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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 
MIRIM, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEIRO DE 2019.  
 
Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 
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, 
Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal dos 
senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 
presentes, apostas às fls. 90 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O senhor Presidente solicitou ao 
Vereador Lourival Bispo de Matos que trouxesse ao plenário o convidado Sr. 
Prefeito Walter Hideki Tajiri, para abertura dos trabalhos legislativos de 2019. 1. 
O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que 
fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 14 de janeiro de 2019. 
O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da 
Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 
coloca-o em votação. APROVADO. O Presidente solicitou então a leitura dos 
Ofícios nº 182, 188, 189/2018 e 04, 08, 11 e 15/2019, todos da Secretaria 
Municipal de Administração, e os Ofícios nº 107/2018 e 004/2019, do Instituto 
Biritiba Prev e Ofício nº 0052/2019/GIGOVSP.2.Ofício n.º 182/2018 - SMA – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 
Administrativos: *Portarias n° 623 ao 625, 627 ao 630/2018; *Contratos n°40, 
41, 43, 44, 45/2018; *Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato n° 029/2018; 
*Decretos n°3378, 3379 e 3380/2018.3. Leitura do Ofício n.º 188/2018 - SMA – 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 
Administrativos: *Portarias n° 626, 631 ao 636/2018; *Decretos n°3367, 3368, 
3382, 3383/2018; *Leis n°1846, 1847/2018.4. Leitura do Ofício n.º 189/2018 - 
SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 
Administrativos: *Portarias n° 637 ao 642/2018; *Decretos n° 3384, 
3385/2018.5. Leitura do Ofício n.º 04/2019 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: 
*Portariasn°643/2018 e 01/2019*Decreto n° 3387/2018; *Termo Aditivo de 
prazo de vigência n° 03 ao termo n° 001/2016; *Termo Aditivo de prazo de 
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vigência n° 03 ao termo n° 002/2016 *Termo Aditivo de prazo de vigência n° 03 
ao termo n° 003/2016; *Termo Aditivo de prazo de vigência n° 03 ao termo n° 
004/2016; *Termo Aditivo de prazo de vigência n° 02 ao termo n° 005/2016; 
*Termo Aditivo de prazo de vigência n° 02 ao termo n° 006/2016; *Termo 
Aditivo de prazo de vigência n° 03 ao termo n° 009/2016.6. Leitura do Ofício n.º 
08/2019 - SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha 
os Atos Administrativos: *Portarias n°02, 03, 04/2019; *Termo Aditivo n° 02 ao 
contrato n° 71/2017. 7. Leitura do Ofício n.º 11/2019 - SMA – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos Administrativos: 
*Portarias n°05 ao 16/2019; *Lei n° 1848/2019. 8. Leitura do Ofício n.º 15/2019 
- SMA – PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM – encaminha os Atos 
Administrativos: *Portarias n° 18 ao 28, 30/2019. 9. Leitura do Ofício n.º 
107/2018 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da Receita e 
Despesas deste Instituto referente ao mês de novembro de 2018. 10. Leitura 
do Ofício n.º 004/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete Financeiro da 
Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de dezembro de 2018. O 
Presidente lembra os Nobres Vereadores de que o balance do Instituto Biritiba 
Prev estará à disposição online para os mesmos. 11. Leitura do Ofício n° 
0052/2019/GIGOVSP – Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – 
Orçamento Geral da União. Encerradas as Correspondências, o Sr. Presidente 
convida o Prefeito, Sr. Walter Hideki Tajiri, para uso da Tribuna para as 
congratulações do ano legislativo de 2019. O Sr. Prefeito Walter Hideki Tajiri 
profere seu discurso, dizendo: “Muito boa tarde a todos! Sr. Presidente, 
primeiramente quero agradecê-lo pelo convite nesta primeira Sessão Ordinária 
de 2019. Cumprimentar a toda a Mesa Diretiva, meus parabéns! Agradecer ao 
Sr. Lourival e a todos que deixaram a Mesa no ano passado pela grande ajuda. 
Desejar a todos um bom início de ano, desejar a todos um bom início de 
trabalho. Mais uma vez, vamos juntos buscar os benefícios que tanto a 
população precisa. Nós estamos fazendo várias licitações de iluminação 
pública, pavimentação, contratos de aluguéis... Então nós estamos aí 
trabalhando pra Biritiba não parar. Espero que neste ano e nos anos que virão 
a gente possa estarmos juntos novamente em busca de recursos pra nossa 
população. Conto com todos vocês; quero dizer que, mais uma vez aqui, 
enfatizar que nós estamos de portas abertas lá sempre pra recebê-los e poder 
atender a todos vocês em benefício de toda a população nossa.Muito obrigado 
a todos pela compreensão também. Nossa dívida financeira, todos aqui já 
sabem, deixei bem claro isso no início do mandato, mas nós temos uma dívida 
com vocês. E nós estamos trabalhando muito pra atender o anseio de todos 
vocês. Muito obrigado!”. Encerrado o discurso, o Sr. Presidente, em nome do 
Poder legislativo, agradece a presença do Prefeito, e este solicita autorização 
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para sua retirada do Plenário, concedida pelo Presidente. Antes de encerrar o 
Expediente, o Sr. Presidente solicita ainda a leitura do Requerimento de 
desconstituição de Comissão Processante. 12. Leitura do Requerimento – 
Assunto: Desconstituição da Comissão Processante dos Vereadores. 
Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a 
leitura das Indicações de nº 1. Indicação nº 001/2019 de autoria do Nobre 
Vereador José Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 
para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja 
sinalizada com placas de trânsito a Rua Heitor da Cunha Braga. 2. Indicação nº 
002/2019 de autoria do Nobre Vereador José Rodrigues Lares:solicita ao 
Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao 
Órgão Competente para passar a máquina motoniveladora e jogar material 
apropriado na Rua José Monteiro. 3. Indicação nº 003/2019 de autoria do 
Nobre Vereador José Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter 
Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que 
seja recompostos os bloquetes da Rua Sebastião Silva. 4. Indicação nº 
004/2019 de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 
Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto a 
Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas Ruas França, Espanha e Bélgica, Jardim Real, nesta 
cidade, em toda a sua extensão. 5. Indicação nº 005/2019 de autoria do Nobre 
Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 
Tajiri, para que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização 
de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Vicente Castelano, 
Mário Bortolussi, Antônio Rossi, Pedro Dátalo Rocco, Bruno Chelucci, Uruguai, 
Maria da Conceição Xavier e Argentina, Parque Castellano, nesta cidade, em 
toda a sua extensão. 6. Indicação nº 006/2019 de autoria do Nobre Vereador 
Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 
que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, 
em toda sua extensão.7. Indicação nº 007/2019 de autoria do Nobre Vereador 
Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 
que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando providências 
cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e limpeza na Estrada Velha 
de Biritiba Mirim, em toda sua extensão. 8. Indicação nº 008/2019 de autoria do 
Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter 
Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente 
solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e 
limpeza no entorno da Área Desportiva Cruz das Almas, situada a Rua José de 
Alencar, sem número, no Bairro Jardim Jungers, bem como nas proximidades 
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da EMEI Pedro Henrique.Terminadas as Indicações, o Sr. Presidente solicita 
que o Dr. Eduardo Boiguez Queiroz, delegado titular do Garra, seja conduzido 
pelo Vereador Leonardo Venâncio Molina até o plenário, para participar da 
Sessão Legislativa. Passou-se, em seguida, aos Projetos em Deliberação. O 
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 002, 003, 004, 005/2019 e do 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 044/2018. AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO. 1.Projeto de Lei nº 002/2019: Dispõe sobre a autorização para 
celebração de convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 
2.Projeto de Lei nº 003/2019: Dispõe sobre as atribuições do Plano Diretor de 
Turismo local, a obrigatoriedade de seu acompanhamento nos passeios 
turísticos no Município de Biritiba Mirim e dá outras providências.AUTORIA DO 
NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. Projeto de Lei nº 
004/2019: Dispõe sobre a implantação de Ecopontos no Município de Biritiba 
Mirim e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 
REINALDO PEREIRA JUNIOR. 4. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 
044/2018: Dispõe sobre a alteração do Artigo 34 da Lei Orgânica do Município 
de Biritiba Mirim e dá outras providências. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 
5. Projeto de Lei nº 005/2019: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com a UNIVESP, e dá outras providências.Terminados os Projetos em 
Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA.O Vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de inserir na pauta, em caráter de 
urgência, dois requerimentos da minha autoria, pra iniciar o ano legislativo.”. O 
Presidente colocou em votação o pedido do Vereador. APROVADO. O 
Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de incluir na 
Ordem do Dia também um requerimento de suma importância referente à 
barragem Ponte Nova, uma Moção de Apelo.”. O Presidente colocou em 
votação o pedido do Vereador. APROVADO. O Vereador Leonardo Venâncio 
Molina solicita pela ordem:“Gostaria que colocasse na Ordem do Dia também 
a Moção de Aplausos nº 002/2019.”. O Presidente colocou em votação o 
pedido do Vereador. APROVADO.Em seguida, solicitou a leitura da Moção de 
Aplausos nº 002/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LEONARDO 
VENANCIO MOLINA.1. Em única discussão e votação a Moção de Aplausos 
n° 002/2019 Ao Delegado de Biritiba Mirim Dr. Cezar Donizete Benedicto e sua 
equipe e ao Delegado Titular do Garra Dr. Eduardo Boiguez Queiroz e sua 
equipe. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 
“Gostaria de parabenizar o nobre Vereador e os demais policiais e o delegado, 
os policiais pelo trabalho e pedir autorização de vossa excelência pra que eu 
possa consignar minha assinatura na sua Moção.”. O Vereador Leonardo 
Venâncio Molina solicita pela ordem e responde: “Autorizado, nobre Vereador. 
