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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019.  

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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 

Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista de Miranda Melo, 

Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco 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 procedessea chamada nominal 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 01 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O senhor 

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

leitura da Ação Civil de Improbidade Administrativa. 1. Ação Civil de 

Improbidade Administrativaem face dos Vereadores Paulo Rogério dos Santos, 

Eduardo Melo e José Rodrigues Lares. Requerente: Ministério Público do 

Estado de São Paulo. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Após 

lido o resultado da ação civil, antes de darmos posse aos suplentes, eu 

gostaria de convidar, presente nessa Casa, o nosso comandante Felício 

Kabyama, que é chefe de gabinete da deputada federal Kátia Sastre. Gostaria 

que o Vereador Marcelo o acompanhasse para que possa participar conosco 

da Mesa na posse dos suplentes.2. Em seguida, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves deu posse aos suplentes de Vereadores, dizendo: “Dando 

sequência aos trabalhos, nomeio uma Comissão Especial composta pelos 

Vereadores Leonardo Venâncio Molina e Lourival Bispo de Matos para 

recepcionar o Sr. Valter Antônio de Miranda. Nomeio uma Comissão Especial 

composta pelos Vereadores Sergio de Paula Franco e Walter Machado de 

Almeida para recepcionar a Sra. Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. Nomeio 

uma Comissão Especial composta pelos Vereadores Marcelo Batista de 

Miranda Melo, Robério de Almeida Silva para recepcionar o Sr. Fábio Rogério 

Barbosa. Passamos à posse dos Srs. Vereadores. Solicito que os senhores 

Vereadores, em pé, para ouvirem o texto de compromisso de posse, onde o 

qual, com a mão direita erguida, responderá: „Assim eu prometo‟. „Promete 

manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, dignificando e 

exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me 

foi confiado?‟. Declaro empossados os nobres Vereadores.”.Em seguida, o Sr. 
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Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata de 

Posse de Convocação dos Nobres Pares para assinatura.3. Termo de 

Compromisso – Posse do Sr. Fábio Rogério Barbosa. Após a leitura, o Sr. 

Presidente convidou o Vereador Fábio Rogério Barbosa para assinatura do 

termo de posse. 4. Termo de Compromisso – Posse do Sr. Valter Antônio de 

Miranda. Após a leitura, o Sr. Presidente convidou o Vereador Walter Antônio 

de Miranda para assinatura do termo de posse. 4. Termo de Compromisso – 

Posse da Sra. Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos. Após a leitura, o Sr. 

Presidente convidou a Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos para 

assinatura do termo de posse. Após manifestação do plenário, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves pede: “Gente, por gentileza, vamos ter respeito na 

Sessão. Eu já deixei bastante claro que não vou aceitar esse tipo de 

manifestação durante a Sessão. Cada um respeite o espaço. Respeite o 

espaço dos nobres Vereadores que estão presentes na Sessão.”.5.Leitura do 

Chamamento dos demais nobres Vereadores para assinatura do Termo de 

Posse dos Vereadores empossados, o qual assinaram os Vereadores 

Fernando José Gonçalves, Marcelo Batista de Miranda Melo, Leonardo 

Venâncio Molina, Jorge Mishima, Juniel da Costa Camilo, Lourival Bispo de 

Matos, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula 

Franco e Walter Machado de Almeida. Concluídas as assinaturas do livro de 

protocolo, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves profere: “Declaro 

empossados os Srs. Vereadores.”, e deu início ao Expediente da presente 

Sessão. 1.Leitura, discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia15 

de abril 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. Em seguida, o 

Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 060/2019.2. Leitura o Ofício n.º 

060/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portariasn°101 ao 116/2019 *Decreton° 3.395 de 16 abril de 

2019. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura das Indicações nº 107 a 111/2019. 1.Indicação nº 107/2019, 

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 José 

Maria Batalha (antiga Estrada do Sargento), Bairro Rio Acima, nesta cidade, 

em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 072/2019. 2. 

