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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018.  

 

Aos cinco dias do mês de novembro 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, Juniel da Costa Camilo, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva e 

Sergio de Paula Franco, 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. 81 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 29 

de Outubro de 2018. O Nobre Vereador Fernando José Gonçalves 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. 164/2018. 2.Leitura 

do Ofício n.º 164/2018 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: *Portaria n° 537, 543 ao 550/2018 

e*Decreto nº 3.370/2018; *Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº53/2017, *Termo 

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 017/218; *Termo de Rescisão unilateral ao 

Contrato nº 022/2018 e *Contrato nº 036/2018.Terminado o 

Expediente,passou-se às Indicações. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Antes de vossa excelência solicitar a leitura das Indicações, eu solicito 

de vossa excelência para que possa fazer a leitura do parecer do relator 

Robério, que faz parte da Comissão Processante, sobre o pedido de 

arquivamento da Comissão, em vista que o nobre Vereador, ex-vereador Luís 

Passos pediu a sua renúncia, e... Aí perde-se o sentido da Comissão 

Processante ter seguimento. Gostaria de antemão, Sr. Presidente, agradecer o 

relator, Vereador Robério, ao nobre Vereador professor Sergio, por ter 

colaborado para que pudéssemos ter início nesse trabalho. Em especial, a 

vossa excelência, que deu amplos poderes à Comissão para que pudéssemos 

fazer todas as apurações. Com a renúncia do nobre Vereador, fica inviabilizada 

essa Comissão. Então solicito de vossa excelência que se faça a leitura do 

parecer do nobre Vereador Robério, que é o nosso relator, bem como a 

deliberação para o arquivamento da mesma. Muito obrigado!”. Atendendo ao 
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pedido do Nobre Vereador, o Presidente solicita a leitura do Relatório Parcial 

da Comissão Processante instaurada contra o Vereador Luís Carlos dos 

Passos. Após a leitura, passou-se às indicações. O Presidente solicitou a 

leitura das Indicações de nº 159 a 165/2018. 1. Indicação nº 159/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira Junior:solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que interceda ao Setor Competente para que tome as 

providências necessárias para realizar a troca das luminárias na Rua das 

Jabuticabeiras, no Bairro Pomar do Carmo.2.Indicação nº 160/2018, de autoria 

do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda ao Departamento Competente do Município, visando 

a troca de lâmpadas queimadas nas Ruas Irio Taino e Sebastião Silva, ambas 

no Bairro Alvorada C, solicito ainda a colocação de uma luminária a esquerda 

na rodovia Alfredo Rolim de Moura, sentido Mogi das Cruzes, KM 18 em 

Biritiba Mirim, em frente ao Restaurante Yuki.3. Indicação nº 161/2018,de 

autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que interceda ao Departamento Competente do Município, 

para que o mesmo construa redutores de velocidade (tipo lombada) nas 

seguintes vias públicas na Rua Antônio Etelvino de Andrade na altura do n° 40 

e também na Estrada do Sertãozinho, próxima a entrada do Sr. Yamamoto.4. 

Indicação nº 162/2018, de autoria do Nobre Vereador José Rodrigues Lares: 

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

Órgão Competente para que seja feita a roçada as margens da Estrada Dr. 

Arthur Nardy, Bairro do Sogo.5. Indicação nº 163/2018, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda a Secretaria Competente a instalação de 06 pontos 

de luminária completo sem caráter de urgência, na Rua Miguel Vicente 

Chelucci, do início da Rua até a altura do n° 20, no Bairro Vertentes, nesta 

cidade. Esta é uma reiteração da indicação n° 460/2017 e 081 e 097/2018 e 

143/2018.6. Indicação nº 164/2018, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que 

interceda a Secretaria Competente providenciar e implantar redutor de 

velocidade tipo lombada na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do 

número 120, próximo ao Mamute Lanches, nesta cidade. Esta é uma reiteração 

das indicações n° 276, 403, 450/2017, 120, 130 e 148/2018.7. Indicação nº 

165/2018, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira Júnior: solicita ao 

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

Competente para que tome as providências necessárias para que sejam feitas 

as alterações necessárias nos calendários dos inspetores de alunos e 

merendeiras. Terminadas as Indicações, passou aos Projetos em Deliberação. 

