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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.  

 

Aos seis 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, 

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, 

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. 003 do Livro nº. 015, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1.Leitura, discussão e votação 

da Ata da Sessão Ordinária do dia 29 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. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Ofício nº 

070/2019.2. Ofício n.º 070/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portariasn°118, 122, e 123/2019, *Decreto 

n° 3.398 de 26 abril de 2019, *Contratos n° 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22/2019, *Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 004/2019. Terminado o 

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

Indicações nº 119 a127/2019.1. Indicação nº 119/2019, de autoria do Nobre 

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

Tajiri, e que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que possa 

ser colocado um braço de iluminação na Rua Neuza de Fátima de Souza, no 

Bairro Jardim dos Eucaliptos, próximo ao n° 27. 2. Indicação nº 120/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Walter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor 

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

Competente para que possa ser colocado um braço de iluminação na Rua Nilo 

Peçanha n° 285, no Bairro Vista Alegre. 3. Indicação nº 121/2019, 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 Vicente Castellano e Mário 

Bortolussi, ambas no Bairro Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 093/2019. 4. Indicação nº 
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122/2019, 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 Bélgica, 

Portugal e França, ambas no Bairro Jardim Real, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 092/2019. 5.Indicação nº 

123/2019, 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 Peru, 

Bairro Castellano, nesta cidade, em toda sua extensão.6. Indicação nº 

124/2019, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao 

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

Departamento de Obras que seja feita a complementação da pavimentação do 

tipo paralelepípedo das Ruas das Margaridas e Orquídeas.7. Indicação nº 

125/2019, 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, providências para que sejam instaladas placas 

retrorreflexivas nas distâncias apropriadas, e que as placas existentes sobre as 

“lombadas” sejam adequadas à legislação, bem como a repintura horizontal 

nos redutores de velocidades existentes na via, conforme preconiza o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, localizados na Estrada Kobayashi, no 

Bairro Nova Biritiba.8. Indicação nº 126/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que interceda junto ao Departamento Competente que seja implantado uma 

lombada na Rua Prudente de Morais, Bairro Jardim Vista Alegre. 9. Indicação 

nº 127/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

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

Competente que seja feito a limpeza do córrego na Rua Marginal do Itaim, no 

Bairro Jardim Yoneda. Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução nº 

004/2019. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 1.Projeto de Resolução nº 

004/2019: Dispõe sobre a alteração dos membros das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. 

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

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só gostaria 

devidoànecessidade de urgência do tema,que fosse colocado na Ordem do Dia 

o Projeto deResolução.”. Acatando o Requerimento verbal do nobre Vereador, 

o Presidente o coloca em votação. APROVADO.O VereadorJorge Mishima 

solicita pela ordem: “Sr. Presidente, gostaria de encaminhar esse requerimento 

à vossa excelência e que, se for lido e aprovado, gostaria de anuência de todos 

os nobres vereadores dessa Casa.”. O Sr. Presidente Fernando José 
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Gonçalves responde: “Essa presidência, como de praxe,irá analisar o 

requerimento de vossa excelência e, posterior à análise, daremos o parecer se 

incluímos na presente sessão ou não, ok?”.Em seguida, solicitou a 

leituradosRequerimentosnº097/2019 a 106/2019. AUTORIA DO NOBRE 

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

votação o Requerimento nº 097/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, pedido de informação referente a empresa contratada por desenvolver os 

serviços de manutenções das vias (nome da empresa e/ou responsável, CNPJ, 

cópia do contrato, trabalho a ser desenvolvido, cronograma de ordem de 

serviço, entre outras informações). APROVADO. 2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 098/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que 

sejam tomadas as devidas providências em relação a manutenção de todas as 

vias e iluminação pública do Bairro Vale Verde. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 106/2017, 207/2018 e indicação n° 029/2019.APROVADO. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Em consulta aos demais 

membros da Mesa, iremos acatar o Requerimento do nobre Vereador Jorge 

Mishima. Solicito ao Primeiro Secretário que faça a leitura do Requerimento 

apresentado pelo Vereador Jorge Mishima na Mesa.”.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 3. Em única discussão e votação 

oRequerimento do Nobre Vereador: Requer a contratação emergencial de 

advogado para representar a Câmara Municipal judicialmente devido que a 

Casa atualmente encontra-se sem representação judicial. O Vereador  Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Sr. Presidente, solicito votação 

nominal.”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o nobre Vereador Jorge Mishima por esse requerimento, tendo 

em vista que tem muito trabalho para dar parecer jurídico dentro dessa Casa e, 

do jeito que está, realmente não pode continuar. Então parabéns, nobre 

Vereador, pelo seu requerimento, que é de suma importância para essa Casa.”. 

Para votação, o Sr. Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 

chamada nominal de todos os Srs. Vereadores: Fábio Rogério Barbosa [Sim], 

Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina 

[Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 

Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Sim], Walter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida 

[Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por 12 votos 

favoráveis. Após a votação, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Eu também, apesar de não votar, mas gostaria de manifestar aqui os meus 

agradecimentos ao vereador Jorge, que realmente a gente se encontra numa 

situação bastante complicada quanto à questão do jurídico, e nós temos 
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alguns... não só os trabalhos legislativos dos nobres vereadores, mas também 

muitas questões judiciais; há muita judicialização na Casa e há a necessidade 

realmente de uma contratação emergencial de advogado ou de um escritório. A 

direção vai analisar juntamente com a Mesa Diretiva a forma de contratação. 

Então gostaria de agradecer ao nobre Vereador pela apresentação do 

requerimento. Solicito à direção da Casa que envie cópia para todos os 

membros vereadores da Casa.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Só para adendar, Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a todos os 

vereadores desta Casa. Isto mostra que os vereadores desse legislativo têm 

trabalhado e muito. Então quero agradecer mais uma vez e gostaria contar 

também, caso for possível, da assinatura em apoio à minha iniciativa. Muito 

obrigado!”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 099/2019: Requer 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providencias 

em relação a lombada/redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida 

Lauro Albano, Bairro Jardim dos Eucaliptos. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 164/2018.APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 100/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, preste todas as informações, quanto as 

dívidas herdadas com o encerramento do Consórcio Intermunicipal para Aterro 

Sanitário (CIPAS). APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 101/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que providencie junto ao 

Setor Competente, copias do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim e a Empresa Renov Pavimentação, referente a execução da obra 

da Estrada Minami. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO. 7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 102/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de prestar 

esclarecimentos quanto a situação das obras de pavimentação das Ruas 

Domingos Ramalho e Neusa Fátima, ambas localizadas no Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

103/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Domingos Ramalho e Neusa 

Fátima, ambas situadas no Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 9. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 104/2019: Requer ao Senhor 
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Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja asfaltada a Rua João Pinto dos Santos, Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 10. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 105/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que informe através de descritivo item a item todos os gastos municipais com 

as festividades comemorativas do aniversário da cidade: como palco para 

desfile cívico; estrutura de som para desfile cívico; som com iluminação da 

praça pública e estruturas de palco; caches com bandas e artistas; devida 

autorização de bombeiros e polícia militar. APROVADO.11. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 106/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que determine ao Departamento Responsável e se proíba 

o estacionamento de carros sobre a Praça São Benedito e em frente a Matriz. 

APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura das Moções de 

Pesar nº 07 e 08/2019.AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 12. Em única discussão e votação a 

Moção de Pesarn°007/2019 ao Falecimento da Sra.Umbelina da Silva 

Machado, mais conhecida com Dona Belinha. O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Gostaria de fazer minhas as palavras da 

Vereadora Zuleika. Primeiramente parabenizando pela moção, e eu, como 

nascido neste município, desde que me entendo por gente, conheço a dona 

Bela e convivemos durante muito tempo na sua amizade, e no auge aí dos 

seus 93 anos de idade nos deixa. É lógico que, com uma idade dessa... queira 

nós podermos chegar perto disso, né? Mas é com muita alegria, não com 

tristeza, com muita alegria que digo: tenho, tive o prazer de conviver e ter a 

amizade de dona Bela durante todos esses anos. E realmente deixa uma 

lacuna na nossa cidade. Uma pessoa que sempre trabalhou, se dedicou na 

lavoura, inclusive; sempre dedicou muita atenção às coisas da igreja, fazendo 

em tudo a vontade de Deus. É um grande exemplo a ser seguido. Então fica 

aqui também o meu pesar, e peço, Vereadora Zuleika, se puder assinar essa 

Moção, muito obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Também gostaria de parabenizar a nobre vereadora Zuleika, parabéns, 

Zuleika, por Moção de Pesar à dona Umbelina. Realmente, como disse o 

professor Sergio, eu a conheço desde 1964, talvez até mais do que o professor 

Sergio. Mas é claro que eu não tive... Gostaria de ter uma amizade mais, mais 

perto. Mas parabéns, nobre vereadora! É uma pessoa realmente fervorosa, 

devota, muito dedicada ao próximo. Parabéns!”. APROVADA. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA.13.Em única discussão e votação a 

Moção de Pesarn°008/2019 àfamília do Sr. Joaquim Utida. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria aqui de 
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parabenizar e também falar que o Sr. Joaquim Utida, além de feirante, foi um 

cara de extrema, extrema doçura como pessoa. Um cara íntegro, 

trabalhador.Tive a oportunidade de conviver desde a minha infância com a 

família deles,sou amigo do Ricardo, filho dele, da Sandra também, estudei com 

ela, então eu pude conviver e conhecer muito, tanto é que eu pedi para me 

retirar, que eu fui até à casa da semana passada direto após saber pelo 

vereador autor da moção, do falecimento.Queria deixar aqui mesmo o meu... 

embora também assinando, o meu pesar a uma pessoa que foi íntegra e viveu 

tanto tempo aí, sempre atendeu todo mundo muito bem, né? Muito 

obrigado.”.APROVADO. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 14.Projeto de 

Resolução nº 004/2019: Dispõe sobre a alteração dos membros das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências. APROVADO. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Ao encerrar os assuntos em questão na Ordem do Dia, na qualidade 

de presidente da Comissão Permanente de Educação, eu gostaria de convocar 

uma reunião para quinta-feira às 13 horas nesta Casa, onde nós trataremos do 

Estatuto do Magistério. E aí convido todos os vereadores, todos os nobres 

pares que queiram participar dessa reunião. Solicito que seja convidada a 

comissão que trata do estudo do Estatuto do Magistério desse município, 

também a secretária de educação, o secretário de finanças e, porventura, se 

tiver outros órgãos interessados, que possam ser convidados; quinta-feira, às 

13 horas,nesta Casa.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: 

“Apenas para corroborar com a colocação de vossa excelência,vereador 

Sergio, essa presidência, desde a sessão passada,na qual eu fiz uso da 

Tribuna para discutir sobre a questão do Estatuto do Magistério, a Presidente 

do Conselho Municipal de Educação, a professora Débora Dias tem tido alguns 

contatos via WhatsApp com essa presidência, e algumas até tive oportunidade 

de conversar com vossa excelência, e hoje mesmo pela manhã, ela solicitou 

também, inclusive ela havia conversado com vossa excelência, também deve 

ser via WhatsApp, da possibilidade dessa reunião.E eu comentei até com ela 

de que existia esse conflito de horários, porque vossa excelência leciona no 

período da manhã no estado e ela leciona no período da tarde no município de 

São Paulo. Então estava conflitante o horário tanto de vossa excelência quanto 

o horário dela, como presidente do CMEe também uma das pessoas 

responsáveis pela elaboração do novo estatuto.Nós chegamos a discutir 

inclusive, porque ela me questionou sobre do que eu havia colocado na 

Tribuna, de que era uma inverdade de que o estatuto não estava parado,estava 

sendo discutido, né?E eu deixei bastante claro para ela que eu não estou 

cobrando o funcionário ou a comissão que está elaborando o estatuto.Eu estou 

cobrando o Executivo, porque quem manda para a Casa é o Executivo; quem 
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assina é o Prefeito.Não é a comissão de funcionários que vai chegar na Casa e 

apresentar o projeto.Quem apresenta é o Executivo. E eu, na função de 

parlamentar, no exercício da minha função, eu cobrei o Executivo quanto à 

questão do Estatuto do Magistério.Em momento algum estava cobrando a 

comissão ou o Conselho Municipal de Educação ou quem quer que seja, oua 

Secretaria de Educação.Estava cobrando o prefeito, o Poder Executivo, que 

encaminhasseo projeto para cá.E depois de algumas discussões via 

WhatsApp, nós chegamos a um consenso de que era necessário, tendo em 

vista esse trabalho já estarsendo... foram reativados, na realidade, foram 

reativados segundo a informação que ela me passou.Foram reativados e 

estaria disposto a discutir conosco nessa Casa como está, aque péestá o 

trâmite do Estatuto do Magistério.Hoje pela manhã ainda eu conversei com ela 

sobre isso, disse que existia um projeto de resolução a ser votado hoje, do qual 

vossa excelência estava sendo indicado dentro desse projeto como presidente 

da Comissão de Educação, que assim já o era na Portaria anterior, no projeto 

anterior, e permanece nessa, e que posterior à passagem da aprovação do 

projeto,eu levaria até o conhecimento de vossa excelência.Mas vossa 

excelência está antecipando,então fica então solicitado à diretoria da Casa que 

faça o convite.Aí eu não sei se vossa excelência vai realizar a convocação ou o 

convite, porque o convite, podem participar ou não; a convocação, serão 

obrigatórios a participar. Lembrando que se for a convocação, nós podemos 

convocar o secretário e os membros do Executivo, porque não existe um 

conselho que não é o conselho,e aí quem está mais ligado diretamente à 

educação, não é o conselho especificamente que está cuidando do Estatuto do 

Magistério; quem está cuidando é um conjunto de professores que foram 

articulados entre os próprios pares da educação para que representassem a 

maioria dentro desse conjunto de propostas à elaboração do Estatuto do 

Magistério.Então, se caso for convocado ou convidado, no caso, ou convite ou 

convocação, se for o convite, aí sim poderemos convidar essa comissão que 

está elaborando em conjunto.Agora, se for convocação, só poderemos 

convocar o que é de competência daSecretaria de Educação, departamento 

jurídico e o Executivo, de modo geral.”.O Vereador Sergio de Paula Franco 

explica: “Sr. Presidente, a provocação desta data é justamente por conta de 

que é um horário pertinente para esse Vereador e também para a comissão 

que trata dos estudos do Estatuto do Magistério.Não é nenhum conselho; essa 

comissão,ela é formada pela professora Flúvia, professora Elisângela, Hélio 

Jungi, Joelma, Alexandra, Edgar e Alisson.Cada um respondendo pela sua 

respectiva área, né?Então esses professores, eles podem, sim, ser convidados 

ou convocados,aí a gente vê com o jurídico da Casa qual o procedimento.Mas 

a princípio fica marcado por este Vereador, por esta comissão, às 13 horas na 
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quinta-feira, que éum horário oportuno, mesmo porque as nossas reuniões de 

