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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018.  

 

Aos doze 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, José Rodrigues Lares,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, 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. 83 

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 05 de Novembro 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. 167/2018. 2.Leitura do Ofício n.º 167/2018 - SMA – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portaria n° 551 ao 562/2018; *Termo Aditivo n° 01 ao contrato 

n° 057/2017; *Lei n°1.838/2018.Terminado o Expediente,passou-se às 

Indicações. O Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº 166 a 

171/2018. 1. Indicação nº 166/2018, de autoria do Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que 

interceda à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes os estudos 

necessários para a alteração da faixa de conversão pela esquerda imediata do 

condutor do veículo na Rua Dr. Deodato Wertheimer, seja no sentido para a 

Rua José Oliva Melo ou Coronel Silvino de Miranda Melo. Esta indicação 

reitera a indicação n° 061/2018, 094/2018, 116/2018, 138/2018 e 151/2018 os 

requerimentos n° 065/2017, 145/2017, 207/2017, 258/2017, 304/2017, 

338/2017, 015/2018. 2.Indicação nº 167/2018, de autoria do Nobre Vereador 

Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

reiterando o Requerimento n° 012/2018, que o mesmo interceda junto ao 

Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de reparo no asfalto das Ruas Casimiro de Abreu, Anita Garibaldi, 

Manoel da Nóbrega, Euclides da Cunha e Graciliano Ramos, situadas no Bairro 

Cruz das Almas.3. Indicação nº 168/2018, de autoria do Nobre Vereador Juniel 

da Costa Camilo:solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que 

interceda junto ao Departamento Competente para que seja efetuado o 
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trabalho com a máquina motoniveladora e cascalhamento em toda sua 

extensão da Estrada Nossa Senhora Aparecida.4. Indicação nº 169/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Departamento Competente 

para que seja efetuado o trabalho com a máquina motoniveladora e 

cascalhamento em toda sua extensão da Estrada Servidão no Bairro do 

Casqueiro.5. Indicação nº 170/2018, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina e Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que interceda junto a Secretaria Competente à realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Vale do Garrafão, 

Sertãozinho – Terceira e na Estrada Carapicó, Terceira, nesta Cidade, em toda 

sua extensão. Está é uma reiteração das indicações n° 153, 250 e 392/2017, 

007, 083, 115 e 142/2018. 6. Indicação nº 171/2018, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda junto a Secretaria Competente a manutenção e 

expansão da iluminação pública na Rua Quirombo Awazu, Vila Márcia, nesta 

cidade, em toda sua extensão. Essa é uma reiteração das indicações n° 114 e 

140/2018. Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 

tendo em vista ter início a Ordem do Dia, solicito de vossa excelência a 

inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 049/2018, que estima receita e 

fixa a despesa no município de Biritiba Mirim para o exercício de 2019 e dá 

outras providências.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela 

ordem: “Gostaria também que colocasse na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 

044/2018.”. O Presidente coloca em votação os Requerimentos verbais dos 

Nobres Vereadores Fernando José Gonçalves e Leonardo Venâncio Molina. 

APROVADOS. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, gostaria também, pra poder dar ciência ao Plenário em 

relação ao protocolo sob o nº 827, de 09 de Novembro de 2018, em relação à 

Comissão Processante do Prefeito.”.O Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Sr. Presidente, também solicito a apreciação do Plenário 

de um ofício encaminhado à Comissão Processante, ao excelentíssimo Sr. 

Presidente, pra ciência do Plenário.”.O Presidente coloca em votação os 

Requerimentos verbais dos Nobres Vereadores Marcelo Batista de Miranda 

Melo e Fernando José Gonçalves. APROVADOS. Em seguida, o Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo faz a leitura de 1.Protocolo nº 827/2018, 

emreferência à nulidade dos atos praticados relacionados à Comissão 

Processante do denunciado Jarbas Ezequiel de Aguiar, ocorrido na última 

Sessão Extraordinária do dia 08/11/2018.Após seu término, o Vereador 

continua: “Isso aqui é só pra dar ciência. Como a gente tava falando que o 

prazo estabelecido no Código que a gente tá se baseando, o 201/67, ele fala 

apenas em dez dias. Não fala se úteis ou corridos, contínuos. Porém, a gente, 

analisando a jurisprudência junto com a advogada, posteriormente, eles 

protocolaram depois da Sessão, faltando um minuto pra Sessão, eles 
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protocolaram. Então, pra eivar de vício, como não vai mudar, a gente prefere 