O Presidente solicita a Leitura de Projeto de Lei nº48/2018. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 1. Projeto de Lei 
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nº048/2018: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de adolescentes, 

jovens e idosos pelas empresas prestadoras de serviços a órgãos da 

administração pública municipal direta e indireta e dá outras 

providências.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 2. Projeto de Lei nº 

049/2018: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Biritiba Mirim 

para o exercício de 2019, e dá outras providências.Terminados os Projetos em 

Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura 

dos Requerimentos nº 251 a 260/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 251/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja 

realizado o serviço de limpeza e roçada na Rua Duque de Caxias, em frente à 

Escola EMEI Ferdinando Jungers, Rua José Bonifácio e Rua João José 

Guimarães, ambas paralelas à escola, bairro Vila Operária.O Vereador 

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

Vereador Robério pelo requerimento, mas só informando que hoje os 

funcionários da Prefeitura já estão realizando a limpeza, a roçada. Eu cheguei 

aqui até à Câmara, eles já estavam providenciando essa roçada. Então, não 

sei se vossa excelência tá pedindo de todas as ruas ou tá pedindo só da José 

Guimarães e da José Bonifácio, porque eles estão limpando toda essa quadra 

aqui em volta do ginásio. Então não sei se vossa excelência permanece com o 

requerimento ou solicita a retirada, tendo em vista que já tá sendo realizado. 

Nada assim, só pra que a gente não faça... Eu sei que é interesse de vossa 

excelência documentar também a solução, quando vossa excelência preparou 

esse requerimento, já foi na última quinta-feira, realmente não tava sendo 

providenciada essa capinação, essa limpeza, só que calhou de hoje esse 

requerimento entrar e hoje mesmo os funcionários estarem fazendo a limpeza. 

Mas fica a critério de vossa excelência, o qual eu respeito o posicionamento. 

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

“Só justificando, nobre Vereador, realmente, esse requerimento, quando eu fiz 

ele, os trabalhos ainda não estavam iniciados, correto? Eu andei verificando 

essas ruas, o qual o requerimento que acaba de ter visto, já foi iniciado esse 

serviço, embora não foi finalizado. Eu até pensei em retirar esse requerimento 

dos trabalhos de hoje, mas como não houve ainda a finalização dos trabalhos, 

então eu optei para que ele permanecesse, até mesmo para que eles façam a 

conclusão daquele trabalho que eles já iniciaram realmente, tá?”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Eu entendi o posicionamento 

de vossa excelência; o que eu tô querendo dizer é o porquê esse 

questionamento. Eu até estava conversando agora há pouco com o Vereador 

Paulo, do requerimento que ele apresentou. Eu tenho visto aqui, e já é de 

conhecimento de todos os Nobres Pares, que a empresa que prestava serviço 
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de capinação pública, ela parou o serviço e acho que foi até cancelado o 

contrato. E não existe uma previsão da Prefeitura, pelo menos na conversa 

com os técnicos, de retomar esse serviço esse ano. A previsão é, no começo 

do ano, fazer uma nova licitação já com o orçamento aprovado, né? E, às 

vezes, nós estamos fazendo; eu sei que nós temos que dar a justificativa aos 

nossos eleitores, aos moradores, à população que nos solicita, mas, às vezes, 

nós temos visto diversos requerimentos que, às vezes, ou constam no próprio 

site ou já está sendo executado, por isso que eu posicionei quanto ao 

requerimento de vossa excelência. Mas respeito e aí cabe simplesmente à 

Prefeitura depois, assim que chegar lá, dizer, comunicar a vossa excelência em 

resposta a essa Casa, que já foi realizado o serviço. Muito obrigado!”. 

APROVADO.2.Em única discussão e votação o Requerimento nº 252/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao departamento competente para que sejam implantadas, no mínimo, 

duas lombadas na Estrada Nossa Senhora Aparecida, cruzamento com a Rua 

Mogiana, altura da residência de nº 204, Bairro Casqueiro. APROVADO.3.Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 253/2018: Requer do Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao departamento 

competente para que sejam tomadas as devidas providências em relação ao 

reparo de iluminação pública na Rua Princesa Isabel, Vila Operária, e nas 

demais vias do mesmo bairro que necessitam de reparo e manutenção. Este 

requerimento reitera o de nº 132/2018. APROVADO. O Vereador Paulo 

Rogério dos Santos solicita pela ordem: “Gostaria que fosse feita a retirada do 

requerimento nº 254.”. O Presidente concede ao Vereador a retirada do 

requerimento nº 254/2018 da pauta. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “apenas para esclarecer, o 254 é o que trata dos servidores 

lotados na função de motorista, é isso?”. O Vereador Paulo Rogério dos 

Santos novamente solicita pela ordem: “Desculpa, Presidente; obrigado, nobre! 

