Nobres Pares, população aqui presente, parabenizar é... a 

CP, o Presidente, o Fernando em uma, o Marcelo em outra, Leonardo 

Venâncio Molina, o „Raposão‟, pelos trabalhos que vêm fazendo. Embora, 

gostaria de deixar claro aqui também que, como Nobre Vereador Jorge 

Mishima falou, assim como ele, eu acredito que os demais Pares também têm 

sido cobrados em relação à CP, não só dos Vereadores, mas também do 

Prefeito. Então eu quero parabenizar a Comissão, tá, pela transparência; hoje 

deu ciência a esse Plenário; eu acho que é importante dar ciência aqui a essa 

Casa, para que não tenha dúvida. E como o Nobre Vereador Fernando falou, e 

o Nobre Vereador Marcelo também, qualquer um pode ter acesso. Só que, 

assim, quando é sigiloso, é sigiloso, a gente vai respeitar, assim como eu 
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respeitei e respeito, porque, se é sigiloso, é sigiloso. Mas, como agora tem 

essa... essa brecha, né, essa abertura, e acabou de ter dado a ciência nesta 

Casa, então é bastante importante essa ciência, porque, realmente, a 

sociedade cobra mesmo, e a população em geral, tá certo, né, porque quer um 

resultado. Entendo também que não é uma coisa que é feito assim de um dia 

pro outro, precisa de realmente correr atrás, é documentação, e provar, até 

mesmo porque, como sempre foi dito aqui, todos têm o direito de ampla defesa. 

A minha fala se encerra aqui, excelentíssimo senhor Presidente, eu desejo a 

todos uma boa tarde e que fiquem com Deus, muito obrigado!”.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Antes de vossa excelência 

fazer as considerações finais, eu só queria deixar registrado aqui nos anais 

dessa Casa de que há exatamente... há exatamente é... um ano, maio do ano 

passado, nós votamos aqui o Estatuto do Magistério, certo? E deu aquela 

confusão toda, fizeram aquele „auê‟ todo, os agitadores de plantão fizeram 

aquela agitação toda, né, os partidários de plantão também fizeram aquela 

agitação toda, e nós encaminhamos ao Executivo, num acordo ao Executivo, 

vetando que encaminhasse para essa Casa um novo projeto de lei. Só que a 

Comissão foi tão competente, tão competente que passou um ano e até hoje 

não chegou o Estatuto do Magistério. Até hoje. Plano de Carreira dos 

funcionários do magistério. Então, há de se comemorar, sim, o Dia do 

Professor no nosso município, a nível nacional, sim, mas no nosso município 

há de se comemorar com uma ressalva, porque a Comissão Processante, a 

Comissão avaliadora, a Comissão de organização do novo Estatuto do 

Magistério não teve a competência em um ano pra encaminhar pra essa Casa. 

O maior presente que nós poderíamos dar para o nosso magistério hoje seria 

não dando os parabéns na tribuna, não dando os parabéns na tribuna, mas 

votando o plano de carreira, o Estatuto do Magistério no nosso município. Mas 

a inércia é tão grande que, depois de um ano, sequer apresentaram uma 

minuta de lei pra que essa Casa possa discutir. Então, aqui as minhas... a 

minha... decepção com essa comissão organizadora, de que, em um ano/ eu 

me lembro um dia que o Prefeito disse, uma das poucas vezes que eu tive no 

gabinete do Prefeito, do ex-prefeito, quando ele disse quando nós fomos 

informar que nós íamos, tínhamos trazido recurso de 500 mil pra saúde: „Olha, 

Vereador, essa equipe que está fazendo o plano do Estatuto do Magistério é 

uma equipe extremamente competente. No município, inclusive, não há técnico 

suficiente pra isso. Nós estamos buscando na APEOESP.‟. Eu não entrei no 

mérito, porque o mérito, nós vamos discutir aqui. Só que, infelizmente, hoje, só 

nos resta oferecer os parabéns para o nosso magistério, porque, infelizmente, 

por uma inércia da administração anterior, nós não conseguimos sequer 

discutir o plano de carreira do magistério. Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

E não havendo mais oradores inscritos para o uso da Tribuna, o Presidente 
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Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Bom, nesse 

momento eu quero agradecer à imprensa, aos presentes, e dizer aos 

professores, tanto da rede municipal quanto estadual, a gente sabe que é uma 

tarefa difícil hoje em dia ser professor, não é mais uma época de 40 anos atrás, 

que realmente o aluno respeitava o professor. Hoje é difícil o professor hoje dar 

aula, porque realmente muitos alunos desobedientes querem bater nos 

professores e nas professoras. Infelizmente, isso a gente sente muito hoje com 

a educação. Às vezes, hoje tem uma criança, vamos dizer, de dez, 11 anos, 12 

anos avança, dando um tapa na cara de uma professora. Então isso é 

lamentável pro estudo que nós temos no nosso país. Mas essa é a minha 

insatisfação que temos, de sempre... ter essa situação, sempre vendo essa 

situação, principalmente na Grande São Paulo. A gente tem costumado 

acompanhar bastante essa situação. E a gente acha que... a gente lamenta 

muito isso daí, a gente vê uma professora, chega: „não vou dar mais aula, 

porque eu não suporto mais os alunos, porque quiseram me bater.‟. Então é 

difícil! A gente só tem que lamentar no dia de hoje, 15 de Outubro de 2018, e a 

gente hoje tá homenageando o Dia dos Professores e é obrigado a falar isso 

aí, que talvez seria uma coisa muito melhor pra gente falar, né, da classe dos 

professores, tá todos unidos, todos satisfeitos, mas, infelizmente, realmente os 

professores, infelizmente não trabalham satisfeitos. É o que a gente pode. Mas 

agradecer sempre aos presentes, à imprensa, que eu já falei, e terminada a 

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

declaro encerrada a presente Sessão Ordinária do dia 15 de outubro de 2018. 

Muito obrigado a todos e que Deus abençoe!”. Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 15 de Outubro de 2018. 
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