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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

Aos nove dias do mês de setembro de 2019, às quinze horas, no Plenário 

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

BATISTA DE MIRANDA MELO e com as presenças dos Vereadores Fábio 

Rogério Barbosa, 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, Robério de 

Almeida Silva, 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 

Primeiro Secretário, Leonardo Venâncio Molina, que procedessea chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 019 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 02 de setembro 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 Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Ofício nº 125/20192. Ofício nº 125/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba 

Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 252, 253, 255 ao 

263/2019*Lei n° 1.869/2019*Decreto n° 3.414/2019*Termo Aditivo n° 03 ao 

Contrato n° 005/2019*Termo Aditivo n° 06 ao Contrato n° 038/2016 *Termo 

Aditivo n°01 a Ata de Registro n° 019/2019 *Contrato n° 041/2019. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 

Indicações nº 228 a 234/2019.1. Indicação nº 228/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo 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 de Alencar, Joaquim Nabuco e Euclides da Cunha, ambas localizadas no 

Bairro Cruz das Almas. 2. Indicação nº 229/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar manutenção nas instalações de iluminação pública e 
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troca de lâmpadas queimadas, em diversas ruas. 3. Indicação nº 230/2019, 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 possa ser colocado um redutor de velocidade tipo 

lombada no cruzamento da Rua Prudente de Moraes n° 102, esquina com a 

Rua Venceslau Braz, próximo ao restaurante Boi Preto. 4. Indicação nº 

231/2019, 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 realizada a pintura das lombadas nas Ruas entre o 

bairro, Cruz das Almas e Jardim dos Eucaliptos. 5. Indicação nº 232/2019, de 

autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao 

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

Competente, para que seja feito nivelamento dos bloquetes na Rua Sebastião 

Silva, no Bairro Centro. 6. Indicação nº 233/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro 

Cruz das Almas, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da 

indicação n° 94, 231, 317 e 374/2017, 011 e 079 e 116/2019 e 156/2019. 7. 

Indicação nº 234/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

junto a Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Peru, Bairro Parque Castellano, nesta cidade, em toda 

a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 178 e 198/2019. 

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

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 061/2019. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Projeto de Lei Complementar n° 

061/2019. Cria a Gratificação de atividade em Comissão de Sindicânciae/ou 

Processo Disciplinar e Comissão de Licitação e dá outras providências. 

Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 222 a 230/2019.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 222/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo disponibilize a esse vereador um 

relatório detalhado referente a todas as obras municipais que se encontram 

paradas e os motivos de eventual interrupção ou paralisação. APROVADO. 2. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 223/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que sejam tomadas as devidas providências na Rua Lauro 
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Albano, Bairro Vale Verde, em relação a limpeza e retirada de lixo e entulhos. 

Esse requerimento reitera o requerimento de n° 161/2019. APROVADO. 3. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 224/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente para que sejam tomadas as devidas providências de manutenção 

em todas as vias do Bairro Nascente do Vale Verde, sem exceção. Este 

requerimento reitera os requerimentos de n° 106/17, n° 207/18, n° 029/19, n° 

98/2019 e 116/2019 e n° 154/2019. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR. 4. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 225/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente, para que passe a 

máquina para limpar o acostamento em toda a extensão da Avenida Pomar do 

Carmo, Bairro Pomar do Carmo e também para que sejam devidamente 

sinalizados os redutores de velocidade (lombada). APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 226/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo cobre do Setor Competente que a 

Empresa que recolhe o lixo através de prestação de serviço, o faça entrando 

nas Ruas e não pedindo para os moradores deixarem os lixos nas esquinas de 

algumas ruas. APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 227/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

forneça e se acaso não possuir solicite a Empresa ABRAUT, lista com todos os 

funcionários que estão prestando serviços em nosso Município. APROVADO. 