É o 255.”. Retificado o pedido, o Presidente retira da pauta o Requerimento nº 

255/2018 e solicita a leitura do Requerimento nº 254/2018. AUTORIA DO 

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

votação o Requerimento nº 254/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri requerendo cópias do controle de jornada de trabalho dos servidores 

lotados na função de motorista da Prefeitura de Biritiba Mirim, em todas as 

suas Secretarias e divisões. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 5.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 256/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajirique, 

junto ao Departamento de Obras, que seja feita a complementação da 

pavimentação do tipo paralelepípedo das ruas das Margaridas e a Rua das 

Orquídeas. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE 

PAULA FRANCO. 6.Em única discussão e votação o Requerimento nº 
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257/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo 

interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Cláudio Manoel da Costa, localizada no Bairro Cruz das Almas. 

APROVADO.7.Em única discussão e votação o Requerimento nº 258/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis no sentido de 

efetuar serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas Rio Paraitinga, 

Rio Paraíba e Rio Turvo, ambas situadas no Bairro Vertentes. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA.8.Em única discussão e votação o Requerimento nº 259/2018: 

Requer do Senhor Presidente da Câmara Lourival Bispo de Matos para que se 

oficie ao Sargento da Polícia Militar Luciano Tavares, comandante do 

destacamento da Polícia Militar de Biritiba Mirim, rondas policiais mais 

frequentes nos bairros Casqueiro, Castellano e Vertentes. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADORLEONARDO VENÂNCIO 

MOLINA, JORGE MISHIMA E WALTER MACHADO. 9.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 260/2018: Requer do Senhor Presidente da 

Câmara Lourival Bispo de Matos para que se oficie ao Sargento da Polícia 

Militar Luciano Tavares, comandante do destacamento da Polícia Militar de 

Biritiba Mirim, policiamentos mais frequentes nos bairros do Rio Acima e no 

Bairro do Sogo, no nosso município. APROVADO.Terminado o expediente, o 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

Vereadores inscritos para uso da Tribuna. O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Antes de que o Primeiro Secretário, o Nobre Vereador Reinaldo 

faça a chamada dos Vereadores inscritos, solicito de vossa excelência para 

que eu possa me retirar para tratar de assuntos no meu gabinete. Muito 

obrigado!”. O Presidente concede ao Vereador sua retirada do Plenário. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves, que, com 

a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Vereadores, a todos 

aqui presentes, à imprensa, uma boa tarde! Antes de tudo, eu gostaria de 

parabenizar o Vereador Juniel pela posse, agora em definitivo, nesta Casa. 

Que vossa excelência tenha bastante sucesso no seu trabalho, nessa 

caminhada; vai ser um trabalho árduo, duro, mas, com certeza, um trabalho 

gratificante. Que vossa excelência tenha bastante sucesso! Sr. Presidente,eu 

tenho visto, ao longo das últimas Sessões, muitas solicitações de iluminação 

pública e, como eu disse, nas conversas que nós tivemos com o Poder 

Executivo, simplesmente paralisou, isso já tem uns dois, três meses, a questão 

da iluminação pública; infelizmente, a Prefeitura, esse ano ela não conseguirá 

trabalhar com a instalação ou manutenção de novas lâmpadas, salvo uma 

extrema urgência. Aí acredito que a Prefeitura vai poder fazer. Mas, se for no 
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trâmite normal, acho muito difícil. Por isso que eu tenho questionado aos 