Fica à disposição de todos também que quiserem fazer parte dessa Moção de 
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Aplausos. Quero também, Sr. Presidente, agradecer a presença do delegado 
titular do Garra de Mogi, Dr. Eduardo Boiguez e também quero agradecer a 
toda sua equipe que aqui se encontra presente: muito obrigado pela 
presença!”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também não 
poderia deixar de parabenizar o nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina por 
essa iniciativa, essa Moção de Aplausos ao Dr. Cezar Donizete, que é um 
amigo nosso de longa data, uma pessoa extremamente competente e honesta, 
acima de tudo. E é um delegado titular do Garra, Dr. Eduardo Queiroz. 
Parabéns! Muito obrigado ao senhor a sua equipe, e bem como à equipe do Dr. 
Donizete Benedicto. Eu vou só salientar, Sr. Presidente, que essa feira, essa 
feirinha aqui de quinta-feira está um tanto falada. Eu acho que é o momento de 
nós unirmos forças; se não traz benefício, está trazendo malefícios, pelo que 
vem aos meus ouvidos. É um espaço que era, a princípio, de feira, tornou-se 
lazer e, agora, parece que é ponto de tráfico de drogas. É importante que nós, 
como Vereadores do nosso município, solicitarmos coletivamente junto ao 
prefeito municipal para que tome as devidas providências. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem: “Também 
gostaria de parabenizar o Vereador Leonardo Venâncio Molina e o delegado 
também e, em nome do delegado, toda a sua equipe. Essa feira noturna, a 
gente trouxe pra Biritiba na gestão do ex-prefeito Jarbas, no intuito de vender 
verdura, legumes e frutas. E hoje se encontra um tal chopp que fica até duas, 
três horas da manhã. E eu acho que futuramente a gente podia fazer algum 
trabalho, Fernando, Presidente, pra que a feira noturna, ela é as três às dez da 
noite. O comércio que está depois das dez da noite já não é feira noturna mais, 
porque ali tem muitas famílias, pessoas comprando fruta, e começa a se 
envolver com esse tipo de gente, é muito perigoso! E gostaria de parabenizar 
também à toda a equipe do delegado. Muito obrigado.”. O Vereador Lourival 
Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu gostaria também, Vereador, de 
participar também dessa Moção de Aplausos e que, realmente, ela hoje, a 
equipe do Sr. delegado mostra realmente que é uma equipe já trabalha no 
nosso município há anos, mas que agora estão atuando firme, diretamente pra 
com que possa realmente minimizar esse tráfico de drogas que realmente afeta 
nossa cidade. Só tenho que agradecer a todos os policiais, ao delegado: 
parabéns por esse trabalho prestado por vossas excelências! Muito obrigado.”. 
O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Gostaria de 
parabenizar a Moção do nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina, se bem 
também, parabenizar o Dr. Cezar e também o Dr. Eduardo Boiguez Queiroz. 
Estender os cumprimentos e parabenizar também toda a sua equipe pelo 
planejamento, ação rápida e sem ter nenhum problema com o pessoal do bem. 
Então, não só o Dr. também, toda sua equipe está de parabéns! Muito 
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obrigado.”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria 
de parabenizar o nosso colega Raposão por essa Moção de Aplausos, tá? Foi 
e grande valia, porque a gente vem acompanhando aí o trabalho do Dr. do 
Garra, nosso delegado aí de Biritiba... Estão todos de parabéns aí por essa 
ação e a gente fica muito feliz, porque essa feira noturna hoje se encontra um 
problema sério, aonde era um ponto de encontro, hoje se tornou um tráfico de 
drogas. Então, assim, está todo mundo atento; a gente ficou muito feliz pela 
ação e o apoio de vocês. Muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria que, após aprovada a presente 
Moção, fosse remetida tanto à Delegacia Seccional como também à Secretaria 
de Segurança Pública para conhecimento, e uma cópia pra cada policial.”. O 
Presidente acata o pedido do Vereador.O Vereador Leonardo Venâncio 
Molina solicita pela ordem: “Eu gostaria que fosse quebrado o protocolo e 
deixar o Dr. fazer uso da Tribuna, que ele tem as obrigações ainda pra fazer na 
cidade vizinha.”. O Presidente acata o pedido do Vereador. O Vereador Sergio 
de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar também o 
Vereador Leonardo pela Moção e também pedir permissão para assiná-la. Em 
nome do Dr. Eduardo Boiguez Queiroz, parabenizar toda a equipe pelo 
excelente trabalho e dizer que repercutiu de maneira muito positiva na nossa 
cidade esse trabalho, né? A cidade tomou, assim, como um grande trabalho. A 
gente nota a ação, que não é fácil, não é simples o trabalho, mas a equipe toda 
empenhada conseguiu, de repente, pegar um fio da meada ali, né? Sabemos 
que tem muito mais a ser feito, e o tráfico de drogas é um câncer hoje que 
atinge todas as cidades em todos os níveis sociais. Pessoas que a gente nem 
imagina está envolvida diretamente no tráfico de drogas. E é com essa 
conduta, com esse trabalho que a gente vê de repente uma condição ainda, 
uma luz no fim do túnel, através da coragem, através do empenho de cada 
policial. Então, em nome do senhor e de toda a sua equipe, parabenizo aqui 
todos os policiais, tanto militares, né, os policiais do Garra, a equipe da Polícia 
Civil pelo excelente trabalho. Um grande abraço a todos!”. O Presidente 
Fernando José Gonçalvestoma a palavra e diz: “Eu, antes de colocar em 
votação, também gostaria de parabenizar o Dr. Eduardo, o Dr. Cezar, bem 
como toda sua equipe, pela ação; que mais ações como essa, Dr., se repita no 
nosso município, que é de grande valia não só na inibição do consumo e da 
comercialização da droga, mas que a gente possa realmente tentar fazer da 
melhor maneira possível que isso seja extirpado da nossa sociedade. Gostaria 
apenas de registrar: eu não estava na área central no dia da operação, eu 
estava num bairro distante, mas eu também não poderia deixar de registrar 
aqui, porque eu, pessoalmente, vi isso: a polícia militar, não sei se é do nosso 
município, detetive do nosso município, se veio externo como apoio também, 
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participando dessa operação em conjunto com a Polícia Civil. Então eu acho 
que a homenagem também aí ao reconhecimento do trabalho da Polícia Militar 
em apoio ao suporte do trabalho da equipe da Polícia Civil.”. APROVADA.Após 
aprovada a Moção, o Presidente passa a palavra ao Dr. Eduardo Boiguez 
Queiroz para uso da Tribuna: “Boa tarde a todos! Presidente Fernando, eu 
queria, em seu nome, cumprimentar toda a Diretoria aqui da Mesa; do 
Raposão, nosso amigo, Vereador Leonardo, né, cumprimentar todos os 
Vereadores aqui presentes, e ao público também, à imprensa... É a primeira 
vez que eu estou aqui na Câmara Municipal de Biritiba Mirim e queria 
agradecer muito essa Moção, porque quando a polícia faz uma ação e ela erra 
ou alguma coisa dá errado, ela é muito escrachada, né? Nós somos muito 
cobrados e, quando dá certo, nós não fazemos mais que a obrigação. Então é 
um diferencial hoje nós recebermos isso. É simples, mas é muito pra mim e 
para os meus policiais. Quero agradecer também em nome deles a toda a 
Guarda Patrimonial... Cadê o Nino? Está aqui? Está por aí, né? E o que ele fez 
também pela gente, e dizer pra vocês da importância do monitoramento. 