Indicação nº 108/2019, 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 nas Ruas Jabuticabeiras, das Macieiras e dos Cajuzeiros, 

Pomar do Carmo, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração 
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da indicação n° 052/2019. 3. Indicação nº 109/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

junto ao Departamento Competente, para que o mesmo providencie com a 

máxima urgência possível, instalação de luminária ao longo da Rua Maria 

Consolação Xavier, no Bairro Castellano. 4. Indicação nº 110/2019, de autoria 

do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que junto ao Departamento de Obras, faça cumprir a Lei n° 561 de 06 de 

novembro de 1989 (Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de terrenos, 

remoção de entulho, material de construção, sucatas, e outros matérias e sobre 

a proibição de lançamento de lixo e detritos de qualquer natureza em calçadas, 

vias e logradouros públicos e dá outras providencias).5. Indicação nº 111/2019, 

de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Departamento Competente 

para que seja realizado o recapeamento asfáltico no final da Rua Nilo Peçanha 

e no início da Rua Artur Bernardes. Terminadas as Indicações, passou-se à 

ORDEM DO DIA.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 085 a 088/2019.AUTORIA DO NOBRE 

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

o Requerimento nº 085/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

sejam colocados no Parque Nirvana placas de sinalização de segurança, do 

tipo “Proibido Nadar”/“Risco de Afogamento”. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n°s 015/2017, 005 e 279/2018. APROVADO. 2. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 086/2019, Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam tomadas as devidas providencias com relação a 

manutenção de todas as vias do Bairro Vertentes. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 023/2019. APROVADO.3. Em única discussão e votação 

Requerimento nº 087/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja 

implantado uma lombada e/ou redutor de velocidade na Rua Graciliano Ramos 

– Bairro Cruz das Almas. APROVADO. Não havendo mais trabalhos a serem 

votados, o Sr. Presidente passou a palavra ao Coronel Felício Kamyama, 

chefe de gabinete do estado da Deputada Federal Kátia Sastre, que fez seu 

pronunciamento dizendo “Boa tarde a todos. Para mim é uma grande 

satisfação e alegria os senhores representantes dos cidadãos e cidadãs do 

município de BiritibaMirim retornar a essaimportanteCasa de Leis, desde 

quando me apresentei em 1993 a comandar a recém-inaugurada companhia 

de policiamento, sediada no município de Biritiba Mirim, e realizar estreitos 

trabalhos com os nossos dignos representantes.Eu gostaria de, na pessoa do 

vereador Fernando José Gonçalves, presidente dessa importante Casa 



4 
 

Legislativa, cumprimentar a todos os parlamentares aqui presentes.Na pessoa 

do Excelentíssimo Sr. Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo,digno vice-

presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, estender os meus 

cumprimentos a todos os funcionários desta Casa.Queridos empossados, 

senhoras e senhores, espectadores, munícipes de Biritiba Mirim, bem como 

parentes dos nossos hoje vereadores do município de Biritiba Mirim, aos 

representantes da imprensa, os meus cumprimentos. Foi com imensa alegria, 

dignos vereadores, cidadãos e cidadãs do município de Biritiba Mirim, que a 

deputada Federal policial Kátia Sastre, recém-empossada na Câmara dos 

Deputados,recebeu o convite de estar prestigiando os novos vereadores que 

hoje tomam posse, em especial o cabo Fábio, integrante da Polícia Militar e 

que muito colaborou com a segurança da região do Alto Tietê, com mais foco 

no município de Biritiba Mirim.Vivemos hoje um estado democrático de direito, 

onde é assegurada a todas e a todos o contraditório e ampla defesa.Mas a 

administração pede transparência, a administração pede rigor nos atos dos 

nossos gestores e, por conta disso, medidas são necessárias para assegurar 

uma apuração transparente e justa.Mas também medidas são necessárias para 

que os trabalhos desse poder que hoje é exercido pela Câmara dos 

Vereadores de Biritiba não se interrompa.Não há vácuo no poder.Por conta 

disso, em nome da deputada Federal Policial Kátia Sastre, desejamos o pleno 

sucesso aos hoje vereadores:Zuleika, Valter e Fábio.E que Deus, em sua 

infinita sabedoria, conduza-os com muita responsabilidade, com muita 

razoabilidade e com muitas providências justas nas suas condutas futuras. 