7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 228/2019: Requer que 

oficie a SABESP, e/ou ao DAEE para que a mesma preste informações da 

Empresa Responsável pelo serviço de vigilância e segurança das barragens e 

entornos, (portaria), monitoramento e vigilância, e encaminhe lista para esta 

casa de quem presta esses serviços a Empresa, com os dados atualizados dos 

funcionários, nome, endereço e telefone onde mora e a quanto tempo está 

trabalhando em todas as áreas de barragens e adjacências que pertençam ao 

nosso município.O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o requerimento nº 228 do vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, e gostaria também de assinar junto com a vossa excelência.”. O 

Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo responde: “Me sinto 

honrado, vereador.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Parabenizar vossa excelência pelo projeto, e conte comigo também nessa 

labuta aí, devido ao fato de ter recebido várias reclamações de vigilantes no 

meu gabinete aí em Biritiba, e que foram demitidos pela empresa a fim que 

seja contratada vigilância de Salesópolis, uma injusta causa aí. Eu acho que 
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não é o correto, tem que ter uma pré-seleção bem feita aí; tem muito 

profissional aqui que está sendo desqualificado pra agradar anseios políticos 

aí, e não é o correto. Conte comigo nessa...”. O Sr. Presidente Marcelo Batista 

de Miranda Melo responde: “Obrigado, nobre vereador!”. O Vereador Robério 

de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, gostaria de parabenizar 

pelo requerimento nº 228/2019, que realmente existe, sim, a necessidade 

dessas informações para que a gente seja solidário aos profissionais do nosso 

município. Então parabéns pelo requerimento! Gostaria também de fazer 

quórum à assinatura do mesmo.”. O Sr. Presidente Marcelo Batista de 

Miranda Melo responde: “É uma honra, vereador. Obrigado. Só para deixar 

bem claro aqui que a intenção da gente com esse requerimento primeiro é dar 

transparência pra gente saber aqueles que ocupam cargo e também pra que 

esses cargos, futuramente, a gente também não pede pra que sejam, né? Mas 

que eles fiquem à disposição do balcão do emprego da cidade; à disposição 

dos moradores também; que dê uma preferência; como as seleções são 

também nas outras cidades, que não pegam moradores de Biritiba por causa 

do alto custo da passagem. Então a gente acredita que são postos de trabalho 

que podem ser preenchidos por moradores capacitados daqui, e que sejam 

escolhidos, selecionados pelo próprio balcão de empregos, à disposição do 

prefeito, para que haja o fim das indicações também pessoais e de bom 

fortalecimento de conhecimento político. A gente acha que tem que acabar e 

essa seleção tem que ser feita de maneira natural e sem a interferência 

política, que a gente vem recebendo algumas 

reclamações.”.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER 

MACHADO DE ALMEIDA. 8. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 229/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Órgão Competente para que seja feito a contratação de um técnico 

agrícola ou um agrônomo para a Casa da Agricultura. O Vereador Walter 

Machado de Almeida solicita pela ordem: “Peço que seja retirado o 

requerimento nº 229, que eu coloco na próxima sessão. É por causa da 

justificativa, que eu não concordei com o que está...”. O Sr. Presidente, 

acatando o pedido do vereador, retira o Requerimento nº 229/2019 da 

pauta.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES SERGIO DE PAULA 

FRANCO E REINALDO PEREIRA JUNIOR.9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 230/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de disponibilizar 

informações acerca do Quadro de Professores da Rede Municipal de 

Educação, no que se refere os seguintes dados: quantidade de professores 

necessários para o atendimento das unidades escolares municipais; 



5 
 

distribuição de professores por Unidade Escolar e apontamento de professores 

com dupla fornada nas mesma unidades; situação dos professores da Rede 

Municipal de Educação (Contratados Temporários/Efetivos Concursados); 

apontamento sobre eventuais déficits de professores na Rede Municipal de 

Educação (existência de eventuais sem professores). O Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria só de fazer um comentário a 

respeito desse requerimento. Semana passada, não me lembro o dia, fomos na 

Escola João Cardoso, onde tivemos denúncias de pais, onde não encontravam 

professor no 3º ano E. E além de não ter professor no 3º ano E, não tinha em 

mais duas outras salas do quinto ano; no 5º ano A e no 5º ano B, alguma coisa 

assim. E fomos na quarta-feira, né, professor Sergio? E vimos aqui que estão 

querendo fazer alguns ajustes pra título de comissão, ganhar, ser beneficiado 

pessoas pra participar de comissão, só que é injusto, sendo que está faltando 

professores na sala de aula! Espero que o prefeito tenha um olhar com carinho 

primeiro pra educação e pra saúde, que está numa situação bem precária, pra 

depois fazer esses tipos de coisas, que, na minha opinião, é secundário no 

momento, principalmente pelo fato que está ocorrendo isso. São três semanas 

que estão sem professores no João Cardoso, e fomos até à sala de aula, 

constatamos, averiguamos, e quem estava na sala de aula era inspetor de 

aluno, ADI, que, como o professor Sergio sabe, isso não pode acontecer. Era 

mais isso, só pra tecer esse comentário, Sr. presidente. Obrigado.”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Como o nobre vereador Reinaldo 