Foquem nisso. Uma cidade bem monitorada não só inibe que o crime ali ocorra 
na frente das câmeras, como também, caso viole e incida, a incidência penal 
ocorra, facilita o nosso trabalho. E foi assim que nós fizemos. Depois de uma 
denúncia que nós recebemos aqui de alguns populares, nós chegamos mais 
cedo ainda, por volta das oito horas, ainda era claro, e nós conseguimos 
através de uma única câmera monitorar já a pessoal principal, o alvo principal 
que ali estava vendendo drogas. Depois, com a escuridão, que a câmera ficou 
branca e preta, e a aglomeração de pessoas, o que que nós tivemos que 
fazer? Colocar pessoas infiltradas, porque um recebe a droga, o outro pega o 
dinheiro e o outro sai pra buscar. Porque traficante nenhum hoje sai com uma 
sacola grande de drogas, porque se perder, perde muito. Então é sempre dois, 
três saquinhos aqui, depois outro ali; outra sacolinha numa árvore mais 
adiante, então não é pela quantidade, mas pela ação que nós promovemos, eu 
acho que resultou, teve um bom resultado, repercutiu na cidade, por isso que 
nós estamos aqui, agradeço por tudo isso, e dizer pra vocês que quinta-feira 
nós estaremos de volta, tá? Meu celular pessoal já foi passado para o 
presidente Fernando; se você quiser compartilhar, Fernando, a todos 
Vereadores, fiquem à vontade. Podem me acionar a qualquer hora do dia, da 
noite, que estaremos à disposição de vocês, tá bom? Obrigado a todos! 
Fiquem com Deus e que Deus nos proteja.”. Ao término do discurso, o 
Presidente Fernando José Gonçalves agradeceu ao delegado e a toda sua 
equipe. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de 
pedir a quebra de protocolo e, nesse momento, uma salva de palmas a toda a 
equipe.”. ((aplausos)). Ao término da homenagem, o Presidente solicitou ao 
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Primeiro Secretário que acompanhasse os homenageados em sua saída e 
pediu ao Vereador Robério de Almeida Silva que auxiliasse os trabalhos da 
Secretaria, na ausência do Vereador. Em seguida, passou-se aos 
Requerimentos. O Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 001 a 
010/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 
SANTOS. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 001/2019: 
Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 
Setor Competente, solicitando estudos necessários visando a total recuperação 
asfáltica em toda a sua extensão da Rua Nove, Bairro Nova Biritiba. 
APROVADO.O Presidente solicitou ao Vice-PresidenteMarcelo Batista de 
Miranda Meloque este assumisse a Presidência durante sua ausência para 
tratar de assunto em seu gabinete.3. Em única discussão e votação o 
Requerimento nº 002/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 
o mesmo interceda junto ao Setor Competente para notifica os proprietários ou 
responsáveis das propriedades localizadas do lado direito da bifurcação entre a 
Avenida Maria José de Siqueira Melo com a Avenida Heitor da Cunha Braga 
até o n° 882, Jardim Takebe, numa extensão de 890 metros, para que seja feito 
muros e colocação de passeios conforme determina a Lei Municipal de n° 
003/1965. O Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo, com a palavra, diz: 
“Antes de colocar em votação gostaria de parabenizar e também solicitar para 
que seja feita a limpeza ali daquela... a roçada da Heitor da Cunha Braga, do 
lado direito, que está obrigando realmente aos transeuntes a andar pelo meio 
da pista, muito perigoso. Então a gente solicita ao prefeito e até ia pedir pra ele 
aqui informalmente, mas ele acabou indo embora, né, mas gostaria de 
parabenizar.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Antes que 
vossa excelência coloque em votação, eu também gostaria de parabenizar ao 
nobre Vereador Paulo Rogério dos Santos. Realmente é uma situação 
delicada; ali, além de trazer transtorno aos transeuntes, na verdade, fica um 
descaso, né, fica um abandono total, e a gente tem reparado muito, que eu vou 
quase todo dia naquela rua. Parabéns, nobre Vereador, por mais essa 
iniciativa. Muito obrigado.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 
ordem: “Parabenizar também realmente o requerimento do nobre Vereador, 
mas, Vereador, como se diz, eu tenho certeza que a vossa excelência vai 
requerer realmente mais coisas que realmente, às vezes, faltou no momento de 
verificar realmente a necessidade que seria ali. Praticamente ali precisa fazer o 
que pra limpeza daquela lateral? Realmente um aterro. Limpar e fazer um 
aterro, independente de limpar, mas estão ficando com um degrau muito baixo 
para as pessoas andar. E hoje, realmente, eu passando lá, a pessoa tem que 
andar no asfalto porque o capim atrapalha e é dessa altura. Então, mas porque 
estão fora também, mas cortando aquela vegetação, mas também nós temos 
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aquele degrau, que é muito importante que vossa excelência, que nem... já que 
vai fazer esse requerimento, também solicite ao senhor Prefeito pra realmente 
fazer um aterro, um abrigado, um meio metro, vamos dizer, um metro, que nem 
fosse um passeio. Aí sim, aí realmente fica um trabalho muito importante. 
Realmente a gente agradece a vossa excelência por essa iniciativa que o 
senhor teve. Muito obrigado!”. O Vereador Paulo Rogério dos Santos solicita 
pela ordem: “Agradeço a todos aí que parabenizou pelo requerimento; 
inclusive, foi mandado um ofício ao prefeito, inclusive, ele até nos respondeu 
que estaria dando andamento sobre os trabalhos lá no local. Obrigado.”. 
APROVADO.4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 003/2019: 
Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 
Setor Competente, solicitando estudos necessários visando a limpeza de 
vegetação nos paralelepípedos e calçadas no município de Biritiba Mirim. 
APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 
SILVA. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 004/2019: Requer 
ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 
Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 
em relação a iluminação em todos os locais de parada de ônibus no Município. 
APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 005/2019: 
Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao 
Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 
em relação a manutenção de todas a vias e iluminação pública do Bairro 
Castellano. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 
BISPO DE MATOS. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 
006/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 
interceda junto ao Departamento de Obras que seja feita a complementação da 
pavimentação do tipo paralelepípedo das Ruas das Margaridas e Orquídeas. 
Este requerimento reitera o requerimento de n° 256/2018. APROVADO. O 
Vereador Fernando José Gonçalves retorna e assume seu posto na 
Presidência. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 007/2019: 
Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao 
Departamento de Obras a construção de três redutores de velocidade do tipo 
“lombada” na Avenida Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo. Sendo que 
as construções dessas lombadas sejam nos respectivos locais; 1 – Em frente à 
residência do Sr. Costela 2 – Em frente à chácara Nossa Senhora Aparecida n° 
80 3 – Próxima à residência da Família Maia. Esta indicação reitera os 
requerimentos de n° 19/2013, n° 124/2013, n° 089/2014, n° 212/2015, n° 
105/2016, n° 081/2017, n° 128/2017, n° 208/2017, n° 262/2017, n° 306/2017, 
n° 337/2017, n° 016/2018, n° 065/2018, n° 123/2018, n° 230/2018, n° 272/2018 
e as indicações n° 113/2016, n° 171/2016. APROVADO. AUTORIA DO 
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NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 9. Em única discussão e 
votação o Requerimento nº 008/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 
Tajiri, reiterando as indicações 395/2017, 049/2018 e o requerimento 201/2018, 
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 a Igreja Católica de São Brás, no Bairro 
Jardim Jungers. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO 
BATISTA DE MIRANDA MELO. 10. Em única discussão e votação o 
Requerimento nº 009/2019: Requer ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal Fernando José Gonçalves a revisão, através de empresa 
especializada após licitação ou maneira legal e previsão orçamentária. 
APROVADO.O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para 
discussão, essa Presidência informa a este Vereador que a Mesa Diretiva da 
Casa já está tomando as providências necessárias quanto ao atendimento a 
esse Requerimento. Isso foi alvo de discussão na última reunião dos 
Vereadores e o quanto mais breve possível, nós estaremos providenciando e 
atendendo o Requerimento do nobre Vereador.”. O Vereador Marcelo Batista 
de Miranda Melo solicita pela ordem: “Tenho certeza disso, o senhor falou na 
reunião, mas como eu já havia falado para o senhor, eu tenho a obrigação de 
fazer, até por ter sido pego de surpresa com tantas leis defasadas que temos 
aqui, que poderiam ter sido observadas também por parte da própria Câmara, 
né? E aproveitar e ver se consegue um link com alguma empresa que possa 
atualizar, assim que saia uma súmula vinculante, uma alteração de lei, pra que 
a gente possa se manter atualizado, pra não ser pego de surpresa.”. O 
Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu gostaria também de 
parabenizar, nobre Vereador, por essa iniciativa. Realmente a nossa lei 
orgânica do município está um tanto defasada e, como vossa excelência disse, 
conflitante também. Visto que nós tivemos casos recentes, né, baseados na 
inconstitucionalidade, houve recursos até ganhos pelo ex-prefeito, hoje 
afastado, o Sr. Jarbas. Então gostaria de parabenizar a vossa excelência pela 
iniciativa. Muito obrigado.”. APROVADO. 11. Em única discussão e votação o 
Requerimento nº 010/2019: Requer ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal Fernando José Gonçalves autorização e providências ao longo do 
ano legislativo, efetuar sessões itinerantes nos bairros mais distantes de 
moradores de bairros e, se possível, convidar, além do prefeito, um servidor ou 
secretário municipal, seja de governo ou correlato, para tomar nota das 
reivindicações dos moradores que vivem em bairros distantes. APROVADO. 