Muito obrigado pela oportunidade.Mais uma vez, parabéns, vereadores Zuleika, 

Valter e Fábio.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que se fizesse a 

chamada nominal dos Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O 

primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves que, com 

a palavra, diz: “Sr. presidente, membros da Mesa, nobres pares, a todos os 

presentes, à imprensa, aos funcionários da Casa, uma boa tarde! Gostaria de 

agradecer a presença de vossa excelência, Capitão, que está aí conosco 

nessa jornada agora, e também com o objetivo maior aí apoiando, trabalhando 

com a deputada Federal Kátia Sastre, a qual nós tivemos a oportunidade de 

visitar lá em Brasília e agradecer também pela receptividade que a Deputada 

nos ofereceu em seu gabinete lá.E encaminho o nosso abraço a ela e sucesso 

nesse mandato de deputada. Senhoras e senhores, eu gostaria de saudar aos 

três suplentes que estão chegando a essa Casa, que Deus ilumine o caminho 

de cada um de vocês e que possa dar discernimento para que possa realizar 

da melhor maneira possível os trabalhos no Legislativo.Não é trabalho um 

trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas tenho certeza de que cada um de 

vocês terá competência o suficiente para administrar dessa forma o 

legislativo.Sejam bem-vindos e que tenham esse final de mandato da melhor 
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maneira possível. Na última sessão mais especificamente, este Vereador 

esteve nesta Tribuna discutindo sobre a questão do CAUC que a prefeitura se 

encontra mediante a algumas pendências junto aos órgãos federais.E na última 

quinta-feira, nós fizemos uma reunião bastante produtiva com os membros do 

conselhos, do Conselho do Fundeb, do Conselho Municipal de Educação, do 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, mais a Secretaria de Educação, 

mais a Secretaria de Finanças, mais a Procuradoria-geral e tentamos de uma 

forma única tentarmos solucionar alguns problemas mais especificamente a 

essa reunião. O Vereador Sergio, que é o presidente da Comissão de 

Educação da Casa, na Sessão passada, assim que terminou, reuniu-se com a 

comissão e a Mesa e solicitou que fosse convocado o quanto antes a todos os 

envolvidos nesse processo.E assim foi feito.Na quinta-feira, nós nos reunirmos 

tanto eu quanto o Vereador Sérgio, estava presente o Vereador Marcelo, o 

Vereador Reinaldo, Vereador Juniel, tinha mais o Vereador Waltinho, Vereador 

Lourival, Vereador Robério... tinha mais alguns vereadores presentes - me 

desculpe se eu não lembrei o nome de todos - mas ali ficou bastante claro 

quais são as pendências e quais são as responsabilidades de cada um.E nós 

chegamos a uma conclusão de que tem que haver um esforço em conjunto 

tanto do Executivo quanto do Legislativo quanto dos conselhos, para que 

possamos solucionar especificamente a questão do CAUC no tocante à 

administração.Então nós tivemos algumas alternativas, né, vamos ver o fluir 

dessa semana agora.O CAE, eu acho que é um pouco mais emblemático, né, 

mas é basicamente problemas de sistema junto ao Fundo Nacional de 

Educação, ao Ministério da Educação, da qual o Executivo não consegue 

alimentar o sistema com os novos conselheiros, com a mudança de 

conselheiros que houve nessa toda essa transformação que houve dentro 

desse processo político tumultuado.Então é mais para dar uma satisfação à 

população, de um modo geral, que nos acompanha através das redes sociais, 

do nosso trabalho, e que essa reunião foi realizada e foi,acredito que tenha 

sido muito gratificante.Quanto às comissões permanentes, com posse dos 

suplentes, nós vamos reorganizar nosso trabalho, né, as comissões, para que 

a gente possa tentar da melhor maneira possível acomodar todos os membros 

de todos os partidos que representam nossa Casa.No mais, eu gostaria de 

desejar aí uma feliz semana a todos.Sucessoaos nobres que assumiram hoje e 

que possamos ter discernimento de fazermos no dia-a-dia o melhor para nossa 

cidade.Muito obrigado.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio 

Rogério Barbosa que, com a palavra, diz: “Mesa Diretora, Sr. Presidente, a 

Mesa, vereadores, nobres pares, a imprensa presente, todos os familiares que 

estão aqui.Quero agradecer primeiro aos meus familiares, meus amigos, 

companheiros,a presençaaqui do meu eterno Comandante da 13, Coronel 

Kamiyama, estamos na labuta junto, trabalhando por Biritiba Mirim.Quero dizer 
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aqui que estou firmando um compromisso aqui com o povo de Biritiba que eu já 

