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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018.  
 
Aos oito 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, 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. 82 do Livro nº. 14, de 
Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 
ORDEM DO DIA. O Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente 
Sessão Extraordinária e solicitou a leitura do Parecer das Comissões.O 
Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem:“Gostaria de 
me dirigir à Tribuna como relator da Comissão Processante dos vereadores 
para fazer a leitura do parecer.”. O Vereador Fernando José Gonçalves 
solicita pela ordem: “Solicito apenas a inversão da pauta, porque a primeira tá 
da leitura do Parecer da Comissão Processante referente ao prefeito Jarbas 
Ezequiel de Aguiar, o processo 665/18. Esegundo seria dos vereadores, do 
processo do 643. Então solicito a inversão para que o nobre relator da 
Comissão possa fazer a leitura.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 
relator da Comissão Processante, processo nº 643/2018, fez a leitura de 
1.Parecer da Comissão Processante instaurada contra os Vereadores 
Eduardo Melo, José Rodrigues Lares e Paulo Rogério dos Santos. O 
Vereador  Fernando José Gonçalves solicita pela ordem:“Apesar de o 
Parecer da Comissão é para dar ciência ao Plenário, mas eu solicito de vossa 
excelência a votação do Parecer da Comissão pelo prosseguimento dos 
trabalhos da CPI. Com votação nominal.”. O Presidente acata a solicitação do 
Vereador e colocar o Parecer em votação. Votação nominal: Vereador 
Fernando José Gonçalves [favorável], Vereador Jorge Mishima 
[favorável]Vereador Juniel da Costa Camilo [favorável], Vereador Leonardo 
Venâncio Molina [favorável], Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 
[favorável], Vereador Reinaldo Pereira Júnior [favorável], Vereador Robério de 
Almeida Silva [favorável], Vereador Sergio de Paula Franco [favorável], 
Vereador Walter Machado de Almeida [favorável].O Presidente Lourival Bispo 
de Matos solicita que o vice-presidente Robério de Almeida Silva assuma a 
Presidência para que possa proferir seu voto: Lourival Bispo de Matos 
[favorável].Retornando o Vereador Lourival Bispo de Matos à Presidência, o 
Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de, 
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após lido, que pudesse vossa excelência entregar depois a intimação aos 
vereadores aqui presentes nesta noite para ingresso de oitiva.”.O Presidente 
concede o pedido e solicita ao Primeiro Secretário que este entregue as 
intimações aos Vereadores. Ainda no expediente de votação, o Vereador 
Jorge Mishima solicita pela ordem: “Só para discutir o parecer elaborado pela 
comissão, eu venho julgando truncado esse processo. Eu gostaria que a 
comissão fosse mais ágil, fosse mais objetiva, nas suas proporções, porque é 
uma situação que está trazendo o incômodo à população de Biritiba. Eu sei que 
esse serviço é um tanto burocrático, não é tão fácil como a população tem 
cobrado, mas eu gostaria de agilizar, na medida do possível. Eu sei que leis 
estão para ser cumpridas, mas eu gostaria que fosse tivesse mais reuniões 
mais frequentes para que essa solução ‘condena ou não condena’ fosse o mais 
breve possível. Eu sou favorável ao parecer das Comissões, muito obrigado.”. 
O Vereador Eduardo Melo solicita pela ordem:Na última Sessão, o Nobre 
Vereador Fernando tinha solicitado o parecer jurídico da Casa; eu gostaria de 
ter esse parecer nas mãos... Referente a nossa votação, porque hoje foi 
votado, novamente foi votado e nós não pudemos dar o nosso parecer aqui 
também. Mas eu gostaria disso por escrito, por gentileza.”. O Vereador 
Fernando José Gonçalves solicita pela ordem:“Após a notificação dos Nobres 
Pares na presente Sessão, apesar do Vereador Paulo não se encontrar, mas 
esse é o procedimento agora pra continuidade dos trabalhos e das oitivas dos 
Nobres Pares. E depois, o Vereador Paulo, nós iremos até tentar localizá-lo 
para que possamos notificá-lo. E solicito de vossa excelência, posterior à 
assinatura do recebimento dos mesmos, a leitura do Parecer da Comissão 
Processante referente ao prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar pelo eminente 
relator Leonardo Venâncio Molina.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina, 
relator da Comissão Processante a leitura de 2.Parecer da Comissão 
Processanteinstaurada contra o Sr. Prefeito Jarbas Aguiar. O Vereador 
Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Após a ciência do 
Plenário, gostaria agora que o senhor submete-se sob votação nominal a 
aprovação ou não desse parecer.”. O Presidente acata a solicitação do 
Vereador e colocar o Parecer em votação. Votação nominal: Vereador Eduardo 
Melo [abstém-se], Fernando José Gonçalves [favorável], Vereador Jorge 
Mishima [favorável], José Rodrigues Lares [abstém-se], Juniel da Costa Camilo 
[favorável], Leonardo Venâncio Molina [favorável], Marcelo Batista de Miranda 
Melo: [favorável], Paulo Rogério dos Santos [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 
[favorável], Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula Franco 
[favorável], Walter Pereira Machado [favorável]. O Presidente Lourival Bispo 
de Matos solicita que o vice-presidente Robério de Almeida Silva assuma a 
Presidência para que possa proferir seu voto: Lourival Bispo de Matos 
[favorável].Retornando à Presidência, o Vereador Lourival Bispo de Matos 
solicita ao Segundo Secretário que faça a chamada nominal dos senhores 
Vereadores inscritos para uso da Tribuna.O primeiro Vereador inscrito é o 
Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, 