Terminados os Requerimentos, o Presidente solicitou a leitura das Moções nº 
003 e 001/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 
JÚNIOR.12.Em única discussão e votação a Moção de Apelo nº 003/2019: 
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Solicita ao Sr. Presidente da República Jair Bolsonaro, ao Governador do 
Estado de São Paulo, João Dória Jr. e ao Sr. Prefeito Municipal Walter Hideki 
Tajiri para que o mesmo interceda junto à secretaria competente para 
elaboração de um plano emergencial em caso de rompimento da barragem de 
Ponte Nova e barragem Paraitinga. APROVADA. AUTORIA DO NOBRE 
VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO.13. Em única 
discussão e votaçãoa Moção de Aplausos n° 001/2019 ao CM PM Ricardo 
Siqueira Ribeiro Gomes e ao CB PM Leandro Wagner Silveira. APROVADA. O 
Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também 
de parabenizar a Moção de Aplausos nº 001, do Vereador Marcelo Batista de 
Miranda Melo. Parabéns, Vereador.”. Em seguida, o Presidente solicitou a 
leitura do Projeto de Resolução nº 01/2019. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 
14. Em única discussão e votação oProjeto de Resolução nº 01/2019: dispõe 
sobre a constituição da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim e dá outras providências. APROVADO. Não havendo mais trabalhos a 
serem apresentados na Ordem do Dia, em atendimento ao Requerimento 
protocolado pela Sra. Antônia Socorro Nascimento, representante do grupo 
religioso Terreiro Ilê Axê Oyá e Maturana, a mesma fez uso da Tribuna sobre o 
assunto ‘intolerância religiosa’. A Sra. Antônia Socorro Nascimento foi 
acompanhada até à Tribuna e proferiu seu discurso da seguinte maneira: 
“Quero cumprimentar o Presidente dessa Casa e sua Mesa Diretiva, assim 
como os demais Vereadores, imprensa presente a todos munícipes aqui 
presentes, independente de sua raça, sua cor, sua pele, e sua descendência, 
sua opção, orientação sexual e principalmente a todos têm a sua fé em uma 
crença religiosa, qualquer que seja ela, até mesmo os ateus, uma boa tarde a 
todos! Começo dessa forma: demonstrando meu respeito a todos, a tudo e a 
todos. Eu poderia falar do trabalho de cada um dos senhores. Tenho 
acompanhado através da página da Câmara pela internet, mas eu não tenho 
tal tempo para falar de todos, mas irei citar algumas para parabenizar em meu 
nome de todos. Se muitos assim teriam visto o Vereador que mais apresentou 
pedido ao Executivo, Vereador Leonardo Venâncio Molina, Vereador que não 
desiste da causa de seus pedidos. O Vereador Lourival, tendo requerimentos 
que, sozinho, somam mais de 50 reiterações. O projeto de lei de obra de 
segurança, garantido a toda a cidade pelo Vereador Reinaldo Pereira Júnior, 
né? O projeto de lei também para que fosse todo o curso de primeiros socorros 
gratuito a toda a rede municipal, sendo sem custo nenhum para a nossa 
cidade, apresentado pelo Vereador Fernando José Gonçalves. E também o 
requerimento do Vereador Eduardo Melo, sem custo também de brigadas de 
incêndios em todas escolas municipais. Todos esses pedidos são bons – bons. 
Boa parte se trata de medida de prevenção e, por este motivo, eu parabenizo 
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os senhores. Já vimos que falta a prevenção traz a uma cidade, como por 
exemplo o incêndio criminoso na escola de Janaúba e a tragédia em Mariana e 
agora em Brumadinho que, mais uma vez, nossos irmãos de Minas Gerais 
sofrem; e que Deus os tenha e dê bons caminhos a eles. Eu, no entanto, 
[inaudível] dos senhores de seus papéis, assim como o da Prefeitura de 
executar esses pedidos. Meu nome é Antônia Socorro do Nascimento, 
conhecida muito como ‘mãe Toninha’, e a Orixá da Casa de Candomblé Ilê Axé 
Oyá Mataruna e fixada há 35 anos nessa cidade na Rua Canadá, no Bairro 
Jardim Castellano. Estou aqui hoje para fazer a defesa das religiões-afro e de 
minha casa de Candomblé, devido a uma publicação discriminatória e 
preconceituosa na rede social Facebook, onde foi citada esta Casa de Leis e o 
ex-Presidente desta Casa, Lourival Bispo de Matos, e assim como outras 
pessoas, onde acusa o Vereador de ter feito feitiço, mandinga da brava para 
cassar nobres Vereadores dessa Casa. Primeiro eu quero dizer que a nossa 
religião – e nossa religião não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com 
o prefeito e nem com os Vereadores dessa Casa. Minha religião não age dessa 
forma; pregamos a paz e a harmonia. Respeito é a fé em nossos orixás. Creio 
que os senhores não sabem, mas a minha casa já recebeu homenagem na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através do deputado José 
Cândido, no dia 26 de maio de 2011, que Deus o tenha. Cultuamos a divindade 
de nossa natureza, como Iemanjá, Xangô, Oxossi, Ogum, Omulu, Obaluaê, 
Oxum, Nanâ, Obá, Oxalá e Iansã, que vem a ser minha mãe, dona do meu Orí. 
E... Os senhores me desculpem, que eu estou tremendo, que eu estou muito 
emocionada de ver todo mundo reunido; os senhores, que eu não conheço, 
estou muito emocionada, realmente ((risos))! A construção desta lei, né, a 
religião afro em nosso país é a terceira mais antiga e ela tem uma grande 
passagem em nossa história. Só que, como grande tristeza, essa história é 
muito triste e cheia de dor, sofrimento, com muitos preconceitos. A construção 
deste país foi feita com muito suor, sangue de um povo que foi arrancado de 
sua pátria, seu lar, sua família. Jogado aos porões do navio, acorrentados e 
debaixo de açoites, espalhados aos quatro cantos do mundo, carregando em si 
a sua esperança de um dia voltar para a casa em uma fé em seus corações. Fé 
esta que foi colocada à prova durante todos os regimes de escravidão, que foi 
um período que durou 300 anos no Brasil. Após a Lei Áurea, levou 100 anos 
para a nossa religião, assim como as demais, ter apoio da lei, através da nossa 
Constituição de 1988, onde ela assegura a prática de cultos. Depois disso, 30 
anos da nossa Constituição, ainda somos perseguidos, sofremos grandes 
preconceitos. A prova disso, a publicação com fato que, até onde eu sei, os 
nobres Vereadores podem ir onde bem entender. Mas tudo indica que os 
senhores podem ir e ser vistos em todas as religiões, exceto a minha, pois 
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corre o risco de sofrerem preconceito, assim como eu venho sofrendo, não só 
eu, com todos que são da religião afro e seus simpatizantes. Ter uma 
autoridade presente em minha casa por ter aceito meu convite mostra o quanto 
essa autoridade me respeita como moradora desta cidade há tantos anos, e 
assim como qualquer outro morador desta cidade, sem fazer diferença alguma 
por causa religião. Eu, como líder religiosa de minha casa, não falo para os 
meus filhos-de-santo ou para qualquer pessoa que me pergunta se a 
minhareligião é a certa, é a melhor. Se eu, como líder religiosa fizer isso, 
estaria cometendo um crime não só com as religiões, mas também com a 
pessoa que me procura um apoio espiritual. Por isso, por que eu falo isso? Um 
líder religioso que faz esse tipo de ação está fazendo uso da má-fé, e essas 
pessoas que procuram um amparado espiritual, seja de qualquer religião, ou 
outra, seja incluída a minha, a minha também, né. E, como líderes religiosos, 
extraímos, independente da palavra, o presente que Deus nos deu: livre-
arbítrio, ou seja, o direito de escolhas. Temos que respeitar a escolha de cada 
um. Veja o peso dessas duas pequenas palavras: fé, respeito. Sem elas, como 
vou ter amor, né? Carinho, compaixão, solidariedade ao próximo, e se eu não 
entender essas palavras, afinal, todos nós somos irmãos. Se, pois, aos olhos 
de Deus, todos somos filhos Dele. Por este motivo, estou aqui hoje usando a 
Tribuna desta Casa, mostrando que não vou ficar calada, e seria um 
desrespeito à história deste país, principalmente àqueles que perderam e 
deram suas vidas para perpetuar a nossa religião no Brasil. Gostaria de 
agradecer o Vereador Lourival pelo seu apoio, posicionamento. Ao ex-Vereador 
também Donizete, ao Secretário de Governo Akira e a todos que deram seu 
apoio, deixaram sua mensagem em apoio à nossa religião e contra o 
preconceito. Deixo essas palavras a todos: eu respeito a doutrina da sua fé; 
respeite a minha, conhecida como Candomblé. Gostaria de agradecer a todos 
os Vereadores, ao Sr. Presidente da Mesa, o Zé Boni aqui presente, que estão 
presentes, as Ilê Orixás aqui do culto; agradecer aos simpatizantes também, 
né, de me acompanhar nesse ato. E lembrem-se: não tenham vergonha... 