apenas reparar e aceitar receber, né? Cancelar apenas a oitiva, pra não eivar 

de vício o processo; pra dar a eles sempre o amplo direito de defesa. Aí a 

gente foi pesquisar... Se você fosse seguir hoje a jurisprudência do Código de 

Processo Civil, ela fala em 10 dias úteis. Então, pra que a gente não haja... O 

nosso trabalho protestado judicialmente ou entrado com uma ação, a gente 

resolvemos... Não vai mudar o prazo da defesa, a gente aceitou de imediato 

em reunião, embora, é por isso que a gente fala que a Comissão Processante, 

ela é diferente da Comissão de Investigação. A Comissão Processante, você 

faz um ato, o advogado protocola, você tem que analisar, reunir, dar o direito 

de defesa. Então, embora a gente tenha a pressa, a celeridade, a gente tem 

que aprender a respeitar a regra do jogo. A lei, ela nem sempre é clara, mas, 

porém, é a lei. Nem sempre é justa, mas é legal, né? Tem um ditado que fala 

na faculdade de Direito, que fala: “dura lex, sedlex”; “A lei é dura, porém é a 

lei”, né?Meu muito obrigado!”.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

pela ordem: “Bem colocado pelo Vereador Marcelo, como nós fizemos duas 

análises dos pareceres prévios de duas comissões, tanto a dos Srs. 

Vereadores quanto a do Prefeito, nesse requerimento do Vereador Marcelo, 

como Presidente, ele tá solicitando apenas a nulidade da votação do parecer, 

da apresentação do parecer em Plenário, da Sessão anterior. Então, o prazo 

que, no nosso entender, encerraria na última Sessão Extraordinária, que foi 

acho que quarta ou quinta-feira, se não me recordo; acho que foi quarta ou 

quinta, né? E a defesa entrou com uma solicitação e o Vereador Marcelo já fez 

essa explanação, dizendo que o prazo seria 10 dias úteis. E nós nos reunimos 

e nos entendemos, realmente, acatar esse pedido pra não eivar de vício, como 

bem disse o Vereador Marcelo. Porém, o prazo solicitado dentro dos 10 dias 

úteis da defesa encerra-se hoje, portanto, tem até às 17h, que é o horário de 

funcionamento, pra que o Sr. Prefeito apresente a sua defesa prévia. E, 

paralelo a isso, Sr. Presidente, eu solicito, requeiro de vossa excelência a 

convocação de uma Sessão Extraordinária para a quarta-feira, já estipulando o 

prazo de 24h, às 15h35, tendo em vista que agora são 15h30, às 15h35, pra 

que a gente possa apresentar o novo parecer da Comissão dos Prefeitos.”. O 

Presidente acata o pedido do Vereador e convoca uma Sessão Extraordinária 

para quarta-feira, dia 14/11, às 15h35. Novamente, o Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Da mesma forma que o Vereador Marcelo, 

Presidente da Comissão, fez, eu gostaria de fazer a leitura do ofício referente à 

solicitação da prorrogação. Mas antes de fazer a leitura do ofício, eu gostaria 

de fazer uma explanação, apenas para que todos entendam o inteiro teor do 

ofício que será lido. O artigo do decreto-lei 201, ele fala que o prazo da 

comissão é de 90 dias. E, no seu parágrafo quinto, se não me engano, ele diz 

que 90 dias a partir da notificação dos envolvidos, no caso, os três Vereadores. 

A data da notificação, ela foi no dia 24/09, na primeira notificação que nós 

tivemos reunidos com os três Vereadores, mais a defesa deles aqui na Casa e 

aí saíram notificados. Então, o prazo de notificação, pelo decreto-lei, consta os 
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90 dias, que se encerraria a partir da data da notificação no dia 23/12. Porém, 

pra que não possamos ser questionados que seja 90 dias da data da formação, 

nós elaboramos esse ofício à Presidência, que não vai modificar o tempo em 

nada, mas estamos considerando, assim, se for da data da notificação, 

amanhã ou depois, a defesa dos Nobres Pares vier questionar os 90 dias, nós 

vamos encerrar no prazo máximo pra encerramento dessa Comissão seria 

também da data da notificação. Então, por isso, essa solicitação de 

prorrogação apenas para que não tenha uma justificativa no sentido de dizer: 

