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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019, às quinze horas, no 

Plenário “Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

Rogério Barbosa, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, 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, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, 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 Vice-

Presidente, Marcelo Batista de Miranda Melo, que procedesse a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 031 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 19 de novembro de 2019. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo requereu a dispensa da leitura da 

Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicita a leitura das indicações nº 307 a 

315/2019. 1. Indicação nº 307/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter 

Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja instalado um braço de luz 

na Rua Maria Cleonice dos Santos, n° 19 – Jardim dos Eucaliptos. 2. Indicação 

nº 308/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita 

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

Competente para que seja feita a troca de lâmpada queimada na Rua José 

Pereira da Silva n° 220 – Centro. 3. Indicação nº 309/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a troca de 

lâmpada queimada na Rua José de Oliva Melo, n° 147 – Centro. 4. Indicação 

nº 310/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita 

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

Departamento 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 
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indicações n° 276, 403, 450/2017, 120, 130, 148, 164, e 181/2018, 033 e 236 e 

273/2019. 5. Indicação nº 311/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto ao Departamento Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz 

do Alto, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 

indicações n° 037, 072 e 103, 131, 157/2018, 040, 151, 103, 186, 196, 237 e 

274/2019. 6. Indicação nº 312/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto ao Órgão Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Mário Bortolussi e Antônio Rossi, 

Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 171, 208, 235 e 275/2019. 7. Indicação nº 

313/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente para que seja feito operação de tapa buracos no encontro 

da Rua Sebastião Silva com a Estrada Velha de Biritiba, nas proximidades com 

a Associação Biritiba Mirim Futebol Clube, Bairro Centro. 8. Indicação nº 

314/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente para que proceda a manutenção e troca de lâmpadas de 

iluminação pública, localizada na Rua José Antenor de Araújo, próximo ao n° 

54, Bairro Centro. 9. Indicação nº 315/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar operação tapa buracos nas ruas: Manoel da Nóbrega, 

Graciliano Ramos, Carlos Caminha, Anita Garibaldi, Alberto de Oliveira, 

Guilherme de Almeida, Casimiro de Abreu, Almeida Garret, José Alencar, 

Joaquim Nabuco e Euclides da Cunha, ambas localizadas no Bairro Cruz das 

Almas. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O 

Sr. Presidente solicitou a leituras do Projeto de Lei nº 072/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS. 1. Projeto de Lei n° 

072/2019: Dispõe sobre a implantação de placas solares, na Câmara Municipal 

de Biritiba com âmbito de trazer 60% a 90% de economia em suas contas 

energéticas e dá outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, 

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

Requerimentos nº 349 a 357/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

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

Requerimento nº 349/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 
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o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja realizado 

um mutirão de limpeza em todas as vias públicas entorno do centro e demais 

bairros do município. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 350/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providencias na Estrada do Rio Acima (divisa Mogi das 

Cruzes/ Biritiba Mirim) em relação a pavimentação. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 292/2018. APROVADO. 3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 351/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente e notifique o 

proprietário do imóvel localizado na Av. Maria José de Siqueira Melo (entre a 

residência de n° 980 e n° 1115/ altura da Creche Municipal Otávio Garcia 

Fernandes) para realize o serviço de roçada na calçada situada em frente ao 

seu patrimônio. Este requerimento reitera o requerimento de n° 140/2019. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 352/2019: 

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

Departamento Competente para que seja efetuado a manutenção da rede de 

esgoto em céu aberto em frente escola EE Angélica de Jesus Ferreira, 

localizada na Rua Nilo Peçanha n° 60 com a travessa da Rua Juscelino 

Kubitschek. Este requerimento reitera o requerimento n° 239/2019. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE 

ALMEIDA. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 353/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente, Setor de Obras para que seja feito serviço de terraplanagem ao 

lado da EMEI Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, localizado no Bairro 

Jardim Jungers. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.  6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 354/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que junto ao Departamento Responsável faça estudos e tome 

providências para que seja implantado um redutor de velocidade do tipo 

lombada na Av. Maria José de Siqueira Melo, próximo ao Pronto Atendimento. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 355/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja analisada em caráter de urgência a possibilidade da 

nomeação de uma equipe de fiscais de postura diuturnamente para que se 

façam cumprir as Leis do nosso Município, sendo utilizado efetivo próprio sem 

a necessidade de novas contratações para tal cargo, evitando assim, prejuízo 
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ao cofre público. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 356/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a limpeza do córrego 

existente nas margens da Rua Claudino Nunes de Siqueira – Centro. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA 