colegas, porque, às vezes, nós estamos solicitando, solicitando, solicitando, 

tudo bem que nós precisamos dar uma justificativa pra população, mas nós 

temos também que deixar claro pra população a dificuldade que a Prefeitura se 

encontra e de que dificilmente esse ano conseguirá fazer qualquer tipo de 

manutenção nesse sentido. Quanto ao requerimento do Vereador Jorge 

Mishima, apesar de ele já ter se retirado para trabalhar em seu gabinete, eu me 

recordo que, numa reunião entre eu, vossa excelência, aqui nessa Casa, com o 

comando que cuidava do policiamento comunitário, estava previsto um 

planejamento, e até solicitou o apoio dessa Casa para fazer um projeto-piloto 

na Estrada do Sogo. Eu não me recordo o nome do projeto agora, mas era 

polícia-comunidade, onde toda a comunidade teria acesso diretamente ao 

telefone do comando, pra que pudesse, em qualquer tipo de ocasião, fazer, 

inclusive, fazer essas reuniões inclusive na própria comunidade. E ali foi 

sugerido o Bairro do Sogo e o trecho do Rio Acima, onde iniciaria e, depois, 

expandiria pra toda a cidade. Eu acho que nós podemos retomar essa 

conversa com a Polícia Militar; tenho certeza que esse projeto é um projeto 

superinteressante, e pra ver em que pé tá essa situação. Inclusive, estive 

conversando com algumas lideranças lá do bairro do Sogo, né, pra apontar 

quem coordenaria o trabalho dessa polícia preventiva, dentro do bairro, tanto 

do Sogo, quanto do Rio Acima. Então acho que deveríamos retomar 

essadiscussão. Eu gostaria também, Sr. Presidente, de requerer de vossa 

excelência uma Sessão Extraordinária pra sexta-feira, tendo em vista nós 

precisarmos, tanto a CP, que trata da questão do Prefeito, quanto a CP que 

trata a questão dos Vereadores, para que possamos apresentar o relatório 

parcial. Eu havia pensado, num primeiro momento, na quinta-feira, mas, 

conversando com o Vereador Paulo, segundo informações, na quinta-feira.”. O 

Vereador Paulo Rogério dos Santos solicita pela ordem: “Pode ser na quinta; 

que, na sexta, também não estarei aqui. Pode ser na quinta”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves prossegue: “Se for na quinta, melhor ainda. Eu 

requeiro então à vossa excelência a Sessão na quinta, porque o Vereador 

Paulo, segundo ele, teria uma audiência com a questão do Executivo. Então, 

por isso eu mudei na sexta, mas, se na quinta tiver a presença de vossas 

excelências, então eu requeiro de vossa excelência a reunião pra quinta-feira; 

requeiro uma Sessão Extraordinária pra que possamos estar discutindo a 

questão das CPs e apresentar o relatório parcial, como diz o regimento. 

Também solicito de vossa excelência a reunião das comissões, tendo em vista 

que entrou hoje a LOA na Casa, pra, segunda-feira, às 14 horas, uma hora 

antes da Sessão, pra que a gente possa discutir também a questão 

especificamente da LOA, porque, segundo a Diretoria da Casa, nós vamos 

fazer provavelmente uma audiência pública na sexta-feira, e então daríamos 
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então, na segunda-feira, pra aprovarmos, pra discutirmos na reunião das 

