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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Fábio 

Rogério Barbosa, 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, 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 procedesse a chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 027 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor 

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

leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 21 de outubro 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. Terminado o Expediente, o Sr. Presidente 

solicita a leitura das Indicações nº 277 a 280/2019. 1. Indicação nº 277/2019, 

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

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para 

que seja feito a limpeza do bueiro localizado na Rua 31 de Dezembro, em 

frente ao número 26, Jardim Yoneda. 2. Indicação nº 278/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

feito a troca de lâmpada na Avenida Heitor da Cunha Braga, próximo ao 

número 2369, Jardim dos Eucaliptos. 3. Indicação nº 279/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente a instalação de 

luminária no poste que fica em frente à casa n° 504 na Rua Antônio Rossi, no 

Bairro Castellano. 4. Indicação nº 280/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 

que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente a realização de serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Rua dos Professores, no Bairro 

Carcará, nesta cidade, em toda sua extensão. Terminadas as Indicações, 
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passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Solicito ao plenário e à mesa diretiva a retirada do projeto de 

lei 068/2019, para que possamos apenas realizar uma correção no texto e 

reapresentaremos na próxima sessão... é o Projeto de Lei 68, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação no ato da 

matrícula escolar. Então fica retirado o presente Projeto de Lei.”. Terminados 

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

Leonardo Venâncio Molina, solicita pela ordem: “Gostaria também que fosse 

incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 067/2019, de autoria do Poder 

Executivo.”. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Gostaria também que fosse colocado na Ordem do 

Dia o Requerimento desse vereador, por favor.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves responde: “Encaminhe à mesa, vereador Reinaldo, para que 

a gente possa colocar em discussão devido à questão de, como sempre, nós 

analisamos a questão da prioridade.”. Encaminhado o referido Requerimento 

para análise, o Sr. Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 302 a 

317/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 302/2019: Requer 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providencias 

para a remoção de uma barreira de concreto que encontra-se em frente à casa 

de ração, n° 13, localizada na Estrada Municipal Vicente Castellano, Bairro 

Castellano. APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

303/2019: 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 limpeza em todas as vias 

dos bairros Vila Santo Antonio I e II, Jardim Yoneda, Vista Linda e Vista Alegre. 

APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 304/2019: 

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

Setor Competente para que sejam tomadas as devidas providencias com o 

serviço de limpeza e retirada de mato e entulho na viela localizada na Rua 

Domingos Ramalho dos Santos, Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 4. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 305/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente, 

explicações sobre como anda o processo que está parado nesta administração 

referente ao plano de carreira de funcionários deste órgão executivo. 

APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 306/2019: 
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Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que preste esclarecimento a respeito de funcionários do setor 

de obras juntamente com veículos (caminhão) estar retirando entulhos de um 

galpão em construção existente já no Munícipio de Mogi das Cruzes (Biritiba 

Ussu) e para onde foram descartados tais entulhos. APROVADO. 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 307/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que junto a Secretaria Competente para que seja feito 

motonivelamento na estrada que liga Biritiba Mirim a Biritiba Ussu. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE 

MIRANDA. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 308/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja arrumado o bueiro na Rua Geraldo da Conceição, 

em frente ao número 21, Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR.  8. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 309/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que seja oficiada a Empresa SABESP para que tome as 

devidas providências e faça uma inspeção da água que está sendo entregue a 

Avenida dos Caquizeiros, no Bairro Pomar do Carmo. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 310/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Órgão Competente da 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, para que tome as devidas providências 

para que haja a possibilidade de instalar um ponto de internet livre nas praças 

do município. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Apenas para fazer a manifestação, gostaria de parabenizar o 

vereador Juniel pelo requerimento, e lembrando que existem meios, inclusive 

financeiros, da prefeitura captar recursos através do programa „Cidade Digital‟, 

que o governo federal, tanto o governo federal, quanto o governo do estado 

disponibiliza através de programas pra que diversos municípios do país e do 

Estado de São Paulo faça essa implantação desse sistema. Eu, 

particularmente, quando viajava muito no interior do Estado, por diversas e 

diversas cidades eu encontrava em praça pública, aliás, na cidade como um 

todo, o acesso à internet; você faz um cadastro básico e fazia. Aqui eu acho 

que o departamento competente da prefeitura deveria buscar esse projeto junto 

ao governo do estado, ao governo federal, para implantar no nosso município. 

Parabéns pela autoria do requerimento, vereador!”. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 10. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 311/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

reiterando as indicações 065/2019, 115/2019, 187/2019 e 228/2019, que o 
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mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar operação tapa 

buracos na Rua Manoel da Nóbrega, localizada no Parque Marciano. 