Desculpa, Sr. Presidente, posso falar? Não tenho vergonha de dizer: sou 
espírita, sou umbanda, sou do candomblé. Nós não fazemos mal a ninguém. 
Lute pela nossa religião; apoie, dê apoio a pessoas que nos visitam, porque 
não é justo um Vereador ser tratado dessa maneira no Facebook por uma 
pessoa que a gente não conhece, lançando uma foto criminosa. O que ele 
sabe sobre religião? O que ele sabe da nossa casa? Os nossos Vereadores, se 
eles estão sentados aqui hoje, por que estão? Porque nós votamos neles pra 
que eles estivessem aqui, independente da nossa religião e da nossa crença. 
O Sr. concorda comigo? Não é verdade? Então, de uma certa maneira, 
qualquer um dos Vereadores aqui, se ele não falou com um Bambi, com algum 
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Ialorixá, certamente deve ter falado com o filho de alguma casa, pra que desse 
o voto. É por isso que os senhores estão aqui, né? E é por isso que eu estou 
agradecendo a todos os senhores, né, de ter aceitado meu pedido pra que eu 
viesse defender o Vereador. E lembre: uma casa de Orixá está com a porta 
aberta pra todos os senhores visitar. Aqueles que não conhecem o culto de 
Orixá, então venha conhecer, converse conosco; nós também temos ideia pra 
ajudar os senhores, né? Se precisar de um abaixo-assinado pra empurrar 
algum projeto, conta com nós, que nós vamos pegar para os senhores, 
entendeu? Então eu estou aqui hoje pra agradecer e pra defender o amigo e 
defender os senhores também. Como que os senhores são autoridades da 
nossa cidade, não pode visitar? Esse Vereador, ele vai na igreja, ele vai na 
igreja Católica, vai na igreja de crente, frequenta os bingos, ajuda todas as 
religiões, e ele não pode visitar? Aceitar um convite? Qualquer um dos 
senhores aqui pode aceitar um convite pra visitar nossas casas. Então vocês 
não podem entrar porque tem algum maldosa no Facebook fazendo isso? Eu 
gostaria que essa pessoa estivesse presente e viesse debater comigo o que 
que é o culto de Orixá, o que que é ser educado. Os senhores estudaram, 
foram votados pra defender todas as religiões. E eu estou aqui pra defender a 
pessoa do Vereador Lourival e a minha casa de culto e todas as casas da 
região de Biritiba Mirim. É por isso que eu estou aqui! ((aplausos))”. Ao término 
do discurso, o Presidente Fernando José Gonçalves fez seu agradecimento à 
cidadã: “Eu gostaria de agradecer a participação da Mãe Toninha nessa 
Sessão. Dizer que é muito triste nós vermos esse tipo de postagem, até porque 
a Constituição de 88 nos garante um estado laico, onde, como bem disse a 
senhora, a fé e o respeito é acima de tudo. E vou um pouquinho mais além: o 
voto, para os nossos representantes, ele não tem religião. E não dá o direito de 
qualquer cidadão atacar qualquer templo religioso, seja ele evangélico, 
espiritual, seja ele católico, não dá esse direito, até porque isso constitui-se 
crime. E tanto o Vereador Lourival quanto essa Casa de Leis também está 
tomando as providências necessárias pra que a gente possa apurar esse fato. 
Eu gostaria imensamente de agradecer a participação da senhora, de todos os 
que estão presentes nessa Sessão onde a senhora fez uso da Tribuna e muito 
bem explicou a origem, a justificativa da presença da senhora aqui 
representando esse segmento da nossa sociedade. Muito obrigado, irmã 
Toninha.”. A Sra. Antônia Socorro Nascimento responde: “Muito obrigado, Sr. 
Presidente, a todo mundo. Aqui tem gente também... E uma coisa eu digo para 
o senhor, Sr. Presidente, se não fosse... A nossa semana começa dia de 
segunda-feira, então todo mundo está trabalhando, mas mesmo assim eu 
estou feliz porque temos alguns deles aqui pra representar a nossa religião. 
Muito obrigada todos! Hoje eu gostaria de falar sobre outros assuntos da 
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cidade, que eu gostaria de conversar, mas hoje eu vim defender os senhores, a 
Tribuna dessa Casa, a lei dessa Casa. É por isso que eu estou aqui: pra 
defender minha casa de Candomblé e defender aqui a Casa de Leis, tá? Muito 
obrigada a todos, viu? Muito obrigada mesmo, e desculpa de alguma coisa!”. O 
Presidente Fernando José Gonçalvesretoma: “Eu que agradeço. Em nome da 
Casa, o nosso muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 
solicita pela ordem:“Só pra senhora levar essa história consigo: infelizmente a 
gente vive ainda numa cidade que ainda tem um pouco de preconceito 
religioso. A gente aqui, quem conhece e frequenta o centro espíritakardecista 
Lírio do Campo, quando nós aqui, eu e minha esposa ajudamos na fundação, 
eu emprestei o prédio durante quatro anos, realmente a gente sentia um 
preconceito extremo, fomos até hostilizados. Então o Estado da gente, como 
Fernando bem disse, é garantido pela Constituição, é laico. Todas as religiões 
são como escolas; aquele que encontra melhor seu jeito de professar sua fé 
deve seguir em frente. A senhora pode contar com essa Câmara; acredito que 
todos com seu sectarismo e sua sequência religiosa vai poder apoiar a casa da 
senhora e parabéns a todos que vieram aqui apoiar, tá bom? ((aplausos))”. A 
Sra. Antônia Socorro Nascimento agradece: “Muito obrigada, obrigada a 
todos! E eu vou continuar cobrando, viu? Mas devo dizer aos senhores que, 
daqui pra frente, eu vou estar sempre nessa Sessão que eu puder, porque eu 
presto atenção no trabalho dos senhores. E eu vou estar aqui pra cobrar 
também em nome do povo do Castellano, viu? Muito obrigada a todos.”.O 
Presidente Fernando José Gonçalves agradece:“Eu que agradeço à 
senhora.”.A Sra. Antônia Socorro Nascimento se despede: “Axé para todos 
((aplausos))!”. Em seguida, oPresidente Fernando José Gonçalves dá 
continuidade à Sessão dizendo: “Dando continuidade aos trabalhos, existe 
ainda na Mesa o Requerimento do ex-Vereador José Pereira da Silva Neto 
para uso da Tribuna, mas infelizmente, ele, por compromisso, não pode 
aguardar o término da Sessão,então teve que se retirar, então fica prejudicado 
o requerimento e fica aberto o espaço pra outra Sessão. Ele ia utilizar a 
Tribuna nos moldes da Moção do Vereador Reinaldo, acredito eu, mas 
infelizmente ele teve outro compromisso, então fica prejudicado o requerimento 
do ex-Vereador José Pereira da Silva Neto.”.Após isso, o Presidente solicita ao 
Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos senhores Vereadores 
inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o 
Vereador José Rodrigues Lares que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos! 
Sr. Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, vice-presidente, todos 
os colegas vereadores! Primeiramente eu gostaria de desejar ao nosso 
Presidente um ano mais tranquilo do que foi o ano passado, que vossa 
excelência, pela primeira sessão, já percebi a postura do Presidente, porque 
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Presidente tem que ter uma postura de saber coordenar essa Casa, levar essa 
Casa de pulso firme,e eu desejo que você faça um bom trabalho para que o 
pessoal de Biritiba Mirim, o pessoal da nossa população tenha trabalho, não 
tenha briga. Sobre a pessoa do nobre Vereador Lourival, sobre religião, é 
complicado. Esse Vereador, todas as festas do bairro do Sogo esse Vereador 
nos ajuda. Todas as festas do bairro do Sogro esse Vereador nos ajuda. Essas 
postagens de Facebook de gente desocupado que fica na cidade atrás de um 
telefone, não tem serviço, não tem serviço! Falar de religião, é muito feio isso! 