comissões essa questão do orçamento. Bom, Sr. Presidente, pra finalizar, eu 

estive conversando com o Secretário de Planejamento, o Dr.  Sobrinho, essa 

semana, na sede do Poder Executivo, referente às obras que estão paralisadas 

no nosso município. Mais especificamente as obras de convênios. E lá eu fui 

informado de que a semana passada, a Prefeitura teve uma reunião com o 

FUMEFI, que é o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, que 

todos os anos nós temos um recurso para repasse, para obras de 

pavimentação no nosso município, né? E desde o começo do ano não foi 

assinado o convênio ainda com o FUMEFI. Não foi assinado o convênio com o 

FUMEFI por quê? Por dois motivos: primeiro, a Prefeitura, ela não assinou o 

convênio com o FUMEFI, que já tinha sido já no valor de 485 ou 600 mil, 

alguma coisa assim, com uma contrapartida pequena da Prefeitura, e esse 

convênio foi até quando o Prefeito fez uma reunião lá na Cruz das Almas, 

dizendo que em três meses iria pavimentar, que já tava tudo adiantado, tal, e 

também foi feito no Jardim dos Eucaliptos, mas essa questão do convênio do 

FUMEFI, especificamente, são algumas ruas, eu não me recordo agora de 

cabeça, mas a Prefeitura não assinou ainda esse convênio com o FUMEFI. Até 

hoje não assinou esse convênio desde quando foi liberado, em torno lá de 

março, abril. O porquê que não foi assinado? Por dois motivos: primeiro que a 

Prefeitura tá no Cadin. Pra quem não sabe, o Cadin é mais ou menos como se 

fosse o Serasa da pessoa física. A Prefeitura tá no Cadin por falta de 

pagamento, de multa de trânsito, que agora que foi descobrir, e também está 

no Cadin porque não pagou as parcelas combinadas da devolução dos acordos 

que foram feitos referente à gestão anterior, né, de obras que não foram 

executadas e precisou-se devolver o resíduo da obra, ou a parcela, porque a 

obra não foi licitada, então isso na Secretaria de Planejamento do Estado, tá? 

A Secretaria de Planejamento do Estado tá nesse pé: as obras não terão início, 

não serão licitadas do que se trata de FUMEFI, enquanto não assinar o 

convênio. Essas obras, tem algumas ruas aqui das Cruz das Almas, tá certo? 

Que constam e, enquanto não definir isso, o Departamento de Finanças, 

conversando com o Secretário Irineu, eles estavam fazendo um esforço no 

sentido de já quitar todas essas dívidas do Cadin pra que a Prefeitura possa 

sair do Cadin e, automaticamente, assinar o convênio. Acreditamos que essa 

semana, a Prefeitura consiga sair do Cadin, consiga pagar as parcelas das 

dívidas dos acordos que estavam atrasados, e também consegue quitar as 

multas de trânsito. Me parece que algumas parcelas, inclusive, foram pagas, 

mas o estado não tinha dado baixa ainda, principalmente o convênio FUMEFI. 