fiz lá atrás.Vou fazer a minha legislatura nos mesmos moldes que eu faço há 

23 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo: com transparência e 

hombridade.As críticas que virão serão bem-vindas, mas venham com críticas, 

mas também venham com a solução, assim a gente trabalha junto, a gente 

trabalha legal.Estou à disposição de todos os vereadores pra que a gente 

possa poder limpar, juntamente achar o detergente certo para tirar essa 

mancha que sujou o nome de Biritiba Mirim.Estou à disposição de todos.Quero 

parabenizar o Walter, a Zuleika, todos os nobres aí pelos trabalhos que 

fizeram. A Zuleika, principalmente, estou à disposição,Zuleika.Você não deve 

pagar por coisa que foi feita lá atrás.Cada um assumiu pelo seu erro.Você está 

aqui para tentar fazer o melhor agora para a cidade junto comigo, pode contar 

com a minha pessoa.E também dizer que eu estou aqui para o bem da 

cidade.Estarei aqui para trabalhar nesse molde de hombridade. Meu 

gabineteestá aberto a todos os munícipes que precisarem de mim, mas que 

nem eu falei: estamos aqui para trabalhar sério, trabalhar com coisas... não 

quero saber daquele tipo de críticas FakeNews que acontece aqui nessa 

cidade, que acaba com a pessoa, acaba com o mérito de qualquer nobre que 

tem aqui dentro.Então estou sujeito a isso.E quanto a isso aí, já tem as 

medidas sérias e jurídicas a serem tomadas nesse caso.E por último eu quero 

dizer que a todos aí que o meu compromisso é com vocês aí, porque vocês 

que pagam o meu salário a partir de agora; esse é o meu compromisso.E que 

eu não envergonhe meus companheiros, meus irmãos de farda, coronel, minha 

família e Deus.Vamos trabalhar.Obrigado ((aplausos)).”.O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Sr. 

presidente,toda Mesa Diretiva, nobres pares,a imprensa presente, aos 

munícipes, uma boa tarde a todos.Em especial, ao coronel Kamiyama, muito 

obrigado pela presença, será sempre bem-vindo aqui.É muito bom estar perto 

de uma pessoa íntegra, que a gente acompanha o seu trabalho. Meus 

parabéns.Hoje eu venho a essa Tribuna para dar os parabéns aos nobres 

pares que hoje aqui tomam posse nessa Casa Legislativa. É com grande 

orgulho que venho parabenizar Zuleika Passos, Fábio Mohamed e o nosso 

amigo „Valter da Água‟, como é mais conhecido.Seja muito bem-vindo, conte 

sempre comigo, com meu apoio.E gostaria de deixar bem claro,Zuleika, conte 

sempre comigo e, a partir de hoje, você, igual sempre, responde pelos seus 

atos e não pelos dos outros,tá?Então é isso, é meu apoio; você conte sempre 

comigo.Gostaria de, em nome de uma pessoa que eu amo muito, tenho um 

grande carinho, uma pessoa que sempre me recebeu com aquele café gostoso 

e com um abraço... um abraço verdadeiro.É uma pessoa que sempre, onde me 

encontra,me dá um abraço que eu sei que é de mãe para filho:dona Cacilda, 

muito obrigado pela sua presença,tá?Será sempre bem-vinda nessa Casa 
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aqui.Estou muito feliz pela sua presença aqui hoje.E é isso, hoje eu só queria 

parabenizar.Não irei fazer nenhuma crítica,porque é um momento de 

conquista.A vinda de vocês para essa Casa é um momento de conquista.Mas 

conte sempre comigo para uma política limpa, transparente, que estou na vida 

pública, sempre deixei isso bem claro, vem encontrando, não é fácil, pode ter 

certeza que vocês vão encontrar muita dificuldade, muitas adversidades igual 

esse Vereador também encontra.Mas a gente não pode abaixar a cabeça e ser 

fraco.Tenho certeza que, por algum motivo especial, vocês estão aqui e eu 

tenho certeza que é para o bem de todos e da nossa cidade.Então uma boa 

tarde a todos.Que Deus possa abençoar grandiosamente e fiquem com Deus.”. 