comissões sempre começam às 15h30.Então às 13 horas éum horário livre.”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves pergunta: “Me permite uma 

colocação, Vereador Sergio?É que é assim: nós temos diversos projetos 

parados na Casa e essa presidência ia convocar a reunião das comissões 

permanentes da Casa justamente na quinta-feira às 15h30 como é de praxe de 

todos.Eu não sei se existe a possibilidade de vossa excelência antecipar para 

quarta ou prorrogar para a sexta, até para que não ocorra aquela 

situação.Caso não, se for consenso dos presidentes da comissão, nós faremos 

as comissões na quarta-feira,e aí poderíamos estar discutindo até o final da 

sessão para que a gente possa chegar num consenso, vossa excelência como 

presidente da comissão de educação e a Mesa Diretiva, para que a gente 

possa, se possível, não cruzar essas duas reuniões das comissões, tanto das 

comissões permanentes da Casa, porque o Estatuto do Magistério é um 

assunto que vai delimitar um pouco mais de tempo.E eu acho que das 13até às 

15h30, nós não vamos conseguir terminar essa reunião, e acaba sendo 

prejudicado as reuniões das comissões.Nós já tivemos experiências disso em 

outras situações e eu gostaria de tentar evitar isso.Mas até o final da sessão, 

se nós pudermos chegar num consenso aí, aí a gente colocaria já à disposição 

de todos.”. O Vereador Sergio de Paula Franco responde: “Sugiro que 

mantenhamos às 13 horas, como foi pedido, e, se possível, a reunião das 

comissões passe para quarta-feira às 15h30 mesmo, se for interessante 

assim.Com relação à discussão, nós não estaremos nos debruçando em cima 

daquilo e pegando um estatuto que tem que ser formado;é uma informação de 

como está o andamento.É uma informação e uma discussão de como está o 

andamento, não vai finalizar o trabalho nesse dia.Mas é justamente para ter um 

acompanhamento, assim como tivemos uma reunião tambémpedida por esse 

Vereador para tratar dos assuntos pendentes do porquê do município estar no 

CAUC e tivemos um bom diálogo;foi uma reunião não muito extensa e 

conseguimos alguns esclarecimentos, então também esta não vem para ser 

ocupada a tarde toda, e sim para pontuar algo que como que está acontecendo 

esse estatuto, que é de interesse de todos os professores da rede e não só dos 

professores, mas de toda a cidade, porque algo que reflete dentro de uma sala 

de aula,ela vai respingar na cidade toda.Então nós precisamos saber como que 

anda esse estatuto a partir daqueles que estão elaborando. E é claro que se for 

a proposta inviável, o Executivo nem enviará para a Câmara.Então nós 

precisamos estar a par, mas a discussão,eu acredito que, quando vier o 

estatuto, aí sim, nós, enquanto comissões, teremos muito tempo para debruçar 

em cima desse trabalho, porque não é só simplesmente pegar um projeto e 

aprova-lo.Muito obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 
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pergunta: “Bom, então vou consultar o plenário da possibilidade da reunião das 

comissões na quarta-feira,quarta-feira às 15h30.”.O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu, na condição de relator 

dessa comissão, eu gostaria de deixar informado já à vossa excelência, que 

seja registrado na Casa também e ao presidente da Comissão, que a mais ou 

menos uns 12 dias atrás eu firmei um compromisso na Assembleia Legislativa, 

na qual fica inviável eu cancelar esse compromisso, também tendo em vista 

que é de suma importância para o nosso município. Muito obrigado.”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves pergunta: “Aos demais membros, 

consulto se quarta-feira a reunião das comissões e quinta-feira a reunião da 

comissão do Estatuto do Magistério, lembrando que apenas atítulo de 

orientação,caso haja,e aí a presidência vai procurar o encaminhamento dos 

atos administrativos e também consultar o Executivo,caso haja uma Portaria 

nomeando os membros para a comissão específica do Estatuto do 

Magistério,aí sim, por ato municipal, nós podemos convocar, sim, os membros 

dessa comissão, tá?”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, só para ficar mais claro, eu não vou poder estar 

presente nessa reunião devido já a um compromisso.É como eu falei:eu, na 

condição de relator, gostaria,claro, de estar presente nessa reunião.Mas é 

como eu falei: mais ou menos a 12 dias atrás eu já firmei um compromisso na 

Assembleia Legislativa, então eu não irei estar presente.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Eu até entendo, vereador Robério, mas 

partindo da presidência da comissão,é normativo e regimental o Presidente 

convocar a reunião.É claro que aí tem que se haver um consenso dentro da 

comissão para que a gente possa já chegar determinado.Agora... aí, se vocês 

quiserem um tempo ainda para discutir essa possibilidade de mudança de data, 

fica a critério.Vou deixar então mais para o final, no encerramentodos 

inscritos,aí sim fazer a manifestação final,ok?”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva explica: “Sr. Presidente, eu até entendo, né, que, no caso, seria 

a convocação do presidente, mas eu,assim, gostaria que ficasse registrado na 

Casa, porque não é... assim,issoaí não foi marcado ontem, hoje, não.É uma 

coisa que já faz algum tempo.Então apenas para realmente ficar registrado na 

Casa que não vai comparecer na reunião não é porque não quer,é que já 

existia uma agenda.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Ok, 

está registrada a manifestação de vossa excelência.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu também gostaria de deixar 

registrado que eu não vou poder participar na quinta-feira, que eu também 

tenho um compromisso na Assembleia Legislativa,que foi feito um convite com 

o deputado.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Registrado 

também a manifestação de vossa excelência.”.O Vereador Lourival Bispo de 
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Matos solicita pela ordem: “Eu também realmente não vou poder participar 

dessa reunião, porque eu tenho um compromisso também na Assembleia 

Legislativa também. Foi marcado, então a gente realmente não tem como 

desmarcar uma coisa que foi antecipada. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Será registrada a manifestação de vossa 

excelência.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Eu gostaria de voltar falando, já que vocês estão falando da comissão, 

é um assunto que também é relativo, o Sergio deixou pertinente aqui, que é em 

relação ao CAUC, às questões do FUMEFI, que eu recebi um convite, falei que 

traria à tona, essa semana vai ser criada a frente parlamentar quinta-feira às 10 

horas na Assembleia Legislativa em relação ao FUMEFI, que não é só nossa 

cidade que recebeu um corte na metade. Então eu recebi um convite do 

deputado André do Prado, eles vão estar criando essa frente parlamentar do 

FUMEFI. Então provavelmente, a quem queira ir, na quinta-feira eu irei para lá 

também na Assembleia Legislativa, eu vou passar o convite para o 

presidente,se recebeu, não sei se recebeu também.Se vossa excelência 

pudesse retransmitir aos demais pares por WhatsApp, para quem quiser 

acompanhar, por favor, comunicar comigo para a gente poder estar indo junto 

aí. Presidente, também gostaria, não havendo mais matéria deliberativa, 

gostaria de pedir licença para me retirar.”.O Sr. Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do plenário e solicita ao Primeiro Secretário que faça a 