„olha, 90 dias da data do início da Sessão‟; ‟90 dias da data da notificação.‟, tá 

certo? Então, nós estamos solicitando apenas a prorrogação pra que se 

encerre na data da notificação, porém daria menos dias, se fosse contar a 

partir da notificação. Se fosse a partir da notificação, nós, solicitando aqui, nós, 

solicitando dia 23/12, daria aí em torno de 70 dias. Se fosse contar da data da 

instauração da CP, aí daria os 90 dias, fecharia no dia 23/11. É claro que nós 

estamos trabalhando pra que isso se encerre o quanto antes.”. Em seguida, o 

Vereador faz a leitura de 2.Protocolo nº 830/2018, em referência ao período 

de prorrogação.O Vereador Eduardo Melo solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 

solicito uma cópia pra cada Vereador, por gentileza.”. O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Lembrando, Nobre Vereador, que a 

qualquer momento vossa excelência tem acesso ao processo e possa, não só 

vossa excelência, mas todos os senhores têm a cópia do processo,assim que 

desejar.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 

261 a 270/2018.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1.Em única discussão e votação o Requerimento nº 261/2018: Requer 

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

Secretaria Competente para que seja realizado a manutenção da iluminação e 

troca de lâmpada que está queimada na Granja Fundão.APROVADO.2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 262/2018: Requer ao Senhor 

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

Competente para que seja revitalizado o Parque Nirvana. Este requerimento 

reitera os de n° 016/2017, n° 165/2017 e n° 006/2018.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, só pra falar um pouco em 

relação ao esclarecimento; na realidade, saiu uma nota no jornal local do 

município, onde o Prefeito já tá tendo as tratativas pra revitalização do Parque 

do Nirvana. Na realidade, isso aí é as reiterações que eu tô fazendo, já desde o 

início de 2017. Então, como não iniciou ainda as obras, a população, os 

moradores ainda do Bairro do Nirvana ainda não viu uma resposta, então, 

enquanto não inicia as obras, eu vou fazendo as minhas reiterações 

normalmente. Assim que iniciar a obra da revitalização, aí é claro, né? Tenho 

que parabenizar o Prefeito; inclusive, até já parabenizar agora só pela intenção 

que ele tá tendo. Mas eu só queria mesmo, excelentíssimo Sr. Presidente, só 

justificar, tá? Porque muitos aqui, eu acredito que muitos devem ter visto essa 

nota no jornal local. Então, muitos pode falar: „pô, o Robério tá fazendo uma 

reiteração que o prefeito já publicou uma nota.‟. Mas as obras ainda não se 
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iniciaram. Muito obrigado.”. APROVADO.3.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 263/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente e tome as devidas 

providencias em relação ao serviço de limpeza e roçada em todos os 

campos/campinhos do município.APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES REINALDO PEREIRA JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 4.Em única discussão e votação o Requerimento nº 264/2018: 

Requer ao Senhor Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira, para que 

disponibilize recursos para a infraestrutura do ginásio municipal do município 

de Biritiba Mirim, que conta com uma população aproximada de 31. 479 

habitantes. APROVADO. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Gostaria de agradecer a todos os Nobres Vereadores que aprovou 

este requerimento. Semana passada, numa reunião junto com o deputado, 

junto com o Vereador Juniel da Costa Camilo, onde conseguimos uma verba 

de 200 mil que vai ser encaminhada pra infraestrutura no ginásio, onde que 

poderá ser feitas várias revitalizações no ginásio municipal, onde que tá há 

muito tempo sem mexer, principalmente o ginásio do Biritiba aí, onde foi já 

muito bem utilizado no passado aí, sendo ponto de referência pra juventude aí. 