já colocou, na nossa diligência na Escola João Cardoso, constatamos no 

período da tarde uma sala sem professor. Se é uma falta de professor, é 

justificável, né? Ainda que naquele dia não tenha professor. Deveria ter 

alguém, um professor pra estar substituindo, mas se fosse um dia, seria 

justificável. Mas a sala está sem professor porque, segundo o relato da ADI 

que estava na sala de aula, mais da merendeira também readaptada e inspetor 

de alunos que estava lá, nos relataram que a professora da sala está de 

licença-gestante. Então tem duas turmas por conta desse problema, e uma 

terceira turma também no período da manhã. São duas de manhã e uma à 

tarde. Quando uma professora está gestante, não é um problema; muito pelo 

contrário, é uma vida que está chegando. E tem nove meses de preparação pra 

se colocar uma professora substituta no lugar. Não aconteceu uma doença da 

noite para o dia e alguém teve que sair. Você tem que ter um preparo já de 

quem vai entrar na vaga desse profissional. E a professora saiu de licença-

gestante e, segundo o relato dos funcionários, a sala está há vinte dias sem 

professor. E aí não dá pra concordar que uma sala de aula continue há tanto 

tempo sem um professor à frente da mesma. Então, por isso, o requerimento. 
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Inclusive esse requerimento, ele já vinha sendo confeccionado mesmo antes 

da visita. A gente já tinha feito os apontamentos por causa da reclamação dos 

pais. E aí fomos até o local constatar que realmente está faltando professor na 

sala de aula. E aí, tanto o prefeito... inclusive já conversei com o prefeito na 

semana passada pedindo providências, entreguei um ofício em mãos 

solicitando esses dados, e encaminho também à secretária da educação, 

porque algo tem que ser resolvido de maneira urgente pra tratar dos nossos 

alunos em sala de aula. Muito obrigado, Sr. presidente.”. O Vereador Fábio 

Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Eu queria parabenizar os vereadores, 

mas eu estou com uma questão aqui; falaram de ADI dento de sala de aula, é 

isso, vereador? Só que eu acho que a gente devia ver também a legislação 

pertinente ao assunto. Se a ADI é pedagoga? A gente tem que ver essa 

situação também, porque seria uma pessoa qualificada a exercer a função, se 

estiver cuidando lá. Então acho que a gente tem que ver certinho a legislação 

pertinente. Porque eu acredito... não estou aqui pra defender secretário 

nenhum também; não acredito que a secretária colocaria uma pessoa pra fazer 

uma dupla jornada lá ou acumular função. Eu acredito que a gente tem que ver 

com carinho essa situação lá pra analisar, e que seja feito da forma justa e 

correta. Obrigado, Sr. presidente.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “A respeito do comentário do vereador, até concordo com o 

vereador. Sou a favor de colocar ADI também, se for permitido por lei. Mas 

quando você coloca uma ADI na sala de aula, você está tirando a ADI que 

cuida das crianças na creche. Então você está tirando o problema e criando 

outro. Não resolve nada! Não adianta tampar um problema e deixar o outro. 

Então, por isso que não pode ser feito isso. Se for permitido por lei, legal, mas 

o problema maior é que, quando está fazendo isso, se cria um outro problema. 

Se você for nas creches hoje, tem ADI que cuida de 15, 20, crianças. E por lei 

é sete crianças. Já está com um número muito acima do permitido. Então a 

gente, como vai sempre nas escolas, está acompanhando, sabe dessa grande 

dificuldade que já existe há algum tempo.”. O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa solicita pela ordem: “O nobre vereador está correto nas suas 

palavras, porém eu acredito que não é só o caos na educação, não. Isso aí já 

vem de antes, vem lá de trás isso aí, é muitos anos. Agora virou, tem uma 

((inaudível)) com educação e tudo que está acontecendo. Eu acho que é o 

seguinte: é que nem a questão do requerimento da prefeitura quanto à 

comissão pra você poder pagar um subsídio pra quem está fazendo essa 

comissão processante, essa sindicância aí. É muito justo, porque está uma 

bagunça isso aqui. Funcionário chega aí, não trabalha e tipo “Eu não vou ser 

punido.”. Então, tem pessoas que são convidadas a participarem de 
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comissões, mas têm medo e tremem na base depois lá e não têm um incentivo 