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

O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério Barbosa que, com a 

palavra, diz: “Boa tarde,Mesa, boa tarde,nobres pares, boa tardeà população 

presente,à imprensa.Bom, hoje eu vim aqui para testar uma conta com o povo 

de Biritiba, como estamos aí trabalhando muito; agradecer a Casa, que está 

me ajudando aí a fazer a resolução de muita coisa aí.Dizer a respeitodessa 

onda de roubos,de furtos que estão tendo na cidade aí,já procuramos a polícia 

militar, a qual disponibilizou de vir até àCasa aqui para ajudar-nos achegar 

numa solução possível o mais rápido possível. E também eu queria...quis me 

questionar, não sei se a Casa tem aquele detector de palavrão, porque se tiver, 

eu queria falar, mas escreveram para mim falar; que eu estou ficando meio 

chateado.Essa Casa está virando motivo.Pedir aos nobres vereadores 

Reinaldo, Juca, todos aqui presentes: não assino documento sem eu ler.Tenho 

meus compromissos, sou justo, faça-se justiça.Essa Casa está virando 

promoção, já.Enquanto eu estou saindo para resolver uma coisa, me parar 

para assinar?Não.Assino documento nessa Casa.Não na minha casa, não na 

rua, onde tiver que ser.Eu assino aqui, mas eu tenho que ler, ser justo.O que 

me deixou mais ainda é as pessoas tentarem subestimar a inteligência do 

outro.Peguei a folha errada, mas tenho aqui a transcrição de um 
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WhatsApp.Transcrição de WhatsApp.Gente, sou policial. Eu sei de tudo.Eu 

corro atrás.Ou seja, escreveu tudo errado.Ou seja, não mandaram pelo seu, 

mas mandaram falar.“Meu, assina!Todo mundo assinou, só falta 

você.”Mandaram isso para o meu amigo Vereador Walter.Isso é coação.Isso é 

tentar fazer...Só um minutinho, Presidente, para mimpegar ali... Aqui está 

atranscrição. Falou besteira Facebook, falou besteira WhatsApp, vou saber, 

vou levantar.“Boa tarde „Ismo‟ (...)”- acho que era o irmão –“(...) Tudo 

bem?Falta você assinar.Falei aqui que você é nosso.”.Pô, quem é de quem 

aqui, gente?Ô, vamos ser homem, vamos ser adulto!Enquanto estão tentando 

discutir aqui uma futura eleição, eu não estou preocupado em ser Vereador 

mais.Se tiver que ser, Deus vai me colocar aqui dentro.Eu estou preocupado 

em ajudar essa cidade que está 20 anos atrasada por causa de uma política 

que está sendo feita desse jeito; alto promoção!Em vez de se preocupar em ser 

prefeito,vereador deputado oupresidente, vamos fazer o serviço 

vereador?Vamos cobrar? Vamos sair que nem eu saio aqui, vamos buscar lá, 

estou indo buscar também junto com os vereadores aqui lá fora alguma coisa 

para a gente!Você me encontra das oito horas ao meio-dia e das duas horas às 

cinco horas aqui fazendo contato, buscando a solução, e não quero isso só 

para mim.Eu quero levar o nome de todo mundo que tiver trabalhando.Mas, 

gente,isso aqui está virando casa de promoção, gente!Vamos acordar.Vamos 

acordar?E sem falar que isso é crime,tá?É pena,detenção de três meses ou 

pagamento de multa, vai até um ano aí.Meu, chega!Não aguento mais 

isso!Vamos ser homem, vamos ser decente.Não gosta de mim?Fala na minha 

cara:“Não gosto de você”.Só que o povinho aqui em Biritiba virou fanático.Ó, tu, 

tu, tu, falei mal dele.Tenta a sorte.Outra: meu gabinete tem dois aparelhinhos 

que nemminha assessora sabe.Entrou lá,está gravando. Escuto no meu 

celular.Fala besteira, fala besteira.Vai lá, qualquer um aqui,tá?Não tenho 

medo.E se quiser a transcrição, eu dou.Eu não devo nada para 

ninguém.Falaram que vai...deixa eu ver...“Quem não assinar vai sair na mídia, 

porque está passando um pano”. Nossa!Quem estiver errado aqui, sou 

imparcial, meu.Quem estiver errado vai para a grade, fica lá preso, paga o que 

deve.Agora, se não deve, mostra sua inocência. Então, mas coagir, não.Isso 

aqui foi mandado para o meu amigo Vereador Valter.Ô,Valter, tem encaminho, 

se for o caso, eu vou até com você lá, vamos tomar os órgãos decentes aí, 

vamos fazer pagar o que faz.Vamos descobrir quem mandou esse número.Vou 

descobrir, sim, quem mandou a mensagem.Se for funcionário público, que eu 

já sei, já estou facinho de saber, vai pagar, vai pagar pelo erro 

judicialmente.Aqui não está escrito „pateta‟, não,„leigo‟ não; aqui não está 

escrito „trouxa‟, não, certo? Estou me questionando muito sobre isso, a gente 

sai na rua, a gente tenta ouvir...Pô, gente, vamos ter respeito!Eu não quero 
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perder o respeito de ninguém aqui, respeito a todos.Eu não quero perder esse 

respeito, mas não vem me tratar como um moleque.Não sou moleque.Acredito 

que aqui somos homens e mulheres decentes que sabem fazer a coisa 

certa.Essa transcrição, vou fazer com correria, vou mandar já para ser 

transcrita, a pessoa vai ter que falar se ela foi intimidada a fazer isso.Quem 

estiver sendo intimidado a falar o que quer aqui dentro quando a gente estiver 

aqui, não vai ser feito, não vai ficar assim, não, seja qualquer um, seja quem 

estiver aqui, se ele estiver lá fora, quem estiver manipulando alguma coisa por 

fora aí, mas isso não vai ficar assim, não.Não sou dono da razão, mas a gente 

corre atrás dela.A gente busca ela lá, busca a solução, porque isso aqui é 

intimidar, é intimidar.Se o cara... se eu não falasse, se o Walter não falasse, se 

o professor Sergio, se oJuca não falar, vai para o Facebook, vai para a TV 

Diário.Enquanto estamos discutindo posições políticas aqui dentro ou 

campanha política para ser o que for, o que deixar de ser, a cidade está há 20 

anos atrasada.Porque ninguém está correndo atrás de nada.Então, Presidente, 

essa é minha indignação hoje.Queria falar a todos, não é nada pessoal com 

ninguém, só que é o seguinte: ou vamos ser políticos para resgatar a nossa 

imagem e a de todos aí ou não vamos ser, porque moleque, eu não sou.Eu sou 

homem e vou honrar meu compromisso aqui dentro com quem está lá fora 

lá.Obrigado,Sr. presidente, obrigado à Mesa. Obrigado a todos.”.O próximo 

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

diz: “Sr. Presidente,toda a Mesa Diretiva, nobres pares, a imprensa presente, 

munícipes, uma boa tarde a todos!Primeiramente gostaria de parabenizar 

Biritiba Mirim, aonde tivemos um desfile cívico; parabenizar a organização, 

todos os envolvidos, todas as pessoas que se envolveram para ter um desfile 

maravilhoso.Tive o prazer de participar, foi muito bonito.Mesmo que nossa 

cidade esteja enfrentando uma crise política, mas nosso aniversário de Biritiba 

não poderia passar em branco.Então hoje venho parabenizar a todos os 

envolvidos, desejar que Biritiba cresça, se desenvolva tanto politicamente, 

como nossa cidade tanto precisa, geração de empregos, pessoas capacitadas. 