FRANCO. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 357/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, reiterando as indicações 

395/2017, 049/2019, o Requerimento 201/2018 e o Requerimento 008/2019, 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar serviços 

de reparos no asfalto do cruzamento da Rua Casimiro de Abreu com a Avenida 

Heitor da Cunha Braga, próximo à Igreja Católica de São Brás, no Bairro 

Jardim Jungers. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicita a leitura do 

Anteprojeto de Lei anexado ao Requerimento nº 348/2019, de autoria do 

Vereador Lourival Bispo de Matos. Anteprojeto de Lei – Requerimento nº 

348/2019: Dispõe sobre a implantação de painéis solares em todas as sedes 

de ensino públicas municipais próprias até o ano de 2024 na cidade de Biritiba 

Mirim e a solicitação de cumprimento da Lei n° 1.737 de 23 de outubro de 2015 

e dá outras providências. Autoria: Lourival Bispo de Matos. Terminada a leitura, 

o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário que seja feita a chamada 

nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso Tribuna. O primeiro 

Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra 

diz: “Boa tarde, vereadores, público presente! Chego hoje na Tribuna aqui só 

para fazer um alerta: acabei de fazer um requerimento aí, o 355, que versa a 

fiscalização de postura na nossa cidade, porque é lamentável o que está 

acontecendo, ainda mais o que está acontecendo... essas leis não estão sendo 

cobradas na nossa cidade. E uma coisa também, senhor presidente, que me 

deixou muito triste, é uma coisa chata, que nem eu falei, participei, até teve 

discussões sobre essa possível festa que teria na nossa cidade, apoio, não 

crítico ninguém, quem gosta de festa, gosta, só que uma coisa tem que ser 

respeitada, que é o respeito ao próximo. É o respeito ao próximo, ainda mais 

quando essa falta de respeito parte de comissionado e parte de secretários; 

„#ochoroélivre, teve rodeio sim!‟ Certo! Só que é o seguinte: eu estou entrando 

com uma representação no Ministério Público contra a empresa, temos uma lei, 

uma lei do silêncio, que vale nessa cidade, e a lei tem que ser cumprida, certo? 

E essa representação vai vir, sim. É muita falta de ética de um secretário, acho 

que o respeito tem que ter. Se estavam lá, a festa estava lá, estavam curtindo, 

tudo bem! Mas respeita as pessoas que estavam aí, para fechar o bar, fechar 

tudo aí meia-noite, estava todo mundo lá... agora era quatro horas da manhã, 

meu telefone não parava de tocar; gente lá no Nirvana, gente em Cruz das 
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Almas, Alvorada, a mais de três quilômetros de distância o som estava 

chegando, absurdo! Tem uma lei? A lei tem que ser cumprida! Alguém acho 

que tinha que ter o bom senso, em vez de ficar postando em Facebook: „O 

choro é livre‟ e „Teve rodeio sim‟, por que que não chegou e falou para o cara: 

„Avisa lá e manda baixar o som, a gente tem uma lei de silêncio‟? Por isso que 

eu estou entrando também com esse requerimento para que crie essa lei de 

postura. Se a lei é para um, a lei é para todos. Fico muito triste pelo prefeito 

Tajiri; isso veio de secretários dele, ou seja, é um representante dele. Se um 

representante dele fez isso, eu fico triste. Vou falar para o senhor Prefeito - 

meu amigo - só que o senhor é o Prefeito e eu sou fiscalizador agora; meu 

amigo; Prefeito; fiscalizador; vou falar que nem seu motorista falou: „Você tá 

doido? Você tá doido?‟. Vamos começar a botar um pouco de ética e respeito 

nesse lugar. Senhor prefeito, ética é tudo! Esse próprio povo que está falando 

„Você tá doido?‟ é o que vai te levar para a forca se você tentar uma reeleição. 

