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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEIRO DE 2019.  

 

Aos onze 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 Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que procedessea chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 91 

do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 

da Câmara.O Vereador Jorge Mishima solicitou pela ordem: “Sr. Presidente, 

antes que o Secretário faça a leitura da ata da Sessão anterior, eu solicito de 

vossa excelência, com respeito a essa tragédia ocorrida no CT do Flamengo, 

no Ninho do Urubu, que fizesse um minuto de silencia levantando em 

homenagem àqueles que tanto sonharam ser atletas e foram ceifados numa 

tragédia ocorrida na sexta-feira de madrugada. Solicito de vossa excelência 

essa posição.”. O Presidente colocou em discussão e votação o Requerimento 

do Vereador Jorge Mishima. APROVADO. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicitou pela ordem: “Gostaria que também fosse inserido esse 

um minuto em homenagem ao Ricardo Boechat que acabou de falecer, tendo 

em vista a importância dele como jornalista brasileiro.”. Os Vereadores, então, 

se posicionaram em silêncio em atendimento ao pedido dos Vereadores. 1. O 

senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 04 de fevereiro de 

2019. O Nobre Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo requereu a 

dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento 

verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Presidente 

solicitou então a leitura do Ofício do Museu Mário Fava de Bariri. 2.Ofício n.º 

01/2019 – MUSEU MÁRIO FAVA. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu 

gostaria de colocar uma indicação na Ordem do Dia, se possível.”. O 

Presidente colocou em discussão e votação o Requerimento do Vereador. 

APROVADO. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº 009 a 

015/2019. 1. Indicação nº 009/2019 de autoria do Nobre Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o 
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mesmo interceda junto ao setor competente para que seja colocada uma 

lombada na Rua Graciliano Ramos, Bairro Cruz das Almas, Biritiba Mirim. 2. 

Indicação nº 010/2019 de autoria dos Nobres Vereadores Leonardo Venâncio 

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

Tajirique determine à secretaria competente a realização de serviço de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada Vale do Garrafão, Sertãozinho 

Terceira e na Estrada Carapico Terceira, nessa cidade, em toda sua extensão. 

Essa é uma reiteração das Indicações nº 153, 250 e 392/2017 e 007, 082, 115, 

142 e 170/2018.3. Indicação nº 011/2019 de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina:solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

determine à secretaria competente a realização de serviço de motonivelamento 

e cascalhamento nas Ruas Luís Vaz de Camões, Guerra Junqueira e Anita 

Garibaldi, ambas no Bairro Cruz das Almas, nessa cidade, em toda sua 

extensão. Essa é uma reiteração da indicação nº 094, 231, 317 e 374/2017.4. 

Indicação nº 012/2019 de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

interceda junto à secretaria competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Alameda dos Girassóis e 

Alameda das Primaveras, Loteamento TicoCity, nessa cidade, em toda a sua 

extensão. Essa é uma reiteração das indicações nº 193/2017, 038, 064, 091 e 

173/2018.5. Indicação nº 013/2019 de autoria do Nobre Vereador Eduardo 

Melo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, no sentido de interceder 

junto ao departamento competente para manutenção periódica do campo de 

futebol localizado no Bairro Jardim Alvorada B e C.6. Indicação nº 014/2019 de 

autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo interceda junto à secretaria competente 

para realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua João 

Batista Leite, localizada no Bairro Castellano, em toda sua extensão.7. 

Indicação nº 015/2019 de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto à Secretaria da Educação para que seja criada uma creche no Bairro 

Castellano.Terminadas as Indicações, passou-se, em seguida, aos Projetos em 

Deliberação. O Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 006/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 

1.Projeto de Lei nº 006/2019: Dispõe sobre a denominação de via pública no 

município de Biritiba Mirim e dá outras providências. 2.Projeto de Lei nº 

007/2019: Dispõe sobre a criação do projeto „Cidade Limpa‟ e dá outras 

providências. 3. Projeto de Lei nº 008/2019: Institui o programa „Pé na Faixa‟ e 

dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO 

ROGÉRIO DOS SANTOS. 4. Projeto de Lei nº 009/2018: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de contratação de adolescentes, jovens e idosos já submetidos 
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às medidas socioeducativas ou a outro regime penal disciplinar, pelas 