Falar de vereador, levanta às 5 horas da manhã e vai trabalhar! Fica atrás de 
telefone postando essas coisas que não tem nada a ver. Esse Vereador... esse 
Vereador ajuda a todas as comunidades. Estou falando só do bairro do Sogo, 
não, é que eu coordenava o bairro do Sogo. Eu sou coordenador da igreja do 
bairro do Sogo, sou católico. E eu acho que religião, cada um tem a sua 
religião e tem que respeitar a religião do outro. É igual a irmã Toninha falou: ele 
vai na católica, ele vai na evangélica, ele vai em todos os lugares. Isso eu 
defendo esse senhor, estou na minha frente e ele pode falar da pessoa dele, 
que sempre foi uma pessoa que me ajudou sempre na minha igreja. Muito 
obrigado, gente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 
Camilo que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos! Sr. Presidente, a Mesa 
Diretiva, Nobres Pares, a imprensa presente, a todos os munícipes! Esse 
Vereador repudia todo tipo de preconceito religioso. Axé pra quem é de Axé, 
Motumbá para quem é de Motumbá, Amém pra quem é de Amém. eu só 
acredito que a gente tem um Deus que olha todos por nós. E falar de religião, 
conheço a maioria daqui, onde já passei, já visitei a casa da mãe Toninha, né, 
muitas casas aí já visitei também, e eu fico triste, esse Vereador fica triste de 
você ver em redes sociais uma discriminação falando de religião, que o 
vereador foi, que fez. Eu acho que isso é... Tem todo o meu apoio, tá? 
Conversei com o Sr. Lourival, conta comigo no que for possível. E desejar a 
todos aí um ano de muita paz, muita conquista na vida de cada um. E a gente 
estamos junto nessa. Aqui não tem preconceito e a gente... são todos nós. 
Muito obrigado a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Leonardo 
Venâncio Molina que, com a palavra, diz: Primeiramente, boa tarde, Sr. 
Presidente e os demais da Mesa Diretiva! Boa tarde a todos vereadores! Em 
nome do Edésio, quero agradecer todos os funcionários dessa Casa 
Legislativa. Em nome do Márcio do Jornal do Povão, quero agradecer a toda 
imprensa presente. Em nome da mãe Toninha, quero agradecer todos os 
munícipes aqui presentes nessa Sessão do dia 4 de fevereiro de 2019. Não 
poderia deixar também de dizer pra mãe Toninha e para todos os munícipes 
que esse Vereador está à disposição seja do candomblé, Igreja evangélica, 
católica, esse Vereador encontra-se no seu gabinete à disposição de todos 
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vocês. Desde já agradeço e muito obrigado a todos!”.O próximo Vereador 
inscrito é o Vereador Lourival Bispo de Matos que, com a palavra, diz: 
“Primeiramente, Sr. Presidente, Primeiro Secretário,Segundo Secretário, vice-
presidente e meus colegas da Mesa, também aqui tantos nos ajuda a gente 
realmente a trabalhar pelo nosso município. Eu, nesse momento, eu só queria 
dizer uma coisa. Falar em nome da mãe Toninha, para mim, é um privilégio. Há 
27 anos que eu conheço a casa da Mataruna, mãe Toninha. Então eu tenho o 
privilégio de abrir a minha boca e falar dessa casa e falar de uma entidade 
séria. Só que eu digo uma coisa: aqueles que realmente usa Facebook para 
falar da minha pessoa, eu acho que faz essa comparação... Eufico... Para mim 
é um privilégio me tirar uma foto com os orixás tão, tão queridos, de coração, 
aqueles que fortalecem o meu peito e o meu dia-a-dia. Eu bato no peito para 
isso. Eu vivi dentro da Umbanda 23 anos dentro da Umbanda. E tenho 
conhecimento já do Candomblé já há quase 27 anos. Então me orgulho muito 
com isso, mas não sou aquele que fala de religião nenhuma. Eu sou aquele 
que, quando me convida... Eu só queria saber uma coisa: por que não tira uma 
foto de mim eu na igreja católica? Por que é que não tirauma foto de mim 
jogando bingo toda noite ali na São Benedito? Por que é que não tirou a foto de 
mim quase toda semana na Igreja Santa Luzia? Por quê? Será que me ofende 
a Igreja Católica? A igreja evangélica, quantas igrejas eu tenho frequentado 
quando seu convidado! Eu também não vou me oferecer. Eu sou, quando eu 
sou convidado, eu vou. Agora a casa da mãe Toninha, essa eu vou. Todo ano 
temos nossas grandes festas, praticamente 35 anos de existência nessa 
cidade, umas festas maravilhosas que faz para as crianças todo ano, então a 
gente só tem que aplaudir.Agora essas pessoas não têm conhecimento... o que 
quer realmente é desprestigiar as pessoas? Eu sei que tudo isso é dor de 
cotovelo comigo, mas eu... eu tiro isso de letra. Se pensa a pessoa que está 
me incomodando, quanto mais falam de mim, mais eu me enriqueço, eu fico... 
me fortaleço eu engordo, porque eu só devo para o Pai. Então é a única coisa 
para quem eu devo: a Deus. Tenho certeza que eu devo para ele. Em todas 
religiões- aqueles que não souberem passama saber que em todas as religiões 
só tem um.Em todas, ele é que coordena, ele é quem manda. Tem suas 
dimensões, mas quem manda é só ele. Então eu só queria dizer a essas 
pessoas: não vai ficar barato, não, hein? Não vão pensar que vai ficar, não. 
Quando se trata de atingir a imagem dos outros, se prepara porque vem 
chumbo grosso. Então estão pensando uma coisa,que vai ficar só aqui que nós 
estamos conversando e tá tudo bem? Não está bem, não! Nego vai ver onde é 
que a corda quebra, pra nego aprender a usar Facebook se tratando dos 
outros. Gente, a religião, cada um tem sua religião, você não é obrigado a estar 
numa casa ou numa igreja que você não gosta, não. Mais ali onde eu me sinto 
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bem, eu tenho que estar. Não vou convencer você que vá para a casa da mãe 
Toninha, não! Não. Se um dia você for lá e se der bem, você fique. Se não, 
você fica onde você está. Agora, não critique, não fale mal. Se procure se 
pronunciar dentro dos seus limites,sem atacar ninguém.Que religião, cada um, 
cada um tem sua religião. Então esse é o lado que sempre eu penso, eu não 
falo mal de religião nenhuma. É que nem eu falo: 23 anos dentro do 
Candomblé, Quimbanda e hoje posso dizer praticamente 27 anos dentro do 
Candomblé, porque eu, desde 1996, primeiro pé eu pisei na casa da mãe 
Toninha, sempre pisei.E até hoje eu vivo e com muito orgulho. Então quando 
fala em nome dela, para mim é um privilégio, porque eu sei do que eu estou 
falando e sei aonde é que eu estou pisando. Sei a casa que eu frequento. Pode 
falar de mim. Agora, só que eu vou ali também rezar, porque tem um Deus 
também na igreja católica. Na igreja evangélica também tem um Deus também. 
Será que eles vão me condenar? Olha os irmãos aí. Será que eles vão me 
condenar porque eu vou aqui na Igreja São Benedito? Será que eles vão me 
condenar por isso? Será que vão me condenar? Então a realidade são essas 
que eu tenho comigo, que as pessoas que cuidam da vida da gente, primeiro 
cuidasse da deles. Eu tenho certeza se eu tenho meus defeitos, talvez esses 
que estão falando de mim têm muito mais defeitos. E meus defeitos, realmente, 
eu procuro me espelhar nos espelhos dos outros e não nos meus. Quando a 
gente espelha no da gente, a gente não sabe se assim está errando ou se está 
acertando. Então eu gosto muito de espelhar nos espelhos dos outros. Então 
eu procuro muito não errar e acertar mais. Agora só quero te agradecer, mãe 
Toninha, e que Deus e Orixá nos abençoe toda a nossa jornada que nós tiver e 
todos os irmãos que estão aí, que Deus vai nos abençoar que nem ele já nos 
abençoou já. Os Orixás realmente dá o poder para todos nós vencer todas 
essas batalhas, que realmente está todos contra a gente. Isso não só atinge a 
mim, à mãe Toninha, não! Uma casa de Orixá que hoje, há 35 anos nunca 
teve, assim, até hoje, mãe Toninha, eu vou dizer mais uma coisa para a 
senhora: até importante hoje a senhora estar na mídia; é, é importante. Se 
nunca passou, a senhora teve realmente um elogio de São Paulo, de um 
deputado! Parabéns! Mas aqui de Biritiba a senhora nunca teve elogio 
nenhum.Nunca teve uma imprensa que talvez falasse bem da senhora. 