Gostaria que o Professor Sergio assinasse junto comigo também, que sempre 

vem pedindo também, e o Jorge Mishima também.”. O Vereador Sergio de 

Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador 

pelo requerimento; e essa aquisição com certeza vai fazer a diferença. Como 

bem lido, há mais de dez anos, desde abril de 2008 que esse ginásio está 

parado. Então, já é o quarto prefeito que está na cidade nesse período, e nada 

foi feito até aqui com relação à recuperação e à revitalização da quadra 

coberta; estamos falando da quadra coberta que, há mais de dez anos, está 

parada. Então, parabéns ao Nobre Vereador, e eu faço questão de assinar, 

sim!”.APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 265/2018: 

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

Órgão Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de manutenção e reparos na tubulação do córrego que está localizado 

sob a Rua Antonio Colato, bem como na própria via, que se localiza no Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.6.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 266/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar serviços de pavimentação com paralelepípedos 

ou boquetes hexagonais nas Ruas José Gomes Maciel e Acesso P, ambas 

localizadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.7.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 267/2018: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que seja feito a limpeza das valetas e colocação dos tubos das 

Ruas Paraguai e Bolívia no Bairro Castellano. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO.8.Em única 
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discussão e votação o Requerimento nº 268/2018:Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a 

construção de rampas, barras de apoio para a acessibilidade dos deficientes 

físicos na Escola Professor Adhemar Bolina. APROVADO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 269/2018:Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a 

verificação do odor proveniente do cemitério do centro da cidade.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, esse 

requerimento do Vereador Marcelo, não sei se ele está em Plenário... Não está 

em Plenário, o ano passado, me recorde aí se estiver falha a minha memória, o 

ano passado, a Prefeitura fez o estudo de impacto ambiental ou contratou uma 

empresa, inclusive, pra fazer um levantamento sobre isso. E não foi barato, 

não. Não me recordo o valor exato; 200 mil? Duzentos mil, não é, Vereador 

Reinaldo? Então, se tá tendo esse odor, como o Vereador Marcelo aponta no 

seu requerimento, nós temos que buscar o resultado desse trabalho dessa 

empresa que foi contratada pra fazer o estudo do impacto ambiental. Porque 

isso é uma denúncia muito grave! Hoje, um dos maiores entraves que a 

Prefeitura tem, que o Executivo tem, é junto ao Ministério Público do Meio 

Ambiente. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Márcio, procurador-

jurídico da Prefeitura, semana passada, mais exatamente na sexta-feira, e ele 

estava com 32 processos pra analisar nesse final de semana somente 

referente à MP – Meio Ambiente. Fora o MP vara cível... Só de Meio Ambiente! 

Então esse requerimento do Vereador Marcelo – é claro que nós vamos 

aprovar aqui – mas eu acho que a denúncia, ela é um pouco mais embaixo. Eu 

acho que a denúncia é um pouco mais embaixo. Eu acho que nós temos que 

solicitar dessa Casa o relatório de impacto ambiental dessa empresa 

contratada o ano passado pra fazer isso e qual foi o resultado. Porque é uma 

farra de se fazer... Era, pelo menos, uma farra de se fazer projetos, contratar 

empresas, mas a Câmara nunca teve um parecer desse trabalho. Então, é 

claro que aprovarei o requerimento do Nobre Vereador Marcelo, mas eu acho 

que deveria ser um pouco mais aprofundado. Nós deveríamos cobrar do 

Executivo o parecer que essa empresa cobrou o ano passado, mais de 200 mil, 

pra elaborar um relatório de impacto ambiental referente aos cemitérios, e nós 

temos um problema grave na nossa cidade, principalmente com o cemitério 

mais antigo: superlotação; todos aqui já sabem do passado não muito distante, 

da questão de „proibido morrer‟ e tudo mais, porque não se achava uma 

solução para o cemitério, aí teve que tomar aquela medida drástica na época, 

pra poder chamar a atenção das autoridades pra conseguir licenciar um novo 

cemitério. Então, é o que eu falei: é uma denúncia – apesar do requerimento 

ser para a apuração desse odor – mas eu acho que o negócio é mais embaixo. 