É o cara que vai te levar pra forca! Vamos botar um homem com 

responsabilidade, fazer um negócio certo. Vamos botar um homem com 

responsabilidade, fazer um negócio certo e poder chegar aqui... tem um monte 

de gente competente aí. Desculpa falar, mas você está com chupim, chupim 

político - cara que quer se dar bem, certo? Desculpa as palavras o público que 

está aqui, vereadores, Presidente, mas é um desabafo.... que eu estou 

entrando com essa representação no Ministério Público contra a empresa, por 

não cumprimento de uma lei municipal da gente, que é a lei do silêncio, porque 

se vale para um, vale para todos. Sinto muito pelo prefeito, meu amigo, como 

eu falei, só que agora ele é Prefeito, eu sou fiscalizador, e a vontade do povo 

tem que ser respeitada. Muito idoso ligando para mim, muita mãe com neném 

recém-nascido ligando para mim, porque o som estava demais. Aí agora é o 

seguinte: para ir no boteco, para ir no rancho, para ir lá... tem decibelímetro. 

Cadê o decibelímetro para apurar o som que estava lá? Desculpa, é festa? 

Mas que valha para todos, não é porque a festa é do Tajiri, não! Podia ser do 

Jarbas, do Inho, Jacaré, do Ciclano, do Frei, do Fulano, podia ser de qualquer 

um. Não tenho prefeito de estimação, também não tenho secretário de 

estimação. Eu tenho aqui é pessoas que queiram trabalhar. Obrigado, senhor 

presidente!”. O próximo vereador inscrito é o vereador Lourival Bispo de 

Matos, que, com a palavra diz: “Apenas só para agradecer aos vereadores que 

estavam presentes na sessão do dia 25, realmente pela aprovação desse 

anteprojeto, que realmente eu tenho certeza.... que possa ser que lá na frente 

ele não.... o Prefeito não queira realmente colocar um projeto desse pra frente, 

mas é um projeto que realmente, com um pouco de tempo, ele vai... ele, o 

prefeito que for, ele ou outro Prefeito que for, eles vão ver realmente o quanto 
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vai se economizar do que se gasta hoje de energia das escolas, da própria 

Prefeitura, de todos os departamentos públicos. Então é por isso que 

trabalhamos bastante para fazer tudo isso aqui, para levar ao conhecimento do 

senhor Prefeito realmente da realidade. Estou sabendo aí que eles vão agora 

reformar as escolas, só que depois eu vou fiscalizar... 2020 eu estou aí 

fiscalizando do mesmo jeito que eu fiscalizei aqui, que foi colocado no papel. 

Tudo isso que está aqui não é mentira, não, tem nada aqui incompleto, não; 

aqui é tudo a verdade, o que está de vazamento de energia, que precisa se 

apagar a luz pra poder usar uma tomada, isso tudo é verdade, que eles estão 

tirando tudo das escolas. Ficamos praticamente dois meses só nesse trabalho, 

eu e meu secretário. Mas por que foi feito esse trabalho? Porque eu pedi um 

pedido de informação realmente, nem o senhor Prefeito e nem a secretária da 

educação nos realmente enviou a nossa resposta. Quando ela enviou uma 

resposta, a resposta não tinha nada a ver, então fiz questão de ir para a rua e ir 

para todas essas unidades realmente ver o que estava acontecendo. Então eu 

só quero agradecer e agradecer também à Natália, a assessora do Robério, 

que deu a força também, e isso, então, agradecer muito à Natália também. 

Então é isso que... hoje, como não tinha sido lido na íntegra, então eu pedi 

para o presidente que fosse colocado para nós, os outros vereadores que 

aprovaram, quer dizer, mas foi feito só o requerimento, então não entenderam 

talvez o conteúdo do anteprojeto. Então é para isso que eu pedi, e agradecer 

ao presidente, entendeu, presidente? Muito obrigado por me atender realmente 

para que fosse lido esse anteprojeto. E agradecer aos presentes e só deixar 

isso, que realmente a gente aqui não podemos fazer... às vezes até o vereador 

Jorge parece que não gostou muito, não; é o mesmo conteúdo, vamos dizer, é 

o mesmo conteúdo, sim, mas acontece que aqui é um prédio, a câmara é 

diferente da prefeitura. Então foi feito um projeto, já é um projeto, o 072, da 

Câmara Municipal; aqui é um anteprojeto de quê? Para a prefeitura, para tomar 

as providências sobre as escolas. Então são diferenciados, ainda que o 

conteúdo seja o mesmo, mas são separados, porque lá o anteprojeto vai para o 

prefeito; aqui não, aqui nós estamos aqui na nossa Casa; é um projeto que, 

realmente, se Deus quiser, não puder ser agora, mas lá na frente, tenho 

certeza que a gente vai ter verba para a gente realmente, dentro dessa Casa... 