O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Sr. Presidente,Mesa Diretiva, nobres 

pares, imprensa.Gostaria aqui, em nome do Júnior,cumprimentar a todos pela 

presença.Eu gostaria apenas de ir a essa Tribuna primeiro para homenagear e 

agradecer.Nunca é demais agradecermos a presença do nosso Coronel, hoje 

chefe de gabinete e assessor parlamentar da deputada Kátia Sastre, pela mais 

uma vez, pelo tempo que ele teve na PM, na corporaçãona cidade de Biritiba, 

nunca se furtou em nos proteger, nos ajudar, nos acolher. Parabéns! É um 

prazer, uma honra ter você aqui.Você é uma das pessoas mais polidas e 

educadas que eu já tive a honra de conhecer.Gostaria que o senhor levasse 

isso no coração do senhor, que a estima é elevada para o senhor.Ademais, eu 

gostaria de cumprimentar os aqui presentes, agora vereadores aqui 

empossados, e dizer que também o que precisar, podem todos contar comigo 

no que for interesse da sociedade.É momento de comemorar a vinda de novos 

pares, porém também o de não esquecer do que foi lido agora há pouco do 

motivo de estarem aqui também, do afastamento e das coisas que ocorreram 

aqui.Muitas vezes a gente, na comissão, foi levado, medido e colocado na 

régua por baixo.Hoje a gente descobre porque a gente tem ações impetradas 

no Ministério Público anonimamente, porque a gente tentou e não conseguiu 

também.Então a gente fica muito triste e chateado e solicito ao presidente que 

tome as devidas medidas administrativas em relação também para apurar os 

atos correlatos da nossa procuradora jurídica, a Frida, tá? Solicito que abra-se, 

então, que instaure aí, e a maneira que ela... é uma pena a maneira que ela 

veio a demonstrar o que foi ocorrido.Não estou aqui fazendo um pré-

julgamento, mas é um sentimento.Em nenhum momento cheguei a fazer 

denúncia anônima, mas a gente sabe hoje que tivemos forças a mais para 

apurar. Deus sabe, os funcionários aqui sabem o quanto nos dedicamos aqui 

para tentar ilustrar e levar à frente.Aí quando é lido isso aí que a justiça ilustra, 

a gente fica nessas mãos.Fico muito triste e chateado que tenha acontecido 

dessa maneira, profissional que eu admirava muito.Muito obrigado.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de convidar o próximo 
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Vereador inscrito, apenas para ciência para o Marcelo, as medidas 

administrativas serão tomadas no seu devido momento e essa Mesa já está 

providenciando.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira 

Júniorque, com a palavra diz: “Boa tarde, Sr. Presidente, nobres pares, a 

todos aqui presentes, boa tarde.Queria agradecer a presença do coronel 

Kamiyama aqui, representante da deputada.Aproveito a oportunidade do 

Coronel aqui para solicitar, já fiz a solicitação ao Deputado Marco Bertaiolli e 

aproveito também para solicitar um aumento do efetivo da Polícia Militar aqui 

de Biritiba, solicitar viaturas para Biritiba, que só tem uma hoje, se eu não me 

engano.EBiritiba tem sofrido muito com assaltos a residências,a comércios; 

então o Coronel, como tem bastante conhecimento, força na Polícia Militar, 

aproveito para solicitar o apoio do Coronel.Também gostaria de parabenizar a 

Zuleika, o Fábio, o Valter, que estão sendo empossados hoje, aproveitar 

também e pediro apoio dos novos vereadores a respeito do projeto que eu 

entrei e foi deliberado a semana passada, solicitando a mudança do horário da 

sessão das 15 horas para as 18 horas, que eu acho que seria muito 

importante,porque faria com que a população estivesse presente,porque às 15 

horas é muito difícil.Então aproveito e peço o apoio dos nobres vereadores, se 

quiserem assinar o projeto que foi protocolado já na Casa e lido, eu agradeço. 