APROVADO. 11. Em única discussão e votação o Requerimento nº 312/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, reiterando as indicações 

395/2017, 049/2018, e o Requerimentos 201/2018, 008/2019, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar reparos no asfalto do 

cruzamento da Rua Casimiro de Abreu com a Avenida Heitor da Cunha Braga, 

próximo à Igreja Católica de São Brás, no Bairro Jardim Jungers. APROVADO. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR 

PASSOS. 12. Em única discussão e votação o Requerimento nº 313/2019: 

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

Departamento Responsável, faça estudos e tome providências no sentido de 

tonar sentido único a Rua Padre José Gonçalves Bastos, localizada no Bairro 

Centro. APROVADO.  13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

314/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

junto ao Departamento Responsável, que faça estudos e tome providências 

quanto a vegetação alta, localizada nos fundos do CCI Centro de Convivência 

do Idoso. APROVADO. 14. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

315/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

junto ao Departamento Responsável, que faça estudos e tome providências 

quanto a falta de veículo para o transporte dos pacientes do CEFE Fisioterapia 

e Ergonomia. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a nobre vereadora pelo requerimento 315 e dizer que 

há muito tempo a gente encontra problema com o transporte dos pacientes da 

fisioterapia. Então eu sei que o Poder Executivo vai dizer que não tem dinheiro 

para fazer manutenção, que não tem condições por causa do prefeito afastado, 

por causa do ex-prefeito da outra gestão, por causa do outro prefeito de 20 

anos atrás... Só que os nossos pacientes precisam de atenção! Alguma coisa 

precisa ser feita. Então os carros da saúde precisam ter, no mínimo, uma 

prevenção. E se não tem condição de transportar os pacientes, são esses que 

vão pagar o preço de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa cidade? 

Então o mínimo é atenção com os pacientes da saúde. Então parabenizo a 

nobre vereadora pelo requerimento e gostaria de assinar junto com a vossa 

excelência”. O vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar a nobre vereadora Zuleika, e assim se permitir, gostaria de 

fazer parte dessa propositura, até porque esse vereador também, a algum 

tempo atrás, já mandou um ofício para pedir informações à Prefeitura; não 

obtive resposta nenhuma, nem que sim, nem que não. Até entendo as 

dificuldades de carros, a gente sabe toda a situação que está aí, mas eu vejo, 
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eu conheço pacientes que às vezes moram lá no Sertãozinho, Terceira, 

Carcará, outros bairros aí afastados e, às vezes, acabam perdendo a sua 

consulta, que vêm fazendo esse tratamento, fazendo a fisioterapia, e acaba 

tanto atrapalhando a sua recuperação, como também a prefeitura já tem um 

custo que ela paga a fisioterapia. Então, assim, todos perdem. Então a gente 

tem que ter, sim, um estudo e todo mundo trabalhar junto. Gostaria de 

parabenizar mais uma vez e poder assinar junto com a senhora, muito 

obrigado!”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Só para agradecer os vereadores e têm a permissão de assinar junto, 

sim. Obrigada, presidente.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 15. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 316/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que interceda junto ao Departamento Competente que seja feita a limpeza 

da calçada da esquina da Rua Ilma. Jungers Morcina, assim como a colocação 

de uma placa de sinalização que é proibido jogar lixo neste local. APROVADO. 

16. Em única discussão e votação o Requerimento nº 317/2019: Requer ao 

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

Trânsito seja feito estudos para a pintura da guia amarela e implementação de 

sinalização de proibido virar à esquerda. 1º - Para que seja feita a pintura de 

guia amarela como ponto de referência a calçada do açougue do Bene 

deixando uma área livre exclusiva só para descarregamento e carregamento de 

carga, esta pintura tem como referência de demarcação da lombada até a 

esquina que da Entrada a Rua Cel. Silvino de Miranda Melo. 2º - Para que seja 

feito estudos para a implementação de sinalização não só como a placa de 

proibido virar a esquerda para os condutores que vem da Rua Henrique Peres 

sentido a Praça São Benedito. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura da Moção de Repúdio nº 024/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 17. Em única discussão e 

votação a Moção de Repúdio nº 024/2019: ao Senhor Giovani Pengue Filho, 

Diretor Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP. O vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita pela ordem: “Quero parabenizar o nobre vereador por essa 

moção de repúdio, porque, veja bem, a nossa cidade, a única fonte de 

emprego que temos é o que? A agricultura. Quando realmente o tempo está 

bom para eles ganharem o dinheiro, tudo bem; mas a gente sabe que o 

agricultor também passa muitas dificuldades, épocas que são difíceis para o 

agricultor. Agora, veja bem, vai um caminhão daqui para o CEASA, você pagar 

dois pedágios, quatro pedágios? Você paga para ir e paga para vir. Eu acho 

que isso é uma coisa impossível. O nosso município é tão carente da parte de 
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emprego, e a gente vê hoje realmente querendo dar mais um... uma praça de 

pedágio realmente próximo ao nosso município. Eu acho que é muito injusto! 