Nós temos que cobrar também esse relatório de impacto ambiental pra ver o 

que foi apontado e, se foi apontado qualquer tipo de necessidade de 

infraestrutura, o que foi feito, o que foi feito lá. Porque volto a frisar: um dos 

maiores entraves que nós estamos tendo, inclusive com multas, é de ações do 
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Ministério Público de Meio Ambiente. Então, só pra deixar bastante claro isso, e 

refrescar um pouco a cabeça dos colegas, de que o ano passado teve esse 

contrato e eu me lembro justamente que foi justamente sobre a questão dos 

cemitérios. Muito obrigado!”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

PAULO ROGERIO DOS SANTOS.10. Em única discussão e votação 

Requerimento nº 270/2018, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

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

necessários para efetuar a limpeza na EE Angélica de Jesus Ferreira, sito a 

Rua Nilo Peçanha n° 60, Jardim Yoneda neste município. APROVADO. Em 

seguida, o Presidente solicita a leitura da Moção de Apelo nº 020/2018, de 

autoria do Nobre Vereador Reinaldo Pereira Júnior.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 11. Em única discussão e 

votação a Moção de Apelo n° 020/2018 ao Excelentíssimo Senhor Marcio Luiz 

França Gomes Governador do Estado de São Paulo e ao Excelentíssimo 

Senhor Luiz Carlos Gondim Deputado Estadual de São Paulo para que o 

mesmo interceda junto ao Secretário de Trabalho do Estado de São Paulo José 

Luiz Ribeiro que disponibilize no município de Biritiba Mirim 100 (cem) vagas 

para o Programa Frente de Trabalho. APROVADO.O Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer mais uma vez os 

Nobres Vereadores; gostaria também de pedir para que o Fernando, Vereador 

Fernando, fizesse uma força lá junto ao Executivo, onde vem auxiliando 

bastante nos trabalhos lá, para que fosse elaborado um novo projeto de lei 

para a frente de trabalho, que assim, conseguiremos conseguir de novo para o 

nosso município, já foi feito um ofício lá onde eu mandei uma minuta lá, vou 

protocolar hoje ou amanhã; aí, se pudesse dar essa força pra gente lá, a gente 

te agradece e será muito importante para o nosso município. Obrigado, Sr. 

Presidente!”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Antes da leitura do projeto de lei nº 044, eu solicito, requeiro à vossa 

excelência a retirada do meu requerimento pra Sessão Extraordinária de 

quarta-feira, tendo em vista eu estar conversando com alguns membros, o 

Vereador Leonardo e o Vereador Marcelo, e, na quarta-feira, nós temos um 

compromisso às 14h sobre a CP e acreditamos que não possamos estar aqui a 

tempo, tá certo? Então, solicito; nós não vamos perder o prazo, até porque é 

apenas a leitura de um parecer, e deixamos então a leitura do parecer pra 

próxima Sessão Ordinária. Eu agradeço.”. O Presidente, então, acata o 

Requerimento Verbal do Vereador e anula a convocação para a Sessão 

Extraordinária do dia 14/11/2018. O Presidente, em seguida, solicita a leitura 

dos Pareceres referentes aos Projetos de Lei nº 044 e 049/2018.AUTORIA DO 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA.12. Projeto de Lei nº 

044/2018: que dispõe sobre a denominação de via pública no município de 

Biritiba Mirim e dá outras providências; Parecer Jurídico e Parecer Conjunto 

das Comissões Permanentes, que deram por FAVORÁVEL o Projeto. Em 

única discussão e votação o Parecer das Comissões. APROVADO. Em 

votação o Projeto de Lei nº 044/2018. APROVADO. AUTORIA DO PODER 
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EXECUTIVO MUNICIPAL.13. Projeto de Lei nº 049/2018:que estima receita e 

fixa a despesa do município de Biritiba Mirim para o exercício de 2019 e dá 

outras providências;Parecer Jurídico e Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes, que deram por FAVORÁVEL o Projeto. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões. APROVADO. Em votação o Projeto de Lei 

nº 049/2018. APROVADO. Após a votação, o Presidente Lourival Bispo de 

Matos profere: “Agora, vou aqui apenas dizer os dias dos feriados que nós 

vamos estar essa semana: feriado do dia 15 de Novembro; a emenda até o dia 

16 de Novembro; e dia 19, antecipado o feriado do Dia da Consciência Negra, 

dia 20 de Novembro. A Sessão Ordinária do dia 19, às 15h, será no dia 20. 

Seria o Dia da Consciência Negra, mas nós vamos, realmente, transferir para o 

dia 19. Então, terça-feira, realmente, nós vamos ter a nossa Sessão dia 20. 