Obrigado,Sr. presidente.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério 

de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor 

presidente,Mesa Diretiva, nobres pares, uma boa tarde. Gostaria de agradecer 

aqui a presença Coronel Felício Kamiyama, sempre presente no Alto Tietê, 

sempre presente no nosso município.Quero parabenizar o Coronel, hoje chefe 

de gabinete da deputada Federal Kátia Sastre.Tenho certeza que junto a ela 

vai fazer um excelente trabalho para o bem da sociedade.População aqui 

presente, em nome da professora Natália, minha assessora parlamentar, 

gostaria de saudar a todos.Aproveitar também e desejar as boas-vindas para 

os vereadores empossados hoje:Valter, Zuleika e Fábio.Tenho certeza que 

procurarão fazer um bom trabalho para o bem melhor de nosso 

município.Imprensa aqui também presente,boa tarde a todos.Nesse momento, 

eu não poderia deixar de deixar registrado nos anais desta Casa, infelizmente, 

a indignação também, pois o Poder Executivo tem que fazer o seu papel de 

casa, como bem diz o excelentíssimo senhor presidente.Na última quinta-feira 

tivemos uma reunião aqui produtiva, mas o Executivo tem que fazer o seu 

papel, a sua lição de casa, que é para não perdermos recursos nem no 

governo estadual,bem como também no federal.Hoje no nosso município, 

embora talvez não seja dia para isso, mas também tem que ficar registrado 

aqui que eu não sei o que aconteceu, mas eu fui procurado na minha 

residência, como tivemos aí um feriado prolongado, pessoas de alguns bairros, 

como Vertentes, o pessoal do Rio Acima, Santa Catarina, 
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Nirvana,Castellano,Terceira... não vou citar todos os bairros aqui,mas 

principalmente esses bairros que estão passando por estado de calamidade, 

onde eu sou completamente contra que o Poder Executivo coloque no colo dos 

vereadores uma responsabilidade que não é do Poder Legislativo, e sim do 

Poder Executivo.OLegislativo está aqui, sim,prafiscalizar o Executivo e também 

para levar as demandas de todos os bairros que estão sofrendo hoje para o 

Poder Executivo.Mas ele tem que atender, é o Executivo que tem que fazer o 

trabalho dele.OLegislativo não tem como pegar uma Patrol, não tem como 

pegar uma retroescavadeira e sair de bairro a bairro arrumando.Eu tenho 

certeza que nenhum Vereador vai fazer isso.Então,é como eu digo: essa 

responsabilidade é do Poder Executivo.E o Poder Executivo, sim, precisa do 

vereador, não só para ficar levando demanda, que hoje infelizmente todos os 

nossos bairros estão passando por estado de calamidade, mas também para, 

juntamente, junto, tentar resolver o problema dos bairros que hoje sofrem.Pelo 

fato de assinar um documento de estado de emergência, não é tirar 

responsabilidade, e sim atuar junto com os órgãos estadual e federal.Então 

deixo aqui registrado a minha indignação,e ao mesmo tempo também quero 

desejar a todos uma boa tarde.Muito obrigado.”. O próximo Vereadoresinscrito 

é o Vereador Sérgio de Paula Franco que, com a palavra, diz: “Senhor 

Presidente,Mesa Diretiva, nobres pares, população aqui presente, a 

imprensa,boa tarde a todos. Queremos também agradecer a presença do 

coronel Kamiyama. Como todos aqui já citaram, o presidente,Vereador 

Robériotambém já citou, semana passada tivemos, assim que terminou a 

sessão, uma reunião para tratar dos assuntos pertinentes à pasta da educação, 

onde o nosso município tem recursos em torno de R$ 7.400.000 para serem 

recebidos, e muitos desses recurso foram investidos em Brasília nos anos 

anteriores, né, de várias situações, medidas do Executivo, e ficou com 

problema burocrático, porque, por falta de um relatório, por falta de entrega... E 

aí não vamos citar aqui a culpa dos conselhos, porque a culpa é do todo, 

né?Por isso que na sessão passada, enquanto usava a Tribuna, eu disse:“não 

é hora de criticar, jogar pedra, mas é hora desomar força.”.E foi ali que 

juntamos os vereadores,particularmente a Comissão de Educação dessa Casa, 

mas os vereadores, com a secretária da Educação,Secretário de Finanças e 

representantes dos três conselhos da Educação, do Conselho Municipal de 

Educação, do FMDE, e do Conselho de Alimentação Escolar.E como o 

presidente colocou, a reunião foi muito produtiva.Estivemos ali colocando a 

limpo tudo que está pendente porque está pendente. Então não é 

simplesmente um relatório que não foi feito.No início do mandato do prefeito 

Jarbas, o conselho, o CAE, ele saiu todo por coisas que vinham erradas na 

administração anterior.Quando esse conselho deixa de existir, não é só colocar 

outra pessoa no lugar e pronto.Aí o novo grupo que assume também, devido a 
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situações equivocadas da gestão, também saiu.E aí a substituição no sistema 