Então parabéns, Biritiba, uma boa tarde a todos, que Deus possa abençoar 

grandiosamente a todos.”.O próximo Vereador inscrito é o VereadorReinaldo 

Pereira Júniorque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente,nobres pares, a todos 

aqui presentes!Vamos lá... em tratando de imparcial,tudo bem, pode ser que 

tenha sido imparcial, mas do mesmo jeito que foi coagido algum Vereador, 

pode ser que tenha sido coagido a munícipe dentro da sala pós-sessão 

segunda-feira que houve. A Suelen está aí, até aconselhei, até aconselhei... 

até aconselhei a munícipe... ((manifestação do plenário))”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves solicita: “Solicito ao plenário que não se manifeste, 

por gentileza.”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior retoma e diz: “Até 
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aconselhei e falei: “Ó, porque se foi isso que aconteceu, tem que ser falado 

mesmo.”Tem carro passando na frente da casa dela vigiandoela,está 

entendendo?Então tem muita coisa acontecendo que é coação, concordo, é 

coação.Só que tem que ser imparcial aos dois lados.Se eu errei, se eu mandei 

alguma mensagem que magoou alguém, peço desculpas.Mas penso da 

seguinte maneira: do mesmo jeito que fomos com todos os outros que foram 

acusados, culpados, temos que ser agora, temos que ser coerentes.Por 

exemplo: se isso que ocorreu em 2015 tivesse feito uma CEI em 2015 e fosse 

constatado algo, nem candidato a vereador o nobre vereador poderia ter saído, 

nem candidato a vereador.Nem poderia estar aí, no caso. Então temos que ser 

coerentes com a nossa fala.Agora queria parabenizar a nossa cidade; foi muito 

bonito o desfile.Quero parabenizar todas as escolas que se postaram muito 

bem.Foi muito bonito as viaturas, todos que fizeram parte dessa festa, que 

estavam presentes, a administração que, com as dificuldades que está tendo, 

tem tentado fazer alguma coisa,porque antes a administração era boa; agora, 

para alguns vereadores, mesmo com cargo lá em cima,está ruim.Isso tem que 

ser falado também.Se o prefeito era ruim, então porque ficou abraçando?Tem 

cargo lá em cima e agora fica aí, reclamando?Então, Prefeito, que mande 

embora essas pessoas que foram indicadas por eles.Toma atitude 

também.Obrigado, presidente.”.O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita 

pela ordem: “Louvável a palavra do senhor, Sr. Vereador. A Sra. Suelen...”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicita: “Só solicito ao Vereador 

Fábio que se atente à questão de ordem.”. O Vereador Fábio Rogério 

Barbosa retoma: “Ok. Então,você já orientou a senhora Suelen, todo direito é 

digno, ela tem que ir mesmo fazer o B.O.Só que é o seguinte, Sr. nobre 

vereador: aqui a gente tem que ser justo, justo.Que seja feito um negócio 

coerente, coerente e certo com a justiça.E o que que acontece?É muito 

„bizuzinho‟.O senhor sabe,conhece essa cidade inteira aqui.Para inflamar, é 

fácil, porque é difícil pessoas serem influenciadas.depois todo mundo corre; 20 

e poucos anos de polícia, de vida pública, conheço tim-tim por tim-tim dessa 

cidade. Conheço pessoas que você menos espera e vem e fala, desde ladrão a 

cidadão de bem.Até o ladrão vem falar comigo hoje, que já foi preso por 

mim.Fala coisas que a gente... Meu,a gente está numa cidade que todos se 

conhecem. Tudo chega.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicita: 

“Conclua a sua questão de ordem,Vereador, por gentileza.”. O Vereador Fábio 

Rogério Barbosa conclui: “Que tudo chega.Então vamos atentar: se realmente 

estiver culpado, que pague,que pague com a cadeia, certo?Se estiver alguém 

coagindo, que pague. Seestiver alguém coagindo a cidadã, que pague na 

justiça.Mas a gente tem que se atentar a quê?Ao crescimento do município 

hoje, e não a esse tipo de coisa aqui dentro.Ajustiça já está sendo feita e se 
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tiver aqui que a gente intervir agora nesse momento, acho que está na hora de 

a gente tentar erguer essa cidade, não é hora de a gente tentarse promover 

aqui dentro. Obrigado,senhor.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

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

presidente,Mesa Diretiva, nobres pares,boa tarde!Imprensa presente,boa 

tarde!Funcionários desta Casa, boa tarde!A todos, boa tarde!Falando 

emcoagir,nobres pares, população aqui presente, estou hoje diante dessa 

Tribuna até mesmo para mim fazer uma defesa minha.Alguns dias atrás saiu 

uma publicação no jornal, no Gibi.Acredito que todos conhecem aqui o 

Impresso Brasil, Expresso Brasil, alguma coisa assim.E vinculou não só o meu 

nome, mas também a minha imagem ao que ocorreu aí na segunda-feira 

passada após a sessão da dona Maria,dona Maria Suelen Campos. Então, veja 

bem, eu não coagi ninguém,tá?Eu acredito que cada um faça sua campanha 

política da maneira que quiser,tá?Mas só que cada um respeite; principalmente 

essa Casa, tem que ter harmonia, um respeitando o outro.E gostaria de deixar 

bastante claro também: se errou, vai ter que pagar,tá?E mais: cada um tem 

que ser responsável pelos seus atos. Pelo menos é assim que eu 

entendo.Então, como eu falei desde lá detrás, lá atrás quando foi falado:“Não, 

que os vereadores... porque o prefeito...”, eu mesmo falei: cada um tem amplo 

direito de defesa.Então todos nós, acredito, pelo menos assim penso eu, que 

tem que ter o mínimo de respeito um com o outro,independente se é 

parlamentar ou se não é, até mesmo a própria sociedade hoje cobra isso.Poxa 

vida, fazer política uma hora dessa com o município do jeito que está?O 

município sendo acabado, o município sem a mínima estrutura.Pois eu digo: 

vamos se unir e fazer com que o município cresça, com que o município 

ande.Então é isso que eu peço:em vez de ficar atacando um vereador ou 

outro... eu fui citado, eu vou me defender.Eu vou e, com certeza, como eu falei, 

cada um tem que ser responsável pelos seus próprios atos.Vou me defender, 

vou fazer o que tem que ser feito, e veja bem: eu jamais, eu nunca coagi 

ninguém!Coloca lá:“Vereadores coagindo munícipe que entrou com 

requerimento”. Já passou, já foi lido aqui nessa Casa!Vamos ter uma decisão 

aí do jurídico da Casa, como bem disse o excelentíssimo senhor 

presidente.Então não é eu que vou julgar ninguém, não é eu que vou julgar 

requerimento, não.Eu, a minha campanhapra minha reeleição, eu vou fazer a 

minha campanha nos moldes que eu fiz em 2016, sem atacar ninguém, sem 

falar mal de ninguém.Eu acredito que hoje 32 mil habitantes querem que seja 

feitajustiça com quem? Justiça com nosso município.Todo mundo quer ver o 

município andar! Então não é eu e não é ninguém que vai travar o 

município.Mas para isso, todos nós temos que estar unidos em uma só 

causa.Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, população aqui 
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presente. Fiquem todos com Deus.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Sergio de PaulaFrancoque, com a palavra, diz: “Senhor presidente,Mesa 