empresas prestadoras de serviços a órgãos da administração pública municipal 

direta e indireta e dá outras providências. Terminados os Projetos em 

Deliberação, o Presidente solicitou à Secretaria o encaminhamento de todos os 

projetos lidos para a Procuradoria Jurídica da Câmara para os devidos 

pareceres. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA.O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicitou pela ordem: “Eu gostaria de incluir dois requerimentos 

meus, se possível também, por favor.”. O Presidente colocou o requerimento 

verbal do Vereador em votação. APROVADO. O Vereador Jorge Mishima 

solicitou pela ordem: “Antes de vossa excelência dar continuidade à leitura do 

requerimento, eu gostaria de solicitar à vossa excelência... essas Sessões 

abertas aos Vereadores; eu, na verdade, ontem, tive algumas reclamações de 

alguns eleitores moradores de Biritiba sobre vias públicas. Eu, com respeito ao 

que foi tratado na quinta, para que fosse dado entrada até a quinta-feira, eu, na 

verdade, não fiz esse ferimento, então eu gostaria de saber da Presidência se 

todas as vezes haverá essa possibilidade de fazer um requerimento ou não. Eu 

não sei o teor, a necessidade, a urgência desse requerimento do nobre 

vereador Juniel, mas eu gostaria que vossa excelência tomasse uma posição a 

respeito a isso. Muito obrigado.”O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves, 

em resposta ao Vereador, diz: “Essa Presidência, vereador Jorge, está 

adotando alguns procedimentos, já foi discutido com todos os vereadores, tá, 

mas nós estamos tendo ainda um limite de tolerância. Chegará um 

determinado momento que nós vamos, antes de colocarmos em discussão e 

votação o requerimento, nós vamos avaliar se o requerimento cabe urgência ou 

não, porque, às vezes, é um requerimento... isso eu estava discutindo com a 

própria assessoria de todos os pares, é requerimento para um bico de luz, é 

requerimento para uma lombada, requerimento para uma calçada, então, 

assim, além da atenção da assessoria, da qual eu cobrei na sexta-feira essa 

reunião, o prazo determinado com os vereadores, que fosse cumprido na 

quinta-feira, então nós ainda, nesse meio tempo que estamos ajustando, eu 

ainda estou sendo flexível quanto a essa Sessão, mas eu acredito que 

futuramente eu terei que tomar uma posição pouco mais radical no sentido de 

permitir somente os trabalhos que entraram, a não ser que seja de extrema 

urgência.”. Em seguida, o Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 

011 a 022/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 011/2019: 

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

setor competente que remeta a essa Casa, no prazo de lei, relatório 

constatando todos os imóveis locados pela municipalidade, seja terreno, casa, 

sala, barracões e os respectivos endereços, nomes dos proprietários e os 

valores pagos a título de aluguel. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 
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VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR.2. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 012/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

que oficie a empresa Sabesp e o setor competente da Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim, para que se tome as devidas providências e faça uma inspeção 

da caixa de esgoto na rua da Escola EMEF Nelson de Oliveira Camargo, no 

Jardim Ioneda, Biritiba Mirim e para que também faça a manutenção e limpeza 

da rua e calçadas. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostariade parabenizar o nobre Vereador pelo requerimento e dizer que a 

quase dois anos atrás eu também fiz esse mesmo pedido, só que é recorrente. 

O que que acontece nesse tempo todo que está tão difícil de fazer uma 

manutenção, uma limpeza? Começa o período de chuva e o esgoto volta tudo, 

né? É algo que não foi feito a devida manutenção nesses últimos anos todos, 

né? Essa rua continua com problema de esgoto a céu aberto; é bueiro entupido 

ali e tal e é lamentável, mas fica aqui meus parabéns ao seu requerimento, 

nobre Vereador.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Obrigado, professor. Se quiser assinar o requerimento junto comigo... 

Também queria fazer um comentário a respeito das caixas de esgoto lá que 

estão quebradas e ali, por ter um movimento grande de crianças e jovens, 

também tem que ser feito a manutenção ali, podendo ocorrer algum tipo de 

acidente também, né, tem esse fator. Obrigado!”. APROVADO.O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicitou pela ordem: “Referente aos dois 

requerimentos que eu pedi para estar colocando na Ordem do Dia, eu gostaria 

que fosse retirado porque eu vou colocar nos próximos trabalhos.”.O Sr. 