Obrigado de falar da mãe Toninha! De falar da casa da Mataruna! É um 
privilégio quando as pessoas acham que não têm o que fazer, realmente, fica 
postando, mas eu fico feliz. Mas só quero dizer: muito obrigado à senhora, 
obrigado a todos os irmãos que vieram, que estão presentes e que estão 
ajudando mãe Toninha a vencer mais uma batalha. E que Deus abençoe a 
todos! Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Obrigado a 
todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda 
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Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde a todos! Agradeço a Deus por mais 
esse dia, desejo boa sorte a todos nossos amigos aqui, né? Gostaria de 
parabenizar o início desse ano legislativo! Boa sorte à Mesa Diretiva, Primeiro 
e Segundo Secretário, Presidente Fernando José Gonçalves na condução, aos 
nobres pares, projetos, que todos consigam colher frutos dos trabalhos em prol 
da população. Agradeço também a presença da imprensa aqui: Márcio do 
Povão, o Caio do Acontece e Nelsinho da Imprensa Brasil, a todos que estão 
aqui sempre dando cobertura às notícias aqui. Agora aí, que eu não conhecia, 
acabei de conhecer a mãe Toninha e a todos os membros da vossa casa 
também, assim como, em nome do Miguel, aos demais aí. Eu gostaria de 
agradecer a presença também do prefeito hoje aqui, mostrando já um ar de 
democracia mais tranquilo, porém reclamando que o senhor liberou ele ((risos)) 
mais cedo, que eu ia fazer alguns pedidos aqui já para ele, né? Mas tudo bem, 
a gente vai formalizar.Gostaria de parabenizar os requerimentos, as moções 
feitaspelos nobres pares aqui, e dizer que gostaria de fazer um pedido mesmo 
oral para que esta Municipalidade tome mais cuidado um pouco com a 
zeladoria. A gente sabe da pouca verba que tem, mas a questão de roçada que 
o Paulinho colocou no requerimento, da limpeza, outros vereadores também; 
pedir para o prefeito se empenhar em fazer a limpeza das calçadas, bem como 
das passagens. A pintura, ao nosso secretário de transporte também fazer a 
pintura das lombadas, bem como das faixas de pedestres.Mas principalmente 
também pedir à Prefeitura eao departamento competente que notifique os 
proprietários que estão com terrenos também sujos e tome as providências 
também, porque a cidade se encontra nesse aspecto um pouco até triste e 
abandonada. A gente vê no Alvorada por exemplo lá várias ruas diversas na 
esquina lá, quantidade de mato, estão enchendo o saco de lixo, é uma coisa 
que a gente tem que cobrar isso daí. A gente vai pedir para o prefeito através 
do departamento de fiscalização, mas também através do próprio dinheiro que 
a gente paga como IPTU,que tenha a conservação das ruas da cidade, né? 
Gostaria também, fazendo, assim, uma referência à mãe Toninha,que a gente 
aqui acredita na imparcialidade e no respeito ao credo religioso. A gente aqui 
foi autor, mãe Toninha, que a senhora não sabe, de uma lei que autorizava a 
Prefeitura a conceder terrenos que ela não use para todas as entidades 
religiosas, sabe? Teve entidade que falou:“não, a gente aqui vai querer...”. Não, 
a gente aqui colocou que seria para qualquer entidade que estivesse 
regulamentada, poderia pleitear uma área que não está usada pela Prefeitura. 
Então a senhora leva também essa informação da senhora, e como o Sr. 
Lourival foi muito feliz na fala, eu mesmo não conhecia a senhora! Foi bom a 
senhora vir apoiar aqui e foi bom porque a imprensa hoje conhece a senhora, 
conhece a todos aí, pode ter certeza que a senhora vai ter... E a gente convida 
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também para vocês participar, assessorar e também estar aqui trazendo as 
necessidades do bairro do Castellano através de vocês. É importante que 
todos os setores religiosos e até as pessoas que não acreditem em Deus 
também sejam respeitadas, cada um no seu quadrado. Então a gente acredita 
que nesse início de ano, a gente pede também, mãe Toninha, embora a gente 
tenha cada um aqui seu credo religioso, que vocês orem por nós aqui, políticos 
aqui, para que Deus nos guie, os Orixás também, no caso da crença de vocês, 
nos guias as nossas ações e as nossas atitudes para que a gente possa 
pensar no melhor para a população de Biritiba. Gostaria de agradecer; muito 
bonita que hoje está essa Casa, e dar os parabéns para a senhora e para 
todos! Muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo 
Pereira Júnior que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, Mesa Diretiva, Nobres 
Pares, imprensa aqui presente, a todos aqui presente, todos os munícipes. 
Primeiramente queria parabenizar a mãe Toninha pelas palavras. Religião não 
se discute. Acho que todos têm que respeitar a cada uma a sua e, nós na 
condição de político, sempre frequentamos todos os tipos de religião mediante 
convite ou até, como o nobre Vereador disse aqui, o Sr. Lourival, frequenta 
duas religiões, sendo que a crença é uma só, é Deus, né? Agora também 
quero parabenizar o Dr. Eduardo pelas prisões que ocorreu na quinta-feira 
passada aqui na feirinha. Também quero falar a respeito da Moção de Apelo 
que foi feito hoje sobre a Barragem de Ponte Nova, que, devido aos desastres 
que ocorreram em Minas Gerais, nós temos uma pedreira muito próximo à 
barragem de Ponte Nova, que, com as explosões, pode vir a ocasionar algum 
tipo de rachadura, que quando o engenheiro projetou a barragem, não foi 
projetado mediante a uma pedreira. Então acho que a gente tem que tomar 
muito cuidado; o governo tem que tomar as devidas precauções aí para não 
ocorrer nenhum tipo de desastre, porque como nós estamos vendo, quantas 
pessoas morreu?Dinheiro não é tudo, né? Tem muitas empresas que falsificam 
laudos, até porque, tudo por ambição, né? Então acho que temos que lutar 
contra isso para não ocorrer nenhum tipo de tragédia. Também quero 
mencionar o projeto de lei que foi protocolado em dezembro do ano passado, 
onde eu peço a redução de número de vereadores de treze para nove, até 
porque, se nesses últimos dois anos a Presidência da Câmara devolveu mais 
de R$ 190 mil, mostrando que o dinheiro sobra com boas gestões igual a do 
nosso Presidente Marcelo, nosso Presidente Sr. Lourival; dinheiro sobra. 
Então, se reduzirmos de 13 para nove, isso mensalmente ia reduzir R$ 30 mil 
por mês e, anualmente, R$ 360 mil. Ou seja, sejá sobrou 190 mil com 13 
vereadores, com nove vereadores sobraria muito mais para investir no 
município: saúde, educação e infraestrutura, que a cidade precisa muito muito 
disso. Também, para não ser leviano nesse projeto, eu busquei em outros 
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municípios. Por exemplo, em Jacareí, são 211 mil habitantes. Biritiba são 30 
mil só. Lá são 13 vereadores com 211 mil habitantes. Em Registro, são 13 
vereadores também, 50 mil habitantes. Biritiba, 30 mil habitantes. Cajati 30 mil 
habitantes, nove vereadores. Então eu tenho referências de outros municípios 
que, com menos vereadores, conseguem fazer uma boa gestão e até para 
reduzir o custo e em investir na cidade, que seria de suma importância para 
todos.É isso, Presidente. Obrigado a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o 
Vereador Robério de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo 
senhor Presidente, boa tarde! À Mesa Diretiva, boa tarde! Aos nobres pares, 
boa tarde! População aqui presente, boa tarde, imprensa presente também, 
boa tarde! Márcio, Jornal do Povão, sempre presente nas nossas sessões, tá? 