Diretiva, nobres pares, população aqui presente, população de casa, a 

imprensa,boa tarde a todos! Nesta tarde aproveito a oportunidade para 

parabenizar nossa cidade, que teve, na data de ontem, o seu 144º ano de 

fundação e 55º ano de emancipação política.Nossa cidade, depois de tudo isso 

que a gente ouviu aqui e depois de tudo que a gente ouve nas sessões desde 

o primeiro dia desse mandato, e por tudo que a gente ouve no noticiário, e por 

todas as ocorrências tidas, ela não deixa de ser a nossa Biritiba. Ela merece 

muito ser amada e merece muito ser valorizada.E nós estamos muitas vezes 

tripudiando um em cima do outro e esquecemos de valorizar aquilo que é 

nosso. Porque a nossa Biritiba depende, sim, da ação de cada um.Depende de 

cada um de nós.E quando eu falo „cada um de nós‟, eu estou dizendo desse 

morador há 45 anos desse município, que eu nasci aqui na Rua Shigueru 

Takebe,148.Eu nasci dentro de casa,nasci aqui nos moldes da população de 

45 anos atrás.E tantas coisas acontecendo aqui, mas a gente só pauta naquilo 

que não presta, esquece de valorizar nossa cidade.Então quero parabenizar 

aqui a população que bravamente resiste a tudo isso, que bravamente luta pela 

nossa Biritiba. E é claro que muitas vezes a gente vê situações equivocadas e 

situações que nos levam muitas vezes a questionar “até quando?”.E pensando 

nesse “até quando?”, no dia 2 de maio último, estivemoseu,o policial Fábio, os 

dois representantes da Guarda Patrimonial,estivemos no 17ºBatalhão 

conversando com o comando da polícia que é responsável pela nossa região, e 

ali o Major Otávio, ele deixou bem claro que a polícia está pronta para fazer 

aquilo que precisa ser feito.Está pronta para intervir na nossa cidade em tudo 

aquilo que for necessário para a melhoria da nossa cidade.E quando eu falo 

„melhoria‟, eu falo agir contra os vagabundos, agir contra os delinquentes que 

estão fazendo pequenos furtos, muitas vezes para sustentar seu vício, ou 

então estão fazendo grandes roubos nas casas com uma estratégia bem 

montada, com o crime organizado.E a gente está contra isso.É contra isso que 

a gente tem que lutar, contra tudo que está errado.Então gostaria de agradecer 

aqui publicamente o apoio do Major, que colocou a polícia militar à nossa 

disposição para fazer as ações já nos próximos dias.Ele falou:“Vamos em 

conjunto fazer um grande trabalho na cidade e recuperar tudo aquilo que a 

gente tinha anos atrás na cidade e que ultimamente estamos perdendo”, que a 

tranquilidade de morar em Biritiba já está acabando, a partir dos nossos 

políticos, a partir das pessoas que estão na rua fazendo as trapalhadas aí.Eu 

não quero me alongar muito no assunto, mas eu quero dizer uma coisa. 

Inclusive eu falei com o nobre Vereador na semana passada; não é nada 

pessoal, só que em momento algum eu fui coagido para assinar alguma 
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coisa.Quando teve a primeira CEI nessa Casa eu fui contra e, na minha fala 

aqui, eu deixei bem claro que até então, naquele momento, eu não via 

materialidade.Tinha indícios, mas eu não vi a materialidade. Quando 

colocarama segunda CEI, não sei se proposital ou se foi acidental, no dia 26 de 

fevereiro, estava documentado nesta Casa que eu estaria em curso, portanto 

não estaria presente na sessão.Eu avisei com uma semana de antecedência. E 

aí colocaram uma CEI na minha ausência.Depois falaram:“O professor Sergio 

não assinou”.O senhor Sergio não estava presente.Quinze dias depois eu 

avisei com uma semana de antecedência que eu estaria ausente no dia 12 de 

março.Colocaram mais uma CEI na minha ausência, coincidentemente;o 

professor Sergio não assinou.Ele não estava presente.Quando chegou nas 

duas CPs, todo mundo sabe da minha amizade com o professor Jarbas na 

Adhemar Bolina, todo mundo sabe disso.E eu votei favorável à CP 

porquê?Porque extrapolou os indícios.Já tinha mais indícios.E a partir daquele 

momento eu me posicionei não a favor do amigo, não contra o amigo, eu me 

posicionei pela cidade e disse ali que votava favorável ao relatório, 

porquê?Porque o assunto era a cassação, aCP direto, e eu votei 

favorável.Quanto aos nobres pares que estavam nessa Casa,votei também.A 

outra CP, que foi do Vereador Luís, votei favorável também.E disse para o 

vereador essa semana:“Você já sabe do meu posicionamento”.Se tem indício - 

só para finalizar, Sr. presidente - se tem um indício, é uma CEI que está sendo 

proposta, vamos investigar.Então precisa ser investigado.Agora o próprio 

Vereador me disse:“Eu tenho como provar na justiça que eu não devo.”.Eu 

falei:“Ótimo, a gente vai exercer o nosso papel de investigação”.Não é uma CP, 

não é um processo que retira ninguém do mandato, é uma CEI.A partir dessa 

CEI, ela pode se desdobrar numa CP ou não.Mas que ainvestigação precisa 

ser feita, e eu assinei esse termo sem nenhuma coação.Na minha liberdade, 

desde o primeiro dia de mandato, no dia primeiro de janeiro, subi nessa 

Tribuna e disse:“Eu não estou aqui por causa dos 394 votos, estou aqui para 

trabalhar pelo município e vou fazer até o último dia do meu mandato”.E digo 

para vocês: até o último dia do meu mandato eu vou prezar pela verdade nessa 

Casa.Por isso assinei sem nenhuma coação nem de um lado e nem do outro. 

Muito obrigado,Sr.Presidente.”.A próximaVereadorainscrita é a Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passosque, com a palavra, diz: “Lá vai eu com 

a minha timidez novamente ((risos)). Boa tarde a todos! Boa tarde pessoal que 

está aqui nessa Casa hoje. Eu quero hoje parabenizar o nosso município e 

toda a população que aqui mora, os nascidos e os que escolheram nossa 

cidade também pra morar. Que a cidade não perca a esperança e renasça,que 

ainda tem esperança, né?Nossa cidade vai melhorar.A gente tem que se unir, 

deixar de um bater no outro por briguinha de poder, certo?então vamos fazer o 
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que é justo.eu também quero esclarecer que eu,em momento algum eu fui 

coagida, e a gente tem que investigar.Se não deve, não teme, certo?Então eu 

não fui coagidaem momento nenhum por nenhuma das partes. E a gente tem 

que fazer o nosso papel, gente.Vamos nos unir aqui todos, certo, para fazer o 

bem pelo nosso município.Eu sou nascida aqui, eu quero ver essa cidade 

crescer, eu quero ver essa cidade bonita, certo? Chega de fala-fala, diz-que-

diz, um fez, o outromanda mensagem... não, gente!Vamos ser„na real‟, olha no 

meu olho, fala o que você precisa, né? Chega de pegar dinheiro do povo, pelo 

amor de Deus, vamos fazer por nossa cidade!Que tenha mais uma cidade 

bonita por mais 55 anos e mais 55 anos. Tá joia? Obrigada e boa tarde!”.O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Embora eu não tivesse me 

inscrito, eu gostaria de, se a vossa excelência permitir, ter dois minutinhos pra 

mim explanar?”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves concede ao 

Vereador Jorge Mishima seu tempo de fala, e este diz: “Com respeito ao 

nobrevereador Leonardo Venâncio Molina, que foi feito um requerimento para 

que fosse criadaCEI, eu quero dizer, porque o nobrevereador Reinaldo disse 

que eu era Vereador na oportunidade, em 2015, de que não foi tomada 

nenhuma providência, e que se fosse tomada, se fosse se fosse tudo no 

condicional, ele não seria candidato. Digo a ele que houve uma abertura de 

sindicância interna na prefeitura, que eu fiquei sabendo, tanto é que o resultado 

da promotoria saiu só agora. Não é da nossa alçada cassá-lo ou não ou afastá-

lo ou não. Isso, quem determina é o cartório eleitoral. Portanto, ele foi 

candidato, né? E agora, tornando-se realmente esse peculato, ele terá direito à 

ampla defesa, mas eu quero, de antemão, não quero influenciar, e quem sou 

eu para influenciar de tal maneira, mas eu quero dizer que sou solidário à 

vossa excelência, nobre vereador, ao que pode acontecer e, se condenado for, 

e, para ser eleito, tem que estar transitado em julgado, então... vossa 

excelência está numa fase de abrir uma só. Quero dizer assim, até acalmar os 

ânimos de todo mundo, quero m promover um pouco, como alguns vereadores 

fazem aí. No último domingo, Sr. Presidente, a nossa equipe de Gateball de 

Biritiba, do qual eu sou um dos jogadores, nós somos dispostos por cinco 

atletas, nós nos consagramos campeões da Central de Biritiba Mirim. 