Presidente acatou o pedido do nobre vereador.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicitou pela ordem: “Sr. Presidente, como eu estou sem a 

minha assessora, que ela está de férias, eu preciso me ausentar aí por uns 

cinco minutos do plenário e logo em seguida eu retorno para que eu possa 

atender uma pessoa no meu gabinete.”.O Sr. Presidente acatou o pedido do 

nobre vereador. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 013/2019: 

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

competente para que se tome as devidas providências para que seja aberta 

uma sindicância a respeito do posto de saúde do Jardim Castellano. 

APROVADO.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o nobre vereador Reinaldo Pereira Júnior pelo 

requerimento que foi lido aqui. O senhor foi muito feliz, Vereador, porque nós 

encontramos na cidade várias obras aí paradas já há algum tempo. Meus 

parabéns aí! Gostaria de assinar junto com o senhor esse requerimento, 

porque até nós temos aí um posto de saúde que foi construído aí na gestão 

passada, que passou o prefeito, o prefeito Jarbas, não conseguiu reabrir, 

temos aí o prefeito Tajiri e essa é nossa função, de cobrar mesmo. Meus 

parabéns e eu gostaria de assinar junto com o senhor.”. O Vereador Reinaldo 
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Pereira Júnior agradece e convida os outros Vereadores a assinarem em 

conjunto.O Presidente Fernando José Gonçalves orienta: “Apenas solicito 

aos Nobres Pares, se possível, a intervenção nós fazermos na discussão e não 

posterior à votação do projeto, por gentileza, para que a gente possa ter uma 

forma de encaminhamento.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

014/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao setor competentepara que sejam tomadas as devidas 

providências na Rua Laurentino Soares. APROVADO. 5. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 015/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao setor competente, para que sejam 

tomadas as devidas providências na EMEF Teresa Maria de Melo, Rua 

Laurentino Soares, Bairro Nova Biritiba, em Biritiba Mirim. APROVADO.”. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 016/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri um relatório do valor repassado em 

2018, bem como onde foram aplicados os mesmos recursos do CIP. 

APROVADO.7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 017/2019: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri a limpeza das calçadas, bem 

como ruas da cidade. Também ao Departamento de Trânsito para que o 

mesmo consiga recursos para demarcação de lombadas e faixa de pedestres 

que se encontram apagadas com o uso. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR EDUARDO MELO. 8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 018/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto aos órgãos competentes fiscalizadores municipal e 

estadual para com urgência fiscalizar e emitir um parecer sobre as condições 

de segurança e risco das barragens de Ponte Nova e Biritiba Mirim. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar 

o nobre Vereador Eduardo Melo pelo requerimento feito, tendo em vista que 

até fiz uma Moção semana passada a respeito do mesmo assunto, gostaria de 

assinar junto com o vereador, que hoje não temos nenhuma medida de 

segurança caso aconteça algum desastre,pelo menos deveria ter alguma 

sirene ou algo do tipo. Obrigado, Presidente!”. APROVADO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 019/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que urgente faça estudos e planejamento para montar 

uma equipe multidisciplinar da prefeitura ou voluntários para ajudar os 

munícipes em caso de enchentes ou catástrofes naturais. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 10. Em única discussão e votação o Requerimento nº 020/2019: 

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

departamento competente a fim de efetuar instalação de redutor de velocidade 
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do tipo „lombada‟ na Rua Antônio Etelvino de Andrade, próximo à Igreja Batista 

no Centro da cidade. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 021/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja levantado um 

muro aos fundos do cemitério municipal, que se encontra localizado na Avenida 

Maria José de Siqueira Melo. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 12. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 022/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

que providencie ao departamento de fiscalização e vigilância sanitária, que 

notifique, dando prazo pra limpeza de 30 dias de terrenos particulares. 