não é assim, tira um e coloca o outro, não é simples como um jogo de futebol: 

sai esse, entra o outro epronto.Tem toda uma burocracia que precisa ser 

respeitada, então não é simples essa troca.Daí uns entraves que nós 

corremos, sim, o risco de perder uma verba desse tamanho, que chega 

próximo de 10% de toda a arrecadação do município.Mas aí a gente viu 

também o esforço dos secretários,o esforço dos conselheiros de fazer o 

máximo para que o município não perca. E aí nós, enquanto vereadores, 

estamos aqui para mediar esse trabalho e fazer o melhor para o 

município.Então agradecemos aqui de antemão a presença de todos que 

estavam na reunião e vamos, sim, buscar fazer um trabalho que possa não 

perder esse recurso, e que a partir daí possamos ter uma cidade melhor. 

Gostaria de parabenizar aqui os vereadores empossados: Vereador 

Fábio,Vereadora Zuleikae Vereador Walter, e dizer que vocês são muito bem-

vindos a essa Casa, e vamos juntos fazer o melhor de cada um de nós para 

que possamos ter uma Biritiba cada dia melhor.Gostaria também de aproveitar 

esse momento para parabenizar aqui toda a equipe de organização do evento 

musical Paixão de Cristo, 2019, inclusive temos aqui presente algumas 

pessoas que encenaram.Queremos parabenizar a todos que participaram 

direta e indiretamente, porque esse evento já é um evento que consta no 

calendário municipal de eventos e é um evento que atrai pessoas de todas as 

cidades vizinhas.Então foi algo muito bonito, muito bem feito, muito bem 

trabalhado, então todos estão de parabéns.E não podia deixar de citar também 

hoje, 22 de abril de 2019, comemoramos 519 anos da descoberta do 

Brasil.Talvez em meio a tanta sujeira, tanta coisa errada que a gente vê, 

passando as divisas de Biritiba para lá, né, todo o estado, o Brasil inteiro, a 

gente começa a ver só coisa errada, e a gente não para para olhar tanta coisa 

boa, tanta coisa maravilhosa que temos no nosso país, que começou a sua 

história efetivamente de maneira... com a conquista, com a chegada dos 

portugueses em 1500, mas nós já tínhamos um povo que morava aqui 

antes.Então a partir de 1500, o Brasil passa a ser conhecido.E de tudo que 

aconteceu de lá até aqui, tanta coisa boa que temos no nosso Brasil. Então não 

podíamos deixar passar desapercebido que no dia de hoje também estamos 

nós aqui para fazer novas descobertas, para fazer a diferença no nosso país e 

que a nossa Biritiba possa ser cada dia melhor para todos os 

munícipes.Grande abraço a todos e boa tarde.”. O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Valter Antônio de Miranda que, com a palavra, diz: “Boa tarde a 

todos! Aos nobres, familiares, população!Também quero primeiramente 

agradecer a Deus por esse momento oportuno, porque todos os dias nós 

devemos estar agradecendo a Deus por estarmos aqui.Então eu agradeço à 

Deus,agradeçoà minha família, população,nobres pares, imprensa que está 
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aqui, e dizer também que estamos aí para somar,fazermos uma cidade melhor, 

que a gente espera.Somos cidadãos de Biritiba, né, sou nascido e criado nessa 

cidade,e também quero o melhor para essa cidade assim como os demais 

nobres vereadores. Eu agradeço essa oportunidade e obrigado por estar 

aqui.Obrigado.”,A próxima Vereadora inscrita é a Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos que, com a palavra, diz: “Olá, pessoal!Boa tarde 