A sétima parcela já tinha sido paga, porém, o FUMEFI não tinha dado baixa 

ainda. Mas, de imediato, o FUMEFI, na visita que o Dr. Sobrinho esteve lá no 

FUMEFI, eles já informaram e já encaminharam, inclusive, a quitação das 



8 
 

parcelas. Tem algumas ruas que também pertencem ao Jardim dos Eucaliptos 

e ao bairro do Jardim Yoneda, que é a Rua 25 de Março, 25 de Abril, se eu não 

me engano, são algumas ruas do Jardim Yoneda e do Jardim dos Eucaliptos, 

que é convênio Caixa, que é convenio Caixa. Essas obras, elas foram licitadas, 

porém, não foi dado início, não foi dado ordem de serviço, né? E essas obras 

tiveram que ser reprogramadas. Então, o Departamento de Obras tá fazendo 

todo o alinhamento novamente, tá? E, como o processo, ele teve uma série de 

reestruturações, segundo as informações da Secretaria de Planejamento e do 

departamento lá também de administração, compras e tudo mais, e jurídico, 

acharam por bem, pra ser mais ágil esse processo, licitar novamente, tendo em 

vista que já tá aprovado o plano de trabalho, e retomar todo aquele processo 

que teve, foi eivado de uma certa correção, então preferiram aproveitar tudo 

que foi aprovado já na Caixa e fazer uma nova licitação com o recurso, apenas 

pediram a prorrogação. Nós temos uma emenda ainda de 700 mil, que é do 

Deputado Márcio Alvino, que é de 690 mil, que também vai entrar 

provavelmente pro pacote, um pouco mais pra frente, né? Pra que a gente 

possa, isso estar sendo apresentado dentro do plano de trabalho; não sei quais 

as ruas que serão beneficiadas nessa... Mas conseguimos também não perder 

essa obra. A Secretaria de Planejamento da Prefeitura entrou em contato com 

a assessoria do Deputado Márcio Alvino, eles entraram em contato lá na Caixa 

em Brasília, na Caixa em São Paulo e isso fez com que não se perdesse esse 

recurso, porque é tão difícil a gente conseguir uma emenda, né? E, quando se 

consegue, aí, às vezes, por uma situação ou outra, acaba se perdendo. Mas, 

graças a Deus, conseguimos recuperar. Conseguimos, assim, com mérito 

também da Prefeitura e com mérito também da assessoria do Deputado Márcio 

Alvino. Nós temos que reconhecer aqui os deputados que ajudam, porque se 

fosse qualquer outro deputado, eu falaria da mesma forma, né? Mas, nesse 

caso específico, é uma emenda do Deputado Márcio Alvino. Só pra concluir, 

Sr. Presidente; era uma emenda do Deputado Márcio Alvino, então, conseguiu-

se recuperar esse recurso. Eu só tô colocando isso, pra finalizar, porque as 

pessoas... Final de semana passado, a Prefeitura finalizou uma pavimentação 

numa rua aqui no bairro do Jardim Yoneda. E muitos questionaram: „E aquela 

rua?‟, „e aquela rua?‟, „e aquela rua?‟. Então, como forma de esclarecimento 

pra população, através até das redes sociais que estão aqui, dos presentes, 

dos Nobres Pares, para que possa a população estar informada que pé que 

anda a situação. O processo não parou; vai haver o processo licitatório, vai ser 

assinado o convênio com o FUMEFI ainda essa semana e aí, sim, podemos, 

até o final do ano já, se Deus quiser, tá tudo concluído! Muito obrigado, Sr. 

Presidente!”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo que, com a palavra, diz:“Sr. Presidente, Nobres Pares, a toda a Mesa 

Diretiva, a toda a imprensa, a todos que estão aqui nessa Casa, uma boa tarde 
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a todos! Hoje eu vim aqui pela terceira vez nessa Casa, mas venho agradecer 

a Deus, primeiramente, e reafirmar o meu compromisso com Biritiba. Todos me 

conhecem, sabem que tô comerciante na cidade e sempre andei de cabeça 

erguida. Participei, sim, da administração atual, onde fui secretário e sempre 

contribuí pra um bom trabalho! Hoje, estou aqui nessa Casa reafirmando meu 

compromisso com todos, com todos os meus eleitores, com a população de 

Biritiba, onde eu acredito que, com muito trabalho, seriedade, transparência, a 

gente vai fazer a nossa cidade caminhar. Gostaria também de deixar a todos 

que meu gabinete está aberto. Vou fazer um mandato transparente e atender a 

toda a população! Desde já, desejo uma boa tarde a todos e muito obrigado!”. 

O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva que, com 

a palavra, diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, 

boa tarde! População aqui presente, imprensa aqui presente, uma boa tarde a 

todos! Nobres Vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente, primeiramente, eu 

gostaria de dar as boas-vindas pro nosso amigo Juniel da Costa Camilo, como 

ele bem disse, é a terceira vez que ele está aqui nessa Casa; desejo uma boa 

vinda e que realmente procure fazer um bom trabalho, que tenho certeza que é 

pro bem da população. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado nessa 

Casa, agradecer, embora o Nobre Vereador Jorge Mishima não esteja mais 

presente, ele que é o Presidente, que foi, né, acabou de encerrar, né, a 

Comissão Processante contra o Luís Carlos dos Passos, né, ex-vereador aqui 

dessa Casa; e, como foi bem lido pelo Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina a decisão... Eu, como relator, eu resolvi passar isso pro Presidente e 

pra essa Casa aqui também, pro pessoal que tá presente aqui, realmente não 

tinha como continuar os trabalhos, uma vez que ele mesmo renunciou. Então, a 

renúncia do ex-Vereador, então nós tivemos realmente que parar com os 

nossos trabalhos. Gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos pela 

compreensão também do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco, que em 

todas as reuniões estava presente e estava sempre querendo estar a par de 

tudo que tava acontecendo. Mas infelizmente tivemos que parar devido à 

renúncia do mesmo. Gostaria também, Nobres Pares, de deixar registrado 

nessa Casa que eu sei, eu tenho o entendimento que, infelizmente, 

financeiramente, o nosso município não anda muito bem; realmente tá 

passando por uma situação bastante complicada e eu espero que quem 

causou tudo isso seja punido de uma forma severa para que não volte a 

acontecer isso dentro do nosso município. Muitas coisas que aconteceu no 

nosso município, eu apenas via, apenas na televisão, noticiário de rádio, mas 

assim, juntamente, acompanhando de perto, realmente, eu nunca tinha visto. 