APROVADO. Terminados os Requerimentos, o Presidente solicitou a leitura do 

Parecer da Assessoria Jurídicae do Parecer das Comissões 

Permanentesao Projeto de Lei nº 002/2019, que deram por FAVORÁVEL o 

mesmo.AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.13.Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 002/2019: Dispõe sobre autorização de 

celebração de convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 

Votação nominal: Eduardo Melo[favorável],Jorge Mishima [favorável],José 

Rodrigues Lares [favorável],Juniel da Costa Camilo [favorável],Leonardo 

Venâncio Molina [favorável],Lourival Bispo de Matos[favorável],Marcelo Batista 

de Miranda Melo [favorável],Paulo Rogério dos Santos [favorável],Reinaldo 

Pereira Junior [favorável],Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula 

Franco [favorável],Walter Machado de Almeida [favorável]. APROVADO. Em 

seguida, o Presidente solicitou a leitura do Parecer da Assessoria Jurídico e 

do Parecer das Comissões Permanentesao Projeto de Lei nº 005/2019, que 

deram por FAVORÁVEL o mesmo.14.Em única discussão e votação Projeto de 

Lei nº 05/2019: Celebra convênio com a UNIVESP e dá outras providências. 

Votação nominal: Eduardo Melo [favorável],Jorge Mishima [favorável],José 

Rodrigues Lares [favorável],Juniel da Costa Camilo [favorável],Leonardo 

Venâncio Molina [favorável],Lourival Bispo de Matos [favorável],Marcelo Batista 

de Miranda Melo [favorável],Paulo Rogério dos Santos [favorável],Reinaldo 

Pereira Junior [favorável],Robério de Almeida Silva [favorável], Sergio de Paula 

Franco [favorável],Walter Machado de Almeida [favorável]. 

APROVADO.Encerrada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves convocou os Srs. Vereadores para a reunião das comissões, a 

realizar-sena próxima quinta-feira, dia 14, às 15h30 e diz: “Como já havia 

previamente estabelecido, tendo em vista alguns projetos que se encontram na 

Casa de autoria tanto do Poder Executivo, quanto dos nobres vereadores, e 

também esses projetos que foram deliberados hoje, já tendo o parecer jurídico, 

colocaremos nas comissões.”. A seguir,solicitou ao Primeiro Secretário que 

fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores inscritos para fazerem o 
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uso da Tribuna. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Antes de efetuar a chamada, eu gostaria de me retirar porque eu tenho 

que atender uma pessoa, e também passar meu tempo, se alguém assim 

necessitar.”. Presidente concede ao Vereador sua retirada do Plenário. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a 

palavra, diz: “Sr. Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, vice-

presidente, uma boa tarde a todos! Primeiramente eu queria parabenizar vocês 

por estar à frente da Mesa, pelo trabalho que vêm exercendo. A semana 

passada não dei meus parabéns; uma boa sorte e conte sempre comigo. Uma 

boa tarde aos meus nobres pares, a toda a imprensa presente, a todos os 

munícipes... estou vendo a Nalva, nossa cabo aí aqui da cidade, muito 

obrigado pela presença e uma boa tarde a todos! Primeiramente, o vereador 

Marcelo acabou de se retirar, mas a gente tem que reconhecer quando um 

vereador faz um requerimento aqui que é firme, que cobra, que ele foi feliz 

nesse requerimento, onde tem todo meu apoio, é o requerimento 016/2019, 

que pede para a prefeitura que esteja repassando o relatório de quanto a 

Bandeirantes Energias repassa para prefeitura. Por quê? Nossa cidade, nós 

estamos aí já há algum tempo, as luzes apagadas, completamente aí... várias 

reclamações e estamos aí a Deus dará. Parabéns, nobre vereador, e estou 

aqui também à disposição junto com o senhor. Gostaria também de 

parabenizar o vereador Reinaldo Pereira Júnior pelo requerimento 013/2019, 

que pede ao Poder Executivo para abrir uma sindicância sobre as obras 

paradas da cidade. Temos aí várias obras paradas que não foram retomadas 

até agora, temos aí o posto de saúde lá do Castellano, que isso daí era um 

sonho, era um sonhode todos os moradores ali do Castellano. Não só do 

Castellano assim como do Casqueiro, da Terceira, Sertãozinho, assim com 

todos vereadores sabem que quem mora em um bairro distante sabe qual é a 

dificuldade para se deslocar até à cidade. Parabéns, nobre Vereador! E conte 

sempre comigo eu vou assinar junto com o senhor. Assim também não é só o 

posto de saúde que se encontra parado, nós temos creche... até eu fiz uma 

indicação pedindo ao Poder Executivo para realizar um estudo para abrir uma 

creche lá no bairro do Castellano, por quê? O bairro do Castellano hoje cresceu 

muito. Assim, se ele conseguir abrir uma creche aí, vai atender Terceira, 

Casqueiro, Sertãozinho, os bairros, e vai acabar desocupando vagas aqui na 

cidade, porque hoje é uma dificuldade muito grande das mães de encontrar 

uma vaga aqui numa creche. Então, assim, a gente sabe a dificuldade de 

todos, parabéns, Nobre Vereador! E esse Vereador quer deixar aqui bem claro 

que esse Vereador não tem lado, esse Vereador não está do lado A, lado B. 