Praticamente, nossa Sessão Ordinária será no dia 20 e não no dia 19.”. Em 

seguida, o Presidente solicita ao Secretário que faça a leitura dos Vereadores 

inscritos para o uso da Tribuna.O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

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

Pares, a população aqui presente, a imprensa: boa tarde a todos. Nesta tarde, 

eu gostaria só de fazer um comentário a respeito dos documentos que 

protocolei nessa Casa, os reparos necessários no asfalto, em várias ruas do 

bairro Cruz das Almas, onde, em alguns trechos, já está difícil de andas nas 

ruas que são asfaltadas, quem dirá nas ruas que falta a devida manutenção. 

Então, eu sei da dificuldade; estive conversando com o secretário do obras 

esses dias, ele tava falando da dificuldade da gente tá conseguindo o material 

pra fazer, mas que, num curto espaço de tempo, será adquirido pra fazer as 

devidas manutenções. Então a gente fica no aguardo. Aproveitando ainda, na 

rua Antonio Colato, no acesso entre o Cruz das Almas e o Jardim dos 

Eucaliptos, devido às fortes chuvas que aconteceram nos últimos vinte, trinta 

dias, parte da rua, juntamente com guia, sarjeta, tubos, desceu morro abaixo lá. 

No dia que eu notifiquei as falhas, fotografei, passei pessoalmente pro Sr. 

Prefeito, conversei com o Secretário de Obras, já foram até o local, já 

verificaram aquilo que é necessário fazer, só que como eu disse pra cada um 

deles: „já sabemos que é necessário, agora, o tempo que vai levar pra gente 

conseguir fazer isso é que vai dizer se o pior vai acontecer ou.‟ Porque, daqui a 

pouco, os últimos tubos que restam vão embora, a rua vai junto, e a gente vai 

ter que dar a volta lá pelo ponto final pra poder chegar no bairro. Então, visto 

que esse acesso já é complicado, já temos uma rua de terra ali que vai sair lá 

na escola da EMEF Valdemar; uma rua extremamente problemática, que já foi 

matéria de vários pedidos nessa Casa; já foi matéria da mídia toda ir lá, 

fotografar, filmar, chamar morador... Na última chuva que deu há uns 30 dias 

já, aquela chuva forte do domingo à noite, o morador filmou a sua casa sendo 

invadida pelas águas. Eu notifiquei, fiz a observação, pedi para que fizesse um 

novo destino para as águas; enquanto não dá pra fazer a pavimentação, pelo 

menos ajustar o curso da água pra que não entre na casa dos moradores, e o 

período de chuva tá chegando, então já dê a ciência pro secretário, pro 
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prefeito, agora tô protocolando um requerimento, pra que seja visto com 

atenção, porque todo o material que desce do acesso Ipê cai na José Gomes 

Maciel e é um aguaceiro que não tem tamanho, e tá atingindo a casa dos 

moradores lá. Então a gente precisa prevenir, porque, daqui a pouco, as 

chuvas voltam, e tá no período de chuva, já estamos chegando, e a gente não 

vai esperar virar o ano pro morador ter a sua casa inundada pra ter o seu 

problema solucionado. Então precisamos ter uma certa... Uma boa atenção 

com tudo isso. E só pra dar ciência também a toda a população e ao Plenário, 

na semana próxima, eu estarei em curso nos dias 20, 21, 22 e 23, portanto, 

estarei ausente na Sessão, na Sessão Ordinária, né? Então, se tiver algum 

material pra ser abordado numa Sessão Extraordinária, eu estarei em curso em 

Campinas, mas gostaria de ser notificado pela Casa para que, se possível, eu 

retorne, embora estarei em meio a um curso. Mas já tô dizendo aqui não só 

para a Mesa Diretiva, os Nobres Pares, mas para a população, que, na semana 

que vem, estarei ausente na Sessão Ordinária. Muito obrigado, senhor 

Presidente!”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Não havendo mais trabalhos a se tratar nessa Casa, gostaria que o senhor 

liberasse a minha retirada pra mim atender um munícipe no meu gabinete.”. O 

Presidente concede ao Vereador sua retirada do Plenário e, não havendo mais 

inscritos para o uso da Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos encerra 

a Sessão: “Então, nesse momento, agradecer a presença da imprensa, 

agradecer à população presente, 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 12 de novembro de 2018. Muito obrigado a todos e 

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

assinada. Biritiba Mirim, 12 de Novembro de 2018. 
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