lá na frente, nego vai falar „Poxa, quanto eu gastava de energia aqui? Hoje, 

olha que beleza que está hoje!‟. Então eu quero... esse projeto é para isto, 

porque amanhã as pessoas dizem: „Puxa! O Lourival fez realmente um trabalho 

digno aqui, que deixou aí... hoje olha o resultado que está dando‟, mesmo que 

não seja agora, mas seja mais tarde. Então nem que foi dito aí, o vereador 

alegou, falou a respeito do futuro lá na frente. Então, que não seja imediato, 
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mas um futuro... não olhar só por agora, olhar lá na frente, que realmente a 

gente tenha esse respaldo. Eu só tenho que agradecer e muito obrigado, 

senhor presidente, pelo senhor ter... muito obrigado a todos, uma boa tarde!”. 

Não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes de encerrar 

a presente sessão, eu gostaria de fazer alguns registros. Antes, agradecer a 

presença de todos na assistência dessa sessão plenária. Eu gostaria de 

parabenizar ao Conselho Municipal de Assistência Social, que realizou, na data 

de ontem, a eleição do Conselho Tutelar da qual participaram voluntariamente 

mais de 1.300 eleitores - mais de 1.300. Eu estive conversando com o 

presidente do conselho ontem, o Evandro, e, no final da noite, ele me passou o 

resultado, foram mais de 1.300 votos que teve para conselheiros da nossa 

cidade. Então eu acho que isso foi um marco de civismo da nossa sociedade; 

uma participação, em pleno domingo, não sendo obrigatório o voto, e nós 

tivemos praticamente 8% da votação, como se fosse uma eleição obrigatória. 

Parabenizar a todos os concorrentes que participaram para eleição do 

conselho, desde quem teve um voto, quem teve 140... acho que 142, se eu não 

me engano, acho que a Eliete foi a mais votada, 142 ou 132 votos; 132 votos; 

desde quem teve um até quem teve mais votado, parabenizar a todos pelo 

espírito democrático e pelo interesse, acima de tudo, de estar contribuindo com 

o Conselho Tutelar, porque nós sabemos, a função do Conselho Tutelar é uma 

função muito difícil. Tentamos, até um certo ponto, até inclusive valorizar ainda 

mais através de ajustes junto ao orçamento, para que a prefeitura pudesse dar 

um subsídio maior aos conselheiros, mas, infelizmente, naquele momento, não 

foi possível. Os próximos conselheiros terão mandato de quatro anos, 

assumirão a partir de 1º de janeiro, e desejo a todos um excelente trabalho no 

conselho tutelar. Agradecer aos conselheiros que estão hoje, que findam seu 

mandato, e que os novos conselheiros possam fazer da melhor maneira 

possível seu trabalho, e colocando essa Casa à disposição e esse mandato à 

disposição enquanto estiver nessa Casa. Gostaria também de parabenizar o 

encerramento... a realização e, no sábado último, foi o encerramento dos jogos 

estudantis, onde todos os professores de educação física fizeram atividades 

interescolares do ensino fundamental, EMEI, e culminou no sábado com 

apresentação de dança e entrega das medalhas a todos os vitoriosos; aliás, 

vitoriosos, não, todos foram vitoriosos, mas os que conseguiram chegar em 

primeiro, segundo e terceiro lugar, porque a participação de todos já é uma 

vitória. Então eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Esportes, que realizou 

esse trabalho juntamente com a Secretaria de Educação, tem que ser 

reconhecido o trabalho das duas secretarias, que foram os professores de 
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educação física e, junto com a Secretaria de Esportes, realizaram essa 