Esse Vereador está do lado do povo, porque esse vereador foi eleito pelo povo, 

o meu lado é do povo. Então esse Vereador também não é contra, nem a favor 

ao Executivo, esse Vereador é a favor de projetos que, quando vem um projeto 
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lá do Executivo, não tem problema nenhum, não tem embaraço nenhum. Eu 

vou votar a favor, sim, mas irei cobrar, sim, porque nós temos aí situações 

lamentáveis aí de estradas... você vê nas redes sociais aí vários vídeos aí de 

ônibus... esses dias eu fiquei chocado por ver uma van escolar atolada numa 

estrada com criança dentro. Meu Deus, até quando Biritiba vai sofrer isso? 

Porque esse Vereador ainda é da época que eu moro lá no Casqueiro há mais 

de 20 anos e é da época que todo mundo chamava o „poeirinha‟, que ficava 

atolado. Já sofri até acidente dentro dessa empresa. Então a gente não pode 

deixar isso acontecer. E eu quero deixar bem claro que não estou do lado de 

ninguém, nem lado A, nem lado B; eu estou do lado do povo, fui eleito para 

isso. Então irei fiscalizar, sim, doa a quem doer. Se goste ou não goste, eu vou 

estar sempre do lado do povo, porque para mim a política não é fazer 

barganhas; para mim, a política é fazer uma política limpa, uma política clara, 

uma política do bem. E se não for alguma política para mudar a vida das 

pessoas, para mim não importa estar nessa Casa. Porque se não for uma 

política praver as pessoas sorrir lá fora, estar feliz lá fora, eu não quero estar 

nessa Casa. Fica aqui minha indignação e desejar a todos aí um ótimo dia, 

uma ótima tarde e pedir sempre a Deus que dê sempre orientação e saúde a 

todos, muito obrigado a todos!”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Visto que não há mais matéria a ser discutida, com a permissão de 

vossa excelência, gostaria de me retirar para o meu gabinete.”. O Presidente 

concede ao Vereador sua retirada do Plenário. E não havendo mais oradores 

para fazerem uso da Tribuna, o Presidente Fernando José Gonçalves faz as 

suas considerações finais: “Gostaria de agradecer a todos os presentes, à 

imprensa, aos munícipes, a Nalva, que está aí representando a Polícia Militar, 

nosso muito obrigado pela presença! Só lembrando: gostaria de parabenizar os 

vereadores pelos projetos apresentados, pelos requerimentos. Os 

requerimentos refletem, tanto os requerimentos, quanto as indicações refletem 

o que a população tem pleiteado junto a vereadores. Fiz uma reunião com os 

assessores dos Nobres Pares na sexta-feira já posicionando algumas questões 

sobre o que é requerimento, o que é indicação, para que a gente possa dar o 

rito normal, né? Às vezes, nós estamos fazendo um requerimento e o 

requerimento, na realidade, ele perde sua finalidade quando você faz um 

requerimento de uma instalação de uma lombada, sendo que isso, na 

realidade, é uma indicação,está indicando ao prefeito a necessidade da 

lombada naquele determinado local. E o requerimento é assim, como foi feito 

aqui solicitando quanto foi arrecadado de CIP, da contribuição luminária, o 

requerimento que o vereador Paulinho fez também solicitando informações, as 

informações necessárias, né? Então, mas isso já foi discutido com a 

assessoria, o vereador Lourival até participou da reunião junto dos assessores, 

eu gostaria agradecer o vereador Lourival, e quanto à situação dos processos 
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de sindicância, eu não estou vislumbrando nenhuma dificuldade da prefeitura 