a todos!Agradeço a presença da população. Na Mesa, o coronel, da minha 

linda e maravilhosa mãe, os meus filhos, meu esposo e os meus amigos.Eu 

não sou muito boa com as palavras, não aprendi com o coronel, não, a falar, 

mas a minha função aqui é outra, não é falar, é buscar melhoria para o nosso 

povo, buscar que a gente tem que fazer diferença na nossa população, certo, 

gente?Então aqui eu não vou nunca falar muito, não, mas eu vou estar atrás 

buscando sempre melhoria para nossa cidade.Eu peço a Deus que me dê 

sabedoria e a orientação, que me livre de todos os males, que me livre da 

inveja, porque, assim, eu querero que o outro tem, não tem importância, porque 

eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso me candidatar, para prestar o 

concurso, então eu posso querer o que ele quer.O que eu não posso é querer 

que ele não tenha o que ele tem, entendeu? Então isso é inveja.Então peço 

que Deus me livre da inveja, que me dê força, e eu vou fazer, sim, o melhor 

para a população, e estou também à disposição de todos.Venham até mim, se 

não puder vir, me liga, eu vou até vocês, a gente tem que buscar o que tem 

que melhorar nessa cidade, que tem muita coisa para ser feita,tá 

bom?Obrigada a todos, fiquem com Deus e vamos dar um jeito nessa cidade. 

Obrigada ((aplausos))!”.E não havendo mais Vereadoresinscritos para fazerem 

uso da Tribuna,o Sr.Presidente Fernando José Gonçalves faz as suas 

considerações finais: “Antes de encerrar a presente sessão, essa presidência 

vai reunir a Mesa Diretiva para nós discutirmos sobre a questão das 

comissões, e como nós estamos já há duas semanas aí tentando agilizar os 

projetos que estão trancados na Casa, a gente vai ver se ainda essa semana a 

gente consegue fazer uma reunião em conjunto das comissões, tá?Então nós 

vamos primeiro reunir a Mesa, ver de que forma nós vamos fazer, mas se 

assim definir, serão convocadosos senhores vereadores.Mas fica pré-

determinada a data costumeira que nós temos de quinta-feira às 15h30.Se 

puder ser às 15, até melhor, porque nós temos diversos projetos para serem 

analisados. E aí nós faremos aquela força-tarefa de, conforme o decorrer da 

sessão, solicita-se a inclusão de pauta dos projetos que, de repente, não estão 

pautados. Vamos pautar, caso haja a comissão, vamos pautar um mínimo de 

projetos, cinco projetos, né?Caso entre algum projeto já para deliberação, eu 

prefiro deliberar na próxima da sessão para que a gente possa agilizar esses 

projetos queestão parados, né? E aí a gente já vai eliminando o que está, 

porque não adianta colocar em deliberação também mais projetos que ainda 
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estão lá para serem analisados na comissão.Então a gente deixaria a 

deliberação para uma próxima sessão e, nessa sessão de segunda-feira 

próxima, nós começaremos a realizar as votações dos projetos que estão 

parados na Casa.E aí nós faremos um esforço concentrado como foi no dia de 

hoje, apenas alguns requerimentos e algumas indicações, tendo em vista o 

termo de posse dos nobres vereadores que foram empossados hoje.Até bem 

lembrado, Vereador Jorge Mishima, até porque também nós temos um período 

de recesso aí.Então nós temos... eu peço mais especificamente àComissão de 

Tributação Finanças e Orçamento, da qual tem contas a serem analisadas; o 

vereador Sérgio havia pedido cópias de alguns pareceres referente ao tribunal, 

precisa ver se já chegou-sea esse consenso de material necessário para 

análise, para que a gente possa já apreciar essa questão também para que a 

gente não fique protelando e amanhã depois possa vir dizer, como foi dito lá 

atrás,de que está protelando uma decisão do Tribunal de Contas.Então solicito 

uma maior compreensão da comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, 

que analise,mais especificamente do vereador Sérgio, que fez os 

requerimentoscom uma análise mais minuciosa.Então eu gostaria que depois 

vossas excelências pudessem estar tentando agilizar da melhor maneira 

possível,se é que isso é possível, para que a gente possa colocar em 

apreciação o parecer do Tribunal de Contas.Bom,terminada aOrdem do Dia 

enão havendo mais nada a tratar,agradeço a todos os presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”. 

 

 

 

FERNDO JOSÉ GONÇALVES 

Presidente 

 

 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA                                          JORGE MISHIMA 

               1 º Secretário                                                             2º Secretário 