atividade que culminou no último sábado com apresentação final e a entrega 

das medalhas. Então gostaria de parabenizar a todos os pais envolvidos, os 

professores envolvidos, as unidades escolares envolvidas, as secretarias 

envolvidas, e que tenha muito mais atividades como essa no nosso município 

para que possamos contribuir com o crescimento das nossas crianças e da 

nossa juventude. Gostaria de informar a vocês que foi aprovado aquele projeto 

da SABESP, do convênio, e a Prefeitura, num determinado momento, no envio 

do projeto, foi constatado que ela garantiu o recurso do fundo para caso haja 

uma dívida, e isso, como veio do Executivo, nós não fizemos uma emenda 

modificativa, então provavelmente o Executivo encaminhe aí um novo projeto 

apenas alterando Inciso IV do parágrafo 12º, para que possamos garantir que 

esse recurso que nós teremos contrapartida não seja a garantia de questão de 

pagamento, até porque a questão de pagamento de conta, de água e esgoto, já 

vai estar garantido a retenção do FPM. Pedi para que chegasse e enviasse 

para essa Casa o quanto antes, na sexta-feira; hoje de manhã ia discutir com 

os nobres pares, mas o Executivo não terminou no tempo hábil para 

encaminhar. Então, caso encaminhe, faremos aí uma discussão democrática 

com todos os colegas para que possamos analisar esse projeto com certa 

urgência. Agora, senhores vereadores, senhora vereadora, eu tenho chamado 

constantemente reunião de comissões e eu tenho percebido que algumas 

vezes não está tendo quórum. Então eu sei que os vereadores têm seus 

compromissos, têm as CPs, têm uma infinidade de outros compromissos, mas 

então que alerte, avise a presidência de que não poderá participar. Porque, da 

mesma forma que vossas excelências também têm compromisso, eu também 

tenho, outros vereadores também têm, e às vezes não agendamos ou 

desmarcamos os nossos compromissos para estar aqui na comissão, e chegar 

aqui e não ter quórum. Me desculpe eu falar isso em sessão, mas eu acho que 

a única forma de pedir encarecidamente aos nobres de que quando for 

agendada uma reunião da comissão, que todos, pelo menos, ou a maioria 

participe, dois de cada comissão, „Não deu para mim ir, mas olha, a gente 

coloca o relator ad hoc...’, porque nós temos apenas duas sessões; nós temos 

duas sessões apenas, sessões dia 2 e dia 9, porque dia 15 nós entramos em 

recesso de acordo com o regimento interno, a não ser que haja alguma 

extraordinária. Mas ordinária, apenas duas sessões. Nós temos ainda o 

orçamento para ser votado - já fizemos audiência pública -; nós temos o veto 

do Executivo referente ao Projeto de Lei da criação do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente, que vossas excelências, nas comissões, fizeram as inserções 

de modificações e algumas dessas modificações foram vetadas, e o veto, nós 
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temos prazo; caso não vote o veto, será promulgada a lei, vetando 

automaticamente. Nós temos a discussão da questão do Barracão Cultural; eu 

sei que tem alguns que podem ser contra ou a favor, mas eu não vou entrar 

nesse mérito; eu quero votar a questão do Barracão Cultural ainda esse ano. 

Se vai rejeitar na comissão, se vai aprovar na comissão, se vai rejeitar em 

plenário, se vai aprovar em plenário... pra mim, não importa! Eu quero colocar 

em votação ainda esse ano a questão do Barracão Cultural. O Executivo 

encaminhou para Casa mais um conselho, que é o Conselho dos Resíduos 

Sólidos, se eu não me engano, mas foi encaminhado para as vossas 

excelências o Projeto de Lei - esse último que foi deliberado já foi encaminhado 

via digital para todos os vereadores. Então quarta-feira, quarta-feira às 15 

horas, 14h30 se possível, porque são quatro projetos - e isso eu não estou 

considerando ainda se tem projeto de vereador ainda, tá? Que deve ter projeto 

de vereador ainda que está parado. Eu mesmo... o vereador Marcelo tem um 

projeto da carteira de vacinação, não sei se mais algum vereador tem mais 

algum projeto... o vereador Juniel tem projeto... como são duas sessões, eu 

quero passar essa presidência para o próximo presidente sem nenhum projeto 

pendente na Casa. Isso eu coloquei como meta para a mesa diretora, e eu 

gostaria da compreensão de todos os nobres vereadores e a nobre vereadora, 

para que a gente possa realmente encerrar esse ano. Então fica convocada a 

reunião para quarta-feira às 15 horas aqui nas dependências da sala de 

reuniões. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser tratado, 

agradeço a todos os presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 25 de novembro de 2019. 
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