responder isso, até porque já foi feito diversas sindicâncias sobre a academia 

lá do 18, sobre o posto de saúde lá do Castellano, sobre a creche lá dá... esses 

processos administrativos, na época do ex-prefeito Jarbas, ele já tinha aberto, 

então acho que a prefeitura, se haver a necessidade de reabrir, que reabra, 

né? Mas eu acredito que, se ela já encaminhar as respostas desses processos 

de sindicância, eu acho que já é um caminho, né? O vereador Reinaldo fez um 

requerimento para abertura de processo administrativo de sindicância. Eu 

acredito que a prefeitura já tenha realizado isso; eu não posso afirmar com 

100%, mas segundo as informações que nós recebemos no decorrer do 

mandato anterior, de que estava restaurando diversas sindicâncias para apurar 

diversos fatos referente à gestão anterior. Então eu acredito que, se foi feita 

essas supostas sindicâncias ou processos administrativos, que encaminhe a 

essa Casa para que, de imediato, caso haja uma nova abertura, sim, mas, se 

não,nãohouve, pelo menos que encaminhe a resposta de vossa excelência dos 

processos administrativos que foram feitos.”. O vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita pela ordem: “Sr. Presidente,se vossa excelência me permitir, 

aqueles requerimentos que realmente entraram na Casa hoje em meu nome, 

realmente, porque nossa reunião foi na sexta-feira, né? Ejá tinha entrado na 

Casa na quinta-feira, mas pode ter certeza de que, daqui pra frente, realmente, 

sei que aqueles requerimentos que a gente sempre costumava ter o costume 

sempre de apresentar como requerimento, a gente vai fazer como indicação, 

até porque dentro dessa reunião nós conversamos a respeito do tempo 

também, que todo requerimento tem que se ler totalmente, e que a validade... 

se você tinha a indicação, seria a mesma, independentemente. Então, é que 

nem vossa excelência falou, quando é um requerimento a respeito de você 

buscar alguma resposta, tudo bem, mas para uma luz hoje, um tapa-buraco, 

uma lombada, uma coisa... Eu acho que hoje acredito que seja desnecessário 

se hoje podia...Então por isso que vossa excelência fez essa reunião, mas só 

que, infelizmente, hoje teve eu, teve o Paulinho, teve outros que colocaram o 

requerimento, porque nós já tínhamos colocado na quinta-feira, e a reunião foi 

na sexta-feira. Mas a partir da semana que vem, nós vamos procurar realmente 

traçar dentro daquele regulamento de vossa excelência então.”. O Presidente 

Fernando José Gonçalves responde e encerra a Sessão: “É passível de 

compreensão os vereadores entraram nessa, porque a reunião foi na sexta-

feira com os assessores e nós passamos esse formato já na sexta-feira, e 

tinham muitos que haviam já protocolado os seus projetos, as suas 

proposituras, então é passível, tanto é que eu respondi aqui ao Vereador Jorge 

Mishima, que esse prazo de adequação, eu teria o bom senso de respeitar um 

posicionamento dos vereadores, de repente, não deu o tempo, que nem a 

assessora do Vereador Juniel não protocolou sexta, pediu hoje o requerimento, 
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nós concedemos, mas também não podemos deixar de fazer o trabalho 

conforme foi o combinado, né? As pautas hoje, como o Edezio não havia 

encaminhado via e-mail para os nobres, nem para os gabinetes, eu solicitei a 

cópia da pauta para cada Vereador, mas na próxima Sessão, já vai estar todos 

online com suas pautas nos seus e-mails. Lembrando que, quinta-feira, às 

15h30, nós teremos a reunião das comissões. E ficou acordado na reunião das 

comissões anterior de que tem o projeto do Executivo que trata sobre o Plano 

Diretor de Turismo e de que nós iríamos fazer o convite ao representante do 

Executivo, seja ele do Departamento de Turismo, seja ele do Departamento 

Jurídico, ou o próprio Prefeito, para vir expor o plano para que a gente possa 

ter uma maior clareza do parecer. Então eu determinei à Casa que fizesse esse 

convite ao Executivo que encaminhe o representante para que possa expor da 

melhor maneira possível o plano para todos os vereadores. Então na quinta-

feira, às 15h30, teremos aí uma presença para a gente possa ter um parâmetro 

maior do Plano de Turismo que está na Casa, parado nas comissões. Nada 

mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 

presente Sessão Ordinária. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 11 de fevereiro de 2019. 
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