Obrigado por estar sempre acompanhado! Gostaria de desejar a todos os 
vereadores que cada um consiga um objetivo, focar nesse ano de 2019, como 
hoje é a nossa primeira sessão, focar no trabalho para que juntos possamos 
trazer projetos bons e benfeitoria para o nosso humilde município de Biritiba 
Mirim. Quanto à religião, é lamentável acontecer uma coisa dessa em pleno 
século que nós vivemos, pois somos todos iguais. Então cada um, sim, temo 
direito de ter a sua religião e seguir em frente no caminho próspero, sempre 
visando o bem-estar de si próprio e também do companheiro que está ao seu 
lado. Ou seja, todos merecem seguir o caminho que desejar. Então, veja bem, 
eu lamento até um acontecimento desse e eu espero, assim, que a partir dessa 
publicação que, com certeza,está tendo aí a imprensa local que está gravando, 
que está vendo que vocês que têm a religião de vocês, os Orixás aí, que 
protejam cada vez mais vocês e que vocês ficam também muito mais 
conhecidos, como o Nobre Vereador Lourival, o Nobre Vereador Marcelo bem 
acabou dizendo. E aí é uma realidade mesmo, que cada um siga o seu 
caminho da forma que bem entende e sempre visando o bem para quem está 
do seu lado e visando à frente o melhor para todos. Muito obrigado a todos e 
que todos tenham uma boa tarde!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 
Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa 
Diretiva, nobres pares, a todos os munícipes presentes, à imprensa também, 
boa tarde a todos! Como já foi muito falado aqui, né,a ação do Garra na última 
quinta-feira foi algo determinante em nossa cidade, porque, como lembrado 
aqui pelo Dr., quando a polícia comete algum exagero, todos vêm contra, vem 
em cima para manifestar o seu repúdio a uma ação da polícia. E quando a 
polícia age de maneira correta, de maneira coerente, coibindo o crime, coibindo 
o tráfico de drogas, esse abuso que está em nossa cidade corrompendo as 
nossas crianças, os nossos jovens, quando age corretamente, a gente escuta 
muitas vezes “não fizeram mais que a obrigação”, né, conforme as palavras do 
Dr. É obrigação dele, sim, e é obrigação nossa também, como munícipe, e, 
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graças a Deus, eles desempenharam muito bem. E como eu já tinha usado na 
minha fala, é apenas um fio da meada, pegou um pequeno grupo, ainda bem, 
graças a Deus. Tem muito mais ainda que ser feito. Estão fazendo e isso é 
muito bom. Eu fico muito feliz de ver a coragem desses homens que colocama 
sua vida em risco para diminuir a violência, diminuir o crime na nossa cidade. 
Aproveito também no dia de hoje para me solidarizar com as famílias de 
Brumadinho. Famílias que choram hoje a perda dos seus entes queridos, 
muitos que não puderam sequer fazer um sepultamento digno, pois seus entes 
não foram encontrados e já estão sepultados a 10, 12, 15 metros de 
profundidade. Muitos não serão encontrados nunca mais, mas que fica na 
memória de suas famílias. E me solidarizo com todas as famílias que choram 
nesse momento essa tragédia tão grande que assolou nosso país. E também, 
no momento de tamanha comoção nacional, aproveito para parabenizar toda a 
força nacional de segurança, polícia militar, o corpo de bombeiros, os soldados 
israelenses que vieram com tecnologia e que vieram colocando as suas vidas 
em risco e todos os voluntários que, chorando a perda dos colegas de trabalho, 
chorando a perda dos seus familiares, não mediram esforços e colocaram 
também as suas vidas em risco para poder resgatar vítimas. E muitas delas 
foram resgatados com vida. E muitas delas já inclusive saíram do hospital, já 
estão em suas casas. E muitas delas hoje podem celebrar a vida porque 
fizeram parte de uma das maiores tragédias do nosso país e estão aí podendo 
ainda celebrar a sua vida, mesmo na perda de muitos parentes e de muitos 
amigos. Então fica aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento a todos 
esses valorosos e corajosos voluntários que trabalharam nesses dias em 
Brumadinho. No mais, um grande abraço a todos e Deus abençoe a todos.”. 
Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando 
José Gonçalves fez suas considerações finais: “Gostaria de agradecer aos 
membros da Mesa Diretiva, aos vereadorespelos trabalhos desenvolvidos no 
dia de hoje. Gostaria de agradecer a mãe da Toninha que fez uso da Tribuna, 
da qual eu saúdo todos os que acompanham a sua casa. Gostaria de registrar 
a presença do Betinho também da tenda de umbanda Reino de Oxossi Pai 
Luiz, que está aqui presente também, com certeza, solidarizando-se com as 
colocações que a mãe Toninha colocou, à imprensa e a todos os funcionários 
da Casa. Gostaria, Vereador José Lares, de retribuir o agradecimento; gostaria 
que os vereadores entendessem: nós estamos iniciando o processo da 
Presidência dessa Casa e nós estamos tentando buscar o mais transparente 
possível, o mais objetivo possível, dar um amplo espaço não só de 
apresentação de propositura por parte dos vereadores, mas também de ampla 
divulgação do trabalho de toda a Casa. Nós temos alguns objetivos que nós 
traçamos, como o Vereador Marcelo bem requereu, foi muito feliz no seu 
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requerimento de traçarmos a renovação da lei orgânica e a renovação do 
regimento interno que conta-se defasado desde 1990; a Constituição foi em 
88.E foi aprovado o regimento interno em 90 e, infelizmente, nunca foi 
atualizado. Houve uma pequena modificação ou outra, mas as leis mesmos 
federal e estadual nunca houve uma atualização, e culminou no ano passado, 
nós termos um ano desgastante, né, até por conta do próprio Regimento 
Interno, porque se o regimento interno e as leis orgânicas estivessem 
atualizadas, não estaríamos na situação que nos encontrávamos, mas aí fomos 
descobrir realmente que encontrava-se defasado. Isso não é culpa somente da 
atual Presidência do ano passado, do ex-presidente Vereador Marcelo, são 
gestões e gestões dessa Mesa dessa Casa que não vêm atualizando. Então 
nós assumimos a mea culpa, mas também não podemos absorver toda a 
responsabilidade, tendo em vista que desde 1990 essas leis, elas não são 
atualizadas com frequência. Gostaria de dizer que as comissões foram 
distribuídas pluripartidáriamente, tá? De acordo com a representação 
partidária; nós temos oito partidos na Casa e ela foi distribuída dessa forma. Se 
algum Vereador se sentir prejudicado, que entre com requerimento, que nós 
encaminharemos para a assessoria jurídica para...”. O Vereador José 
Rodrigues Lares solicita pela ordem: “É só eu que o Sr. imprimisse para nós 
as comissões para a gente anotar.”. O Presidente Fernando José 
Gonçalvesresponde e encerra a Sessão: “Será encaminhado a todos os 
vereadores. Todos os trabalhos - eu ia chegar nisso, Vereador José Lares - 
todos os trabalhos que nós adotamos, nós adotamos algumas posturas, todos 
os trabalhos que são lidos no plenário serão, com exceção, é lógico, das 
indicações, que já está sendo lido, mas os balancetes que vêm do Biritiba-Prev, 
os atos administrativos, os projetos que são aprovados nessa Casa, de 
Resolução e do Poder Executivo, todos serão encaminhados à assessoria de 
todos os vereadores. No e-mail, cada assessor tem o seu e-mail, será 
encaminhado para o gabinete de cada Vereador, tá? Nós adotamos essa 
padronização de já encaminharmos logo pela manhã, via WhatsApp, a pauta, 
para que também será encaminhado aos gabinetes, para que os gabinetes 
possam analisar e, se tiver alguma discussão, já discutir com o Vereador antes 
da Sessão, né? Para que o próprio assessor também tenha conhecimento do 
que está sendo votado. Então são algumas medidas que nós estamos tomando 
no sentido de agilizar o processo legislativo. Eu gostaria de agradecer ao 
prefeito Walter Tajiri que, atendendo ao pedido da Mesa Diretora, esteve 
presente hoje na abertura da Sessão Legislativa do ano. Eu acho importante 
esse elo de discussão entre o Executivo, harmonicamente, entre o Legislativo e 
o Executivo, e o prefeito Walter esteve presente hoje na abertura dos trabalhos 
legislativos, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer ao Dr. Eduardo, 
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através da moção do vereador Leonardo, também esteve presente com a sua 
equipe aqui, falando um pouco do trabalho; passou inclusive o telefone 
pessoal, que depois eu passarei aos nobres pares para que possa, qualquer 
necessidade de contato, a gente possa, entre uma via direta com o delegado 
titular do Garra, enfim, a todos! à mãe Toninha que fez a uso da Tribuna, ao ex-
vereador Ziza, que esteve presente na sessão, mas infelizmente por 
compromisso, não pode permanecer, e dizer que a nossa intenção é fazermos 
da Mesa Diretiva um trabalho em conjunto com todo o Legislativo para que a 
gente possa, da melhor maneira possível, podermos atender os anseios da 
população de Biritiba. O nosso único objetivo aqui é tentar buscarmos, da 
melhor maneira possível. Hoje a mãe Toninha esteve utilizando a Tribuna, 
infelizmente ou felizmente, como diz o Vereador Lourival,mas infelizmente por 
uma intolerância religiosa, mas quiçá a mãe Toninha retorna aqui com ideias 
de projetos, com sugestões, com reivindicações não só do seu bairro, mas para 
a nossa cidade, porque é como eu disse na fala da mãe Toninha, é 
inadmissível, é um crime, porque nós vivemos num país laico, onde cada um 
tem a sua opção religiosa. E o voto não tem religião. Então, que fique aqui, que 
sirva de exemplo essa sessão para que alguns que utilizam as redes sociais, 
antes de postar principalmente sobre questões religiosas, tenham um pouco 
mais de cuidado. Gostaria de agradecer a presença de todos e, sendo assim, 
declaro encerrada a presente Sessão.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Biritiba Mirim, 04 de fevereiro de 2019. 
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