3 
 

vou ser breve, apenas para salientar o trabalho da comissão;eu entendo o 
posicionamento do Vereador Jorge Mishima e respeito a opinião dele quanto à 
questão do prazo e também não recordo agora qual outro Vereador que 
também citou, acho que foi o Vereador Robério, mas a Comissão, ela tem feito 
um trabalho e um trabalho burocrático. Ela tem, tanto a Comissão de 
Vereadores quanto a Comissão do Prefeito tem feito um trabalho minucioso e 
isso requer um certo tempo. Nós abrimos, só na Comissão dos Vereadores, 
nós abrimos dois períodos para defesa, porque foi apontado pela própria 
defesa dos Nobres Vereadores algumas situações de que poderia ser 
prejudicado o trabalho. Então nós fizemos essas correções e tivemos que abrir 
novamente o caso. Então esse é um dos motivos desse prolongamento de 
prazo. A intenção nossa, apesar do parecer que está previsto até o dia 14/12, 
que seria a última, a intenção nossa é tentarmos finalizarmos, após as oitavas 
que faremos, hoje já está notificado os dois Vereadores e, posteriormente, o 
Vereador Paulo e depois o prefeito e mais as partes envolvidas; e aí, sim, 
depois de todo esse trabalho, a ideia é a gente ir concluindo mais alguns que 
nós estamos fazendo paralelo a isso, né, de apuração dos fatos, a intenção é, 
o quanto antes, tá fazendo o... De repente, o relator Marcelo, da Comissão de 
Vereadores, fazendo o parecer final da Comissão para que a gente possa 
apreciar em Plenário. Muito obrigado!”.O Vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo solicita pela ordem: “Eu achei que eu tinha assinado o livro 
quando ele trouxe para mim, era da presença? Gostaria só de fazer um breve 
comentário como presidente, se vossa excelênciame permitisse.”.O Presidente 
concede a palavra ao Vereador, e este diz: “Boa tarde a todos! Eu gostaria 
apenas, como Presidente da Comissão do Prefeito e relator da outra, apenas 
salientar que os trabalhos da comissão está dentro do prazo previsto, não foi 
pedido prorrogação e a gente deve encerrar o mais breve. O que a gente tem 
tido aqui foi problemas na convocação e temos sanado algumas coisas que 
têm acontecido para contar, para dar o amplo direito de defesa e não sanar.A 
gente deve lembrar também, acho que a Comissão anterior,a CEI,se eu não 
me engano, teve aproximadamente 60 dias e a primeira Comissão também 
teve 90 dias. E a gente chega 90 dias no final desse mês. Então a gente quer 
dizer que a gente tá trabalhando, mas a gente não pode atropelar prazo e nem 
eivar,que o trabalho da Comissão Processante, ela é diferente da Comissão de 
Investigação. Ela tem que ser dado todos os prazos, como funciona o processo 
judicial. Ela é orientada e avaliada também pelo Código de Processo Civil.A 
partir do momento que se atropela os prazos,a gente pode aqui cometer algum 
equívoco e dá... Eivar de vício a comissão. Ninguém mais do que eu, a gente 
quer dar uma resposta, embora, após apurado os fatos de maneira clara e 
precisa,porém a gente tem que aguardar o amplo direito de defesa de todos os 
envolvidos e o contraditório para também não se eivar de vício e fazer as 
coisas com o coração com o rim, errando assim e eivando de vício o processo. 
Muito obrigado!”.E não havendo mais oradores inscritos para o uso da Tribuna, 
o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas considerações finais: “Nesse 
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momento,quero agradecer a presença da imprensa; agradecer os munícipes e 
terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a 
presente Sessão e declaro encerrada a presente Sessão Extraordinária do dia 
8 de Novembro de 2018. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe!Esta Ata 
lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 08 de 
Novembro de 2018.      
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