pra fazer, “porque eu conheço”, “porque foi indicado”, “porque foi aquilo.”. Tem 

que acabar isso. Eu acho que tem que fazer tudo uma melhora nisso aqui; 

pegar, ver certinho, está faltando? O que teria que ser criado aqui 

urgentemente seria um processo seletivo aí e contratar professores. Tem muito 

cara ganhando dinheiro aí que daria pra pagar muito professor aqui dentro de 

sala de aula. Então tinha que fazer esse negócio na forma mais correta, mas 

da forma que a gente não chegue e não seja engolido garganta abaixo. Muito 

obrigado, Sr. presidente.”. O Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo 

se manifesta: “Pra finalizar a discussão, gostaria apenas de tecer dois 

comentários. Primeiro, de parabenizar vossa excelência pelo requerimento. Eu 

acho que é um assunto a ser visto com três óculos, que nem diria um professor 

meu da faculdade, que tem coisa que a gente, principalmente no setor da 

educação, que é praia de vossa excelência, e vocês estão, além de ser 

presidente e participante também da Comissão de Educação. Eu acredito que 

tem que ser visto com três óculos. Porém eu vou ressaltar, apenas pra 

comentário, uma coisa que eu entendo também na administração pública, 

nobre vereador Reinaldo, que você tem comentado, que eu acho também que 

a gente não pode, assim, nem misturar, e eu vou explicar por quê. A questão 

da gratificação para o pessoal que participa das comissões, seja ela de 

licitação, seja ela processante, ela é justa e eu vou explicar por quê. O cara 

participa lá, ele é funcionário da administração pública, ele participa daquele 

processo licitatório ou daquele processo administrativo. Depois que acaba, 

findado isso, anos, pode dar um problema, Tribunal de Contas ou algum outo 

órgão de fiscalização do governo vem e processa aquela pessoa, e ela vai ter 

que arcar com custas de advogado por alguma imperícia ou imprudência. 

Então, data vênia, eu gostaria que vossa excelência apenas entendesse isso. E 

são verbas distintas. Uma é a questão da educação, outra é da administração 

pública. O prefeito não pode, a Secretaria de Educação deixar de ter 

professores qualificados, porém você puder... mesmo porque o Fábio, ele foi 

feliz num comentário dele, que ele fala que já há um medo de se participar de 

um processo administrativo e de uma comissão de licitação. Aí a pessoa, às 

vezes, ela não faz de má-fé, mas o erro acontece. Aí acontece de depois ela vir 

a ser processada, como há agora casos aí que vossa excelência sabe que 

figuram em tela, que estão abrindo sindicâncias, processos administrativos e 

até processos judiciais com o pessoal que participou na Comissão de Licitação. 

Então tendo que arcar custo às vezes nem participando mais da administração. 

Então eu acho que aquele que tem a coragem, que tem a disponibilidade de 

participar da comissão, ele deve ser agraciado com uma compensação, até 
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porque vossa excelência sabe, há em curso alguns administrativos que o 

funcionário vem até depois do horário do expediente, se dispondo dos afazeres 

do lar e da casa. Então é um ponto de vista meu. Porém, o requerimento de 

vossa excelência está de parabéns. É um assunto a ser visto com três óculos. 

Muito obrigado.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Só 

a título de esclarecimento. Eu não falei que acho errado. Eu falei que não é o 

momento. Não é o momento, porque tudo que é pedido por esta Casa ou pela 

população, qual é a resposta do Executivo? “Não temos poder aquisitivo.”. 