Mas que a punição venha pra aqueles que mereçam. Gostaria, mesmo 

sabendo que o nosso município não anda bem financeiramente, tenho certeza 

que esse novo prefeito, Walter Tajri, ele pode contar comigo, sim, desde que 
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seja feita as coisas de acordo com a lei e com a transparência que a população 

do município precisa. Embora sabendo que o município não anda muito bem, 

eu não posso deixar de fazer os meus requerimentos, as minhas reiterações, 

os meus ofícios, porque no mesmo jeito que os Nobres Pares é cobrado na 

rua, eu também, eu sou cobrado e eu não posso parar o meu trabalho só pelo 

fato de saber que uma empresa deixou de atender, ou que o município não 

recebeu tal recurso; o que eu preciso é continuar, sim, fazendo as minhas 

reivindicações que, na realidade, essas reivindicações não é pra pessoa, pra 

minha pessoa, e sim pra população.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita um aparte: “Só pra acrescentar o que foi colocado na minha fala, eu 

acabei não anotando aqui, mas também nos projetos que já estão em fase de 

aceleração, de correção e já pra licitar, inclui-se o trecho 1 e o trecho 2 do 

Nirvana. Eu sei que vossa excelência deve tá acompanhando também no 

Executivo, mas é que eu não citei; eu citei o bairro Jardim Yoneda, o Jardim 

dos Eucaliptos, o Cruz das Almas, mas também o Bairro do Nirvana também foi 

discutido nessa questão da qual a Prefeitura tá buscando esse recurso pra 

tentar solucionar. Muito obrigado!”.O Vereador Robério de Almeida Silva 

retoma sua fala: “De nada. Realmente, Nobre Vereador, eu estou 

acompanhando realmente; tive uma conversa semana passada, fui até o 

Executivo justamente pra tratar dessa questão. É uma questão que, assim, não 

só eu, até mesmo com a aprovação dos requerimentos que vocês mesmos, 

gostaria de deixar aqui até os meus agradecimentos pra todos os Vereadores 

aqui, que eu tô vendo que quer realmente o bem do município, mas são coisas 

que eu fui... Ao invés de eu fazer outro requerimento, como era um outro 

prefeito, tinha um outro nome, então eu falei: „não, eu vou lá apenas...‟, só pra 

concluir, Sr. Presidente. Então, o que eu fiz? Eu não fiz outro requerimento, 

manteve-se ele e eu fui cobrar pessoalmente, mas é o que o Nobre Vereador 

acabou de falar: se Deus quiser, logo, logo tá pra sair e a gente espera 

bastante por isso. Só mesmo pra encerrar, eu desejo a todos presentes aqui 

uma boa tarde e que Deus acompanhe e que Deus guarde cada um de vocês! 

Boa tarde a todos!”. Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Bom, 

então, nesse momento, eu quero agradecer aos presentes, imprensa também 

que sempre nos acompanha todas as segundas-feiras; mas também eu não 

poderia deixar de falar a respeito do Pomar do Carmo, da Rua das Margaridas. 

Lutamos praticamente um ano, praticamente um ano e nove meses; com falta 

até de interesse e vamos dizer, e assuntos políticos, porque essa Rua das 

Margaridas, ela é 200 metros de extensão. E praticamente [inaudível] apenas 

comprar, apenas comprar 140 metros de areia. São pra 200 metros da Rua das 

Margaridas e mais 12 metros da Rua das Orquídeas, pra fazer a finalização da 

pavimentação de paralelepípedo. Isso na época do próprio prefeito, ex-prefeito 
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Jarbas, disse que nós íamos continuar, nós íamos fazer. E se passou, eu 