Jogadores que vêm de Bertioga, Mogi, Suzano, Salesópolis e Biritiba. É um 

campeonato com taça transitória e nós nos sagramos campeões da 17º edição 

do Arengô Rai. O gateball, Sr. Presidente, foi implantado em 1947 pós-guerra 

do Japão. Como não tinha divertimento pra ninguém, um tal de Sr. Suzuki, ele 

bolou esses jogos que hoje... a princípio foi criado para a juventude, para as 

crianças que não tinham condições para brincar, e hoje, predominantemente, 

são jogadores de idades avançadas. E, para nossa satisfação, nossa Biritiba 

hoje é respeitada no gateball do Brasil, que existe mais de 20 mil jogadores 
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com várias equipes em todo o Brasil, e Biritiba Mirim faz honrosamente 

representando nosso município com duas vezes campeã dessa taça Arengô. 

Então eu quero aqui agradecer ao nosso presidente Luiz Tomi, aos atletas, ao 

Sr. Tomita, ao Nakagawa, o Kubayashi, por ter dado essa oportunidade de 

divulgar mais e mais o nosso Biritiba para todo, principalmente a nossa região 

central: Mogi, Salesópolis, Biritiba e Bertioga. Muito obrigado, Sr. 

Presidente.”.E não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Em 

nome dessa Presidência, encaminhe os parabéns a toda a equipe da 

modalidade, Vereador Jorge! Antes de encerrar a presente Sessão, também 

gostaria de parabenizar novamente a nossa cidade Biritiba Mirim. Ontem eu 

estive presente ao desfile, onde gostaria de parabenizar as unidades escolares 

que fizeram o desfile com os funcionários, os alunos. Um detalhe que me 

chamou bastante atenção, e os vereadores que estavam no desfile, presentes 

no desfile não sei se perceberam isso, mas ontem eu percebi o quão forte está 

o esporte da nossa cidade. É claro que isso não vem só dessa administração, 

vem de um trabalho há longa data, desde a época do vereador Robério, 

quando era diretor do esporte, eu, quando passei pelo esporte, o próprio 

Evandro. Mas ontem teve o desfile das escolas, e logo em seguida ao desfile 

das escolas, eu vi o desfile das modalidades esportivas, e o quanto se cresceu 

na nossa cidade. Nós vimos coisas que dificilmente nós víamos em Biritiba. 

Nós víamos basicamente futebol, futebol de salão, male mal o vôlei, quando 

tinha na época... Hoje nós temos Jiu-jitsu, Taekwondo, capoeira, vôlei, futsal, 

futcampo, enfim, nós temos diversas modalidades: Taekwondo, karatê... E eu 

fiquei muito... uma surpresa muito grata de ter presenciado ontem no desfile 

todas as essas modalidades, até o boxe. Até o boxe estava se fazendo 

presente no desfile, e eu fiquei muito satisfeito de saber o quanto ao longo dos 

anos o esporte na nossa cidade evoluiu. É claro que temos muito a crescer 

ainda, não só no esporte, mas em todas as áreas, mas é um fato que... assim, 

além de todo o desfile cívico-militar, que foi muito bem apresentado, mas o 

esporte foi, assim, um destaque muito... que eu consegui registrar com maior 

observação nesse sentido, no sentido do crescimento do esporte. Então eu 

gostaria de parabenizar a todos os envolvidos no desfile e também, mais 

especificamente, a todos os envolvidos no esporte da nossa cidade, às 

pessoas que já têm plantado o esporte não só nesse período agora dessa 

gestão, da gestão passada, mas as que já vêm ao longo do tempo, como a 

Joyce, do Taekwondo, como o pessoal da capoeira, que já está na estrada há 

muitos anos. O próprio pessoal do boxe, o próprio pessoal do Taekwondo, Jiu-

Jitsu já faz muito tempo que está, o basquete está um pouco mais recente, o 

futsal, que já tem lá também, que já foi representado lá pelo Anésio, mas 
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também o Show de Bola, que está desde 2000 implantado na nossa cidade... 

Então, quer dizer: tem crescido muito! Então gostaria de parabenizar a todos os 

envolvidos no desfile e mais especificamente à equipe do esporte, de um modo 

geral, da nossa cidade, que foi uma belíssima apresentação do esporte não no 

sentido de conteúdo, mas no sentido de mostrar à população a quantidade de 

modalidades que nós temos disponíveis no nosso município. A criança, de 

repente, ela não faz uma adequação no vôlei?Ela tem o Jiu-Jitsu. Ah, não tem 

o Jiu-Jitsu?Tem o Taekwondo.Não tem o Taekwondo?Tem a capoeira.Não tem 

a capoeira?Tem o boxe.Não tem o boxe?Tem o karatê.Não tem o 

karatê?Tem... enfim, o futebol feminino... Quer dizer, nós temos uma vasta 

quantidade de modalidades esportivas no nosso município. Quiçá, Vereador 

Jorge, os nossos representantes da área de esporte consigam cumprir um 

projeto de lei que é de minha autoria juntamente com vossa excelência, que é o 

xadrez na nossa cidade, que ainda não se faz representar, mas eu tenho 

certeza que, através desse também método educacional, a gente possa estar 

implantando.Bom, eu gostaria também de agradecer ao convite do vereador 

Fábio, pedir as desculpas de não poder comparecer na reunião do 17º 

juntamente com vossa excelência e o vereador Sergio, que esteve presente 

com o comandante, devido aos compromissos. Vim até aqui à Casa para que 

pudesse os acompanhar e me fazer presente nessa sessão, porém chegou 

aqui, uma série de situações que precisava resolver administrativamente e 

acabei não podendo participar.Mas oportunidade não faltará para que a gente 

possa nos reunir com o comando da polícia militar para tratar do assunto da 

segurança pública e, inclusive, faço o convite, como vossa excelência e o 

vereador Sergio já fez, para que o comando venha até essa Casa para que 

possamos dialogar. Encontra-se na Casa os projetos dos vereadores e os 

projetos do Executivo.Mais especificamente, dois projetos do Executivo que já 

foram deliberados na sessão passada, que é a questão da Sabesp e a questão 

da Jari. E tem o projeto de todos os vereadores. O projeto dos vereadores, eu 

pedi à assessoria do Jurídico da Casa, a Dra. Marina, que está respondendo 

também pela procuradoria nesse ínterim, devido à situação, de que faça uma 

avaliação de como está a situação, como ficará a situação dos projetos dos 

vereadores que encontram-se afastados. Se existe juridicamente alguma 

situação que podemos dar continuidade, ou se existe juridicamente alguma 

situação que temos que paralisar os trabalhos para que possamos aguardar 

uma decisão final. Então essa decisão ainda não saiu e, assim que tivermos, 

será consultado o plenário ou será consultado, será levado também à reunião 

das comissões. Quanto à questão do CAUC, essa semana tivemos uma notícia 

bastante importante, que o nosso município, ele encontra-se no CAUC, que é a 

inadimplência. Porém o CAUC, o governo, ele desconsiderará quem está no 
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CAUC, ele tirará do CAUC, continuará tendo direitos à emendas tanto 