“Não temos recurso financeiro.”. Então, se não tem recurso financeiro pra nada, 

por que vai abrir uma situação pra gerar um custo? É por isso que eu vejo que 

não é o momento, porque a administração pública, tudo que é pedido pela 

câmara, pela população é esbarrado na parte financeira. Sempre diz: “A 

prefeitura não tem recurso.”. “A prefeitura não tem dinheiro.”. Então vai gerar 

um custo. Querendo ou não, sabemos que a cada, pelo menos umas três, 

quatro vezes por mês abre alguma sindicância ou algo do tipo; licitações são 

frequentes. Então geraria um custo que eu acho que, no momento que se diz 

que não tem dinheiro pra nada, não seria oportuno. Obrigado, presidente.”. O 

Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo se manifesta: “Sim. Só pra 

terminar e a gente encarar, só quero encerrar dizendo que eu concordo com o 

que você me disse, mas a questão da aplicação do recurso, até por ser pasta 

distinta... E outra: quando você abre uma comissão de licitação, quando você 

abre uma comissão que vai participar de um processo administrativo, qual que 

é o objetivo? É apurar se há ali ilícitos e também que possa auferir quiçá algum 

objeto de investigação que está drenando valores da administração, acontecer 

alguma coisa quando a gente apura através de processo administrativo. Então 

eu vejo assim e é uma visão minha. Respeito a do senhor, mas gostaria 

também que... não vou deixar de pensar como eu vejo. Eu acredito que essa 

compensação... e nem tenho procuração nem tenho pra... É o que eu entendo 

de administração pública, que eu acho que as pessoas que participam desse 

processo devem ser agraciadas com uma remuneração maior ou até com um 

incentivo, né? Por causa da responsabilidade da participação. Muito obrigado.”. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura das Moções nº 

021 e 22/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR.10. Em única discussão e votação a Moção de Apelo n° 021/2019 – 

Ao Excelentíssimo Sr. João Agripino da Costa Doria Junior, Governador do 

Estado de São Paulo, e a Excelentíssimo Sr. Estevam Galvão de Oliveira, 

Deputado Estadual de São Paulo, para que o mesmo interceda junto as 

Secretarias de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, e da 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para que disponibilize no 
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município de Biritiba Mirim um aumento no número de vagas de especialistas 

no CROSS.  APROVADA. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA.11. Em única discussão e votação a Moção de Pesar n° 022/2019 – 

A Família do Senhor Benedito Barbosa de Melo, falecido no dia 30 de agosto 

de 2019.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Em nome 

do Luizinho aqui presente e todos os familiares, assino junto com o nobre 

vereador Jorge Mishima. É com muito pesar que nós nos despedimos do Sr. 

Benedito nessa semana passada. Um grande amigo, e assim como as palavras 

do seu irmão no momento da celebração da missa de corpo presente, é uma 

pessoa que dispensa comentários, porque nunca ninguém viu o Sr. Dito agir de 

modo áspero com alguém; uma pessoa sempre educada, extremamente gentil, 

trabalhadora. Comentava em casa que uma grata lembrança que eu tenho do 

Sr. Dito, lá na minha infância ainda, quando eu ia acompanhar meu pai quando 

ele fazia os trabalhos de mutirão na comunidade, estava lá sempre Sr. Dito 

junto. Então... extremamente solícito, sempre trabalhando em prol do bem 

comum, sempre fazendo aquilo que um homem deve fazer. Então é com muita 

alegria que a gente tem amigos como o Sr. Dito, e parabenizo a família pela 

alegria de ter o Sr. Dito como pai, como avô. Então, uma grande pessoa, um 

grande amigo que vai e deixa saudade, sim. Mas mais que saudade, ele deixa 

o exemplo de bom caráter, o exemplo de como deve ser um homem na 

sociedade nos dias de hoje. Então, Deus os abençoe e que Deus dê muita 

força pra vocês e que o Senhor acolha o Dr. Dito lá no Reino de Paz.”. O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Quero parabenizar 

também o vereador Jorge Mishima pela Moção de Pesar nº 022 ao Sr. 

Benedito, e quero desejar à família também meus sentimentos e que Deus 

abençoe a todos. Muito obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Embora eu não tivesse assim uma amizade tão profunda com o Sr. 

Benedito, mas eu o conheço desde 1964, quando ele fazia parte do DER, né? 