cobrando. Mas aí é quando eu falo: não é o Vereador Lourival que realmente é 

o beneficiado, não, quem é beneficiada é a população, até porque lá é uma 

linha de transporte coletivo. E hoje a situação ainda está no que está. Mas é o 

primeiro requerimento que eu faço ao Prefeito Walter Tajiri. É o primeiro 

requerimento que eu faço a respeito dessa pavimentação. Eu acredito eu que a 

Prefeitura não vai ter dificuldade... Pode até não ter a boa-vontade, mas eu 

tenho certeza que o Prefeito vai ter boa-vontade por isso, porque isso não é pro 

Vereador Lourival, isso é para toda a população, principalmente quem mora no 

bairro do Pomar do Carmo; de comprar realmente essa areia, porque o 

paralelepípedo estão aqui todos na quadra, tem muito na quadra coberta e 

também temos aqui no pátio da Prefeitura. Então apenas, até funcionário da 

Prefeitura, tem gente capacitada que possa colocar o paralelepípedo. Então 

não vai depender de dinheiro, orçamento, dinheiro de FUMEFI, isso, daquilo 

pra com que seja colocado essa pavimentação. Então é um apelo até que eu 

deixo aqui registrado nessa Casa: que o prefeito Walter Tajiri, ele nos ajude. 

Nós sabemos que são coisas, não são coisas anormais de valores, porque a 

parte do material só realmente que falta à Prefeitura. Mas que realmente ele 

atenda esse pedido desse Vereador, porque é um pedido realmente da 

população que, só vendo a destruição que fica realmente toda uma rua dessa, 

toda já colocada as guias e você os carros passando e quebrando as guias 

porque passam ali ao lado e, como não tem a proteção do paralelepípedo, vão 

se deteriorando realmente as guias, a sarjeta. Então a gente pede um apelo a 

ele, que realmente ele atenda essa população do bairro, não só diretamente 

dessas duas ruas, mas do bairro, que são linhas de ônibus, e que a gente 

precisa muito, a população que pega muita criança nesse trajeto. Então, só 

isso; queria fazer um apelo ao Sr. Prefeito disso aí. E sabendo que nós temos 

aqui, quinta-feira, às 15 horas, uma Extraordinária quinta-feira. E na segunda-

feira, reunião das Comissões, às 14 horas. Na segunda-feira, reunião das 

comissões às 14 horas e na quinta-feira, nós vamos ter já uma Extraordinária; 

o Parecer Parcial das Comissões pra com que nós temos esse projeto que foi 

deliberado hoje também já deve entrar na pauta também, né, Vereador? Já 

entrar na pauta.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Qual o horário da Sessão Extraordinária?”. O Presidente Lourival Bispo de 

Matos responde: “A Extraordinária às 15 horas; horário normal, né?”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Apenas pra 

esclarecer, na quinta-feira, na Sessão Extraordinária, a intenção é apresentar o 

Relatório Parcial da CP, para que depois possamos fazer... Dar continuidade 

nos trâmites da Comissão Processante, tanto a do Prefeito quanto a dos 

Vereadores. Na segunda-feira, às 14 horas, é pra discutirmos a reunião das 

comissões é pra discutirmos a questão da LOA, que é a Lei de Orçamento 
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Anual que veio. Nada impede que nessa Sessão, havendo tempo hábil, discutir 

os outros projetos que estão em deliberação e já foram deliberados pela Casa, 

tá? Mas a priori, o requerimento foi formulado nesse sentido. Na quinta-feira, a 

Extraordinária é para a CP, né? Se for de comum acordo e todos os membros 

da comissão também, fazermos a reunião das comissões após a Extraordinária 

da CP, antecipando, sem problema nenhum, porque eu sei que, de repente, um 

membro ou outro tem dificuldade na segunda-feira pra tá aqui às 14. Então, se 

for de consenso, mas aí poderemos deliberar isso na própria Sessão, quinta-

feira, na Extraordinária. Se for de consenso, a gente faria a reunião das 

comissões posterior à própria Sessão Extraordinária, se for consenso de todos 

os membros da Comissão”. O Presidente Lourival Bispo de Matos concorda: 

“Até facilitaria, já ficava no consenso pra ter na mesma hora, pra saber 

realmente se pode ser feito.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 

prossegue: “Ficaria a critério dos membros, mas aí nós podemos, antes da 

Sessão, estarmos já conversando e deliberaríamos isso na própria Sessão, ok? 

Mas, até então, o requerimento fica formulado pra quinta-feira, uma 

extraordinária e segunda-feira, reunião das comissões.”. O Presidente Lourival 

Bispo de Matos encerra a Sessão: “E terminada a Ordem do Dia, não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e declaro encerrada a 

presente Sessão Ordinária do dia 05 de novembro de 2018. Muito obrigado a 

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

assinada. Biritiba Mirim, 05 de Novembro de 2018. 
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