impositivas quanto as emendas parlamentares; se o município estiver no 

CAUC, ela não será bloqueada. Então nós temos algumas emendas ainda, 

acho que do Márcio Alvino de R$ 700 mil, acho que do... não sei se o deputado 

Gondim deve ter alguma coisa ainda de quando deputado era, R$ 200 mil, 

acho que o deputado Marcos Damásio tem alguma coisa também, do deputado 

André tem alguma coisa... Eu, se não me engano, não sei de da deputada 

Renata Abreu, acho que deve ter mais R$ 100 mil. Então quer dizer, esses 

recursos, apesar do município estar no CAUC, esses recursos, nós não vamos 

perder. Então, quer dizer, isso já é um grande passo. Mas não podemos 

permanecer no CAUC. Então está havendo esse esforço muito grande tanto 

dessa Casa, mais especificamente da Comissão de Educação presidida pelo 

Vereador Sergio, relatoria do Vereador Robério hoje, e o membro Vereador 

Walter, né? Não me recordo agora... Vereador Juniel? No sentido de tentarmos 

solucionar essas pendências que são mais especificamente da área da 

educação. Então, pra encerrar, como não houve ainda, eu sei da necessidade 

dos Vereadores de comparecer nessa audiência em São Paulo, até porque 

também é um motivo de grande preocupação porque, como eu até informei no 

requerimento da Vereadora Zuleika, na sessão passada, de que ela fez um 

questionamento sobre um recurso do FUMEFI, e justamente nessa audiência, 

vereadora Zuleika, é que vai ser discutido esse corte que o governo do estado 

fez do recurso FUMEFI de todos os municípios da Grande São Paulo. Então 

essa audiência é para uma frente parlamentar que está sendo criada para que 

possa trabalhar em conjunto para que o governo reconsidere esse corte de 

despesas. Então, havendo a necessidade de os vereadores estarem na quinta-

feira, o vereador Sergio, como presidente da Comissão, mantém a sua posição 

de quinta-feira na reunião, então vou manter a reunião da Comissão de 

Educação na quinta-feira. A reunião das comissões, vou me reunir com a Mesa 

Diretiva pra ver se antecipamos pra quarta ou se mudaremos pra sexta-feira, 

tá? Caso haja a portaria de nomeação dos membros que constituem da 

comissão de discussão do Estatuto do Magistério, aí faremos a convocação 

tanto da comissão quanto da Secretaria da Educação pra participar dessa 

reunião da comissão, tá ok? Caso haja qualquer tipo de inversão, e aí eu 

gostaria do bom senso de ambas as partes, tanto do Vereador Sergio como 

presidente da comissão, quanto dos demais membros que são presidentes de 

outras comissões, que se haja uma inversão, haja um consenso de que possa 

ser modificado tanto a data da reunião da comissão tanto a data da reunião das 

comissões, que informe essa presidência o quanto antes pra que a gente 

possa tomar as providências cabíveis de encaminhar a todos os demais 

vereadores a instrução da data da reunião...”. O Vereador Sergio de Paula 
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Franco solicita pela ordem: “Uma vez que os nobres pares já estarão em 

compromisso na quinta-feira, se a reunião das comissões ficar pra quinta, o 

prejuízo é maior, porque aí não discutimos nenhum projeto, né? Então eu 

acredito que quinta-feira, essa reunião que é apenas de informação sobre 

como anda o Estatuto do Magistério, eu acho que ela é menos prejudicial, 

porque se for a reunião das comissões, aí... complica tudo.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Eu entendo assim, Vereador Sergio: na minha 

concepção, eu não quero fazer a imposição da presidência, até porque nós 

sempre discutimos democraticamente, mas eu entendo que as duas reuniões 

ficam prejudicadas, tanto a reunião da Comissão da Educação, que os demais 

pares não poderão participar, como a reunião das comissões, que praticamente 

não vai existir, tendo em vista boa parte dos membros estarem na Assembleia. 

Então eu vejo assim: as duas acabam sendo prejudicadas. O interesse, se 

fosse uma na quarta e uma sexta, por quê? Porque aí todos os vereadores 

poderiam participar tanto da reunião das comissões quanto da reunião da 

educação. Mas eu prefiro aguardar até amanhã cedo, caso haja um consenso 

dos pares sobre uma data conjunta, aí nós informaremos aos demais 

vereadores, ok?”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Sei 

que não é regimental, mas só queria lembrar, acho que até o presidente 

esqueceu, eu também esqueci de agradecer a presença do Rodrigo Gambele, 

deputado estadual, no desfile, que ele tem vindo bastante na nossa cidade e se 

comprometido com a cidade. Acho legal agradecê-lo.”.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves retoma e encerra: “Muito bem registrado! Eu havia 

até anotado aqui, vereador Reinaldo, mas como tem diversos pontos pra 

colocar, acabei não citando nominalmente o nome do deputado Gambele, que 

esteve presente ontem. Gostaria de agradecer a presença dele, que se dispôs 

também a participar do nosso convite. Gostaria apenas de, antes de encerrar a 

sessão, passar a todos os vereadores um convite que essa presidência 

recebeu, mas o autor solicitou que estendesse a todos os nobres, que é o 

nosso amigo José Geraldo, escritor da nossa cidade que vai estar realizando 

um evento de lançamento de um livro. Então eu gostaria de ler o convite para 

que todos tomem ciência. E depois solicito à direção da Casa que anexe uma 

cópia para cada vereador. “O escritor José Geraldo da Silva, juntamente com a 

diretora Marli Alcântara, tem a honra de convidar vossa senhoria e família para 

o lançamento do romance „A Onda do Amor‟. A Literatura é o tempero da alma. 

Dia: 25 de maio de 2019. Horário: 18 horas, no auditório da Escola Professor 

José Carlos Prestes. Editora: Iluminari.”. Aí eu solicito à direção da Casa que 

encaminhe a todos os vereadores o convite. E também o convite da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer, apenas para estar registrado: “Prezado senhor, 

cumprimento-o cordialmente e venho, por meio deste, convidá-lo para a 
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abertura da Copa Condemat de Futebol de Campo. O evento será na data de 

11 de maio de 2019, às 12 horas, no Ginásio Municipal de Esportes. Logo após 

a abertura, se iniciarão os jogos. Neste dia também estará acontecendo o Dia 

do Esporte em nossa cidade, com diversas atividades acontecendo ao mesmo 

tempo no Ginásio de Esportes, a partir das oito horas da manhã. Sua presença 

é de grande felicidade para todos nós. Da Secretaria de Esporte e Lazer. Este 

evento é uma grande felicidade pra nossa cidade, estimulando o comércio, a 

movimentação da cidade, troca de culturas e muitas amizades novas. Certo de 

poder contar com a vossa estimada presença, assino esse pedido de nossos 

convidados em harmonia. Aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros 

votos de agradecimentos e distinta consideração. Secretaria Municipal de 

Esportes, Wilson Tajiri, Secretário Municipal de Esportes.”. Bom, terminada a 

Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, agradeço aos presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 06 de maio de 2019. 
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