Eu acho que é um dos últimos remanescentes dos funcionários do DER, que 

tinha o Ditão, Hipólito, Pica-pau, Miriba, Sr. Faustino; inclusive o bisavô do 

nosso vereador, Caetano Leme da Cunha. Eu os conheci nos meados de 1964, 

quando vim da longínqua Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos 

sabido, vereador, foi muito feliz o nobre vereador professor Sergio, que eu, na 

verdade, nunca ouvi falar nada do Sr. Benedito. Pelo contrário, sempre 

prestando serviço à comunidade, como vossa excelência disse. E acima de 

tudo, muito devoto, demente a Deus que ele foi. E eu tenho como vizinho o seu 

filho, o Dito, Benedito da vidraçaria, que nós conhecemos. Uma pessoa 

espetacular, né? Então essa moção é da mais justa aos filhos, às filhas, noras, 

netos, bisnetos que o Sr. Benedito deixou como legado em Biritiba Mirim. Eu 
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quero agradecer a assinatura de todos os vereadores que comungam e 

comungaram com essa Moção de Pesar endereçada à família do Sr. Benedito. 

Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo se 

manifesta: “Eu gostaria de deixar aqui um abraço à família, aos filhos, ao BD, 

ao Luiz, à irmã, e dizer que mais uma pessoa, embora Biritiba Mirim seja uma 

cidade de todas, mas a gente tem, queira ou não queira, quem mora aqui há 

bastante tempo como nós, nós conhecemos as famílias que eram esteios. 

Então pra mim, Luiz, é uma honra assinar junto com o Jorge. Tem pessoas que 

são unanimidade; você pesa, às vezes, você acaba assinando por 

corporativismo e por homenagem do proponente. Fora a idoneidade moral do 

proponente, eu quero dizer que é uma honra assinar uma homenagem ao seu 

falecido pai, pelo legado que ele deixa. Ele é um dos esteios e ícones que 

pertenceram e permaneceram na nossa cidade. É com pesar que a gente vê 

grandes famílias perdendo... nós, que crescemos juntos aqui em Biritiba, seus 

representantes, que estão indo aí, e que ajudaram a construir. Mas o legado 

dele, Luiz, será muito lembrando. A família sua é maravilhosa! Muito obrigado, 

Jorge, parabéns!”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Só pra 

lembrar a alguns que estiveram presentes lá, na missa de corpo presente, ela 

foi celebrada, se não me engano, pelo irmão do Sr. Benedito. Foi uma coisa 

muito linda por sinal! Muito obrigado!”.APROVADA.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, não havendo mais trabalhos 

a serem discutidos, eu gostaria de solicitar a minha dispensa pra que eu possa 

atender em meu gabinete. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente concede ao 

vereador sua retirada do plenário.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicita que 

seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso 

da Tribuna. Não havendo inscritos, o Sr. Presidente Marcelo Batista de 

Miranda Melofaz suas considerações finais: “Eu quero apenas aqui, como 

presidente, pra encerrar, fazer apenas dois comentários aqui: desejar mais 

uma vez os pêsames à esposa do nosso presidente da Casa, a Rosi, esposa 

do Fernando, que perdeu o seu pai, o Sr. José Martins da Silva, motivo pelo 

qual o presidente não se encontra. Gostaria também de parabenizar a 

prefeitura pelo evento que foi realizado, mais exclusivamente à Secretaria de 

Cultura e o prefeito Municipal; como eu disse no Facebook: „A César o que é 

de César.‟. Fizeram um trabalho aí, esse foodtruckfoi um trabalho excelente por 

um domingo que estava aqui praticamente não havia... né? E até os outros 

comércios, em pequena conversa que eu tive, eles sofreram o reflexo do 

próprio evento, que foi um evento que, fora contar com a gastronomia 

diferenciada do foodtruck, também a questão de bebidas lá, tinha chopps 

diversos, também tinha o entretenimento, que era música de qualidade, 
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excelente. Cada banda que foi lá, eu presenciei e parabenizei. E, por efeito 

colateral, os comerciantes também receberam várias pessoas que não eram 

adeptas daquela gastronomia e acabaram gastando na padaria e lanchonetes 

do local. Então, “a César o que é de César‟. Parabéns ao prefeito! A gente está 

aqui pra cobrar e fiscalizar, e parabéns também à Secretaria de Cultura pelo 

evento promovido nesse fim de semana! Inclusive, só pra relembrar, o autor da 

Moção aqui, o Luiz, por gentileza, ele disse que vai ser enviada à família cópia 

da presente moção, tá? Vai ser entregue à vossa excelência também uma via e 

vai ser encaminhada a toda a família para que fique aí arquivado no rol de 

vossa família. Então, não havendo mais isso, gostaria de encerrar a presente 

sessão. Boa tarde a todos e boa semana! Fiquem com Deus!”.Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 09 de setembro de 

2019. 
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