Então só tenho que parabenizar o nobre vereador. E, vereador, se vossa 

excelência permitir, quero assinar junto com a vossa excelência.”. O vereador 

Leonardo Venâncio Molina responde: “Permitido, vereador. Já consta 

também no requerimento.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de primeiramente parabenizar o vereador Leonardo, que o 

senhor foi muito feliz na propositura. Segunda-feira, chegando nessa casa aqui, 

um vereador colega meu de Salesópolis me liga, depois o vereador Reinaldo 

também me liga me comunicando dessa audiência pública em Mogi. Me pegou 

de surpresa; perguntei à direção da Casa se essa Casa tinha algum 

conhecimento dessa audiência pública, me informou que não. Liguei na 

prefeitura perguntando se tinha algum conhecimento, me informou que não. 

Conversei com o senhor presidente também informalmente nos corredores aqui 

da Casa, me informou que não. Esse vereador sentiu muito estranho; por que 

que uma agência, ela marca uma audiência pública, a ARTESP, marca essa 

audiência pública e não comunica aos órgãos competentes? Então eles 

querem colocar o quê? Mais prejuízo para a cidade? As pessoas, elas já não 

aguentam mais pagar tanto imposto, tanto pedágio. Nossa cidade, ela 

necessita muito de ir para São Paulo, ir e vir. Então esse vereador se colocou 

contra, sou contra, aonde entrei em contato também com o nosso Deputado 

Marcos Bertaiolli, que se posicionou também contra, aonde ele falou: „Vereador 

Juca, já estou ligando para o governo e tenho certeza, tenho certeza que o 

João Dória também não vai aceitar‟. Então, assim, temos políticos 

comprometidos com nossa cidade! Fiquei muito feliz, até porque eu cobro ele e 

muito, porque pelo trabalho que a gente fez com ele aqui na cidade; então está 

de parabéns, sempre falo com ele, gostaria de parabenizar o deputado, 

parabenizar também o deputado André, que se posicionou também contra. 

Então, assim, eu acho que todos têm que se unir, todo mundo junto contra 

esse pedágio. Nós não aguentamos mais! Então, meus parabéns! Eu tinha 

uma Moção pronta também, mas a diretora falou que o senhor já tinha 

colocado, então se o senhor permitir, gostaria de fazer parte da propositura. 

Muito obrigado.” O vereador Leonardo Venâncio Molina responde: “Obrigado 

pelas palavras, e está autorizado, vereador”. O vereador Robério de Almeida 

Silva solicita pela ordem: “Eu gostaria de parabenizar a Moção de Repúdio nº 

24, do nobre vereador Leonardo Venâncio Molina, e dizer também que eu 

também sou contra essa praça de pedágio, pois os nossos agricultores aqui do 

nosso município não têm nem estrada para andar, que realmente as nossas 

estradas aqui internas, dentro do nosso município, já são precárias, 
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principalmente da onde eles tiram os seus produtos que levam para São Paulo, 

para todo o estado de São Paulo para poder fazer a venda. Então realmente o 

senhor foi feliz, nobre vereador, e pode contar comigo, tá? Quero parabenizar 

também não só o André do Prado, mas também o deputado Márcio Alvino 

também, que ele é contra, assim como o deputado federal Marcos Bertaiolli 

também, que já se pronunciou também, e, mais uma vez, parabéns pelo 

requerimento e pode contar comigo.” APROVADO. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves se manifesta: “Bom, eu como sempre falo, não falo 

na discussão, enquanto está na discussão do projeto, mas referente a essa 

questão do pedágio, como o vereador Juniel colocou, causou surpresa também 

da parte dessa presidência não ter sido convocado, convidado, para essa 

audiência pública pela ARTESP. A Casa não foi convidada, porque todos os 

convites que chegam para essa Casa, que eu entendo de interesse coletivo de 

todos os vereadores, como é esse o caso, nós, de imediato, repassamos a 

todos os vereadores via e-mail, via digital ou via informação de gabinete. O que 

me preocupa dessa taxação é que foi... a ideia original da ARTESP é colocar 

um pedágio na Mogi-Dutra, pedágio na Mogi-Bertioga, tá certo? Então vamos 

interpretar muito bem; eu estou vendo muitos deputados estaduais e federais aí 

que já se manifestaram, „sou contra o pedágio da Mogi-Dutra‟, „sou contra o 

pedágio da Mogi-Dutra‟, „sou contra o pedágio da Mogi-Dutra‟; mas alguns, ou 

pelo menos a maioria deles, não está se posicionando contra o pedágio da 

Mogi-Bertioga. Só que vamos refletir para o nosso município aqui: boa parte da 

nossa produção agrícola, ela não vai só para São Paulo; ela vai principalmente 

para a Baixada Santista, aonde os nossos agricultores aqui utilizam a rodovia 

Mogi-Bertioga como acesso à Bertioga, Guarujá, Santos, Cubatão, São 

Vicente. Então, parte dos nossos produtores serão prejudicados se implantar o 

pedágio na Mogi-Dutra, e boa parte também será prejudicada se implantar um 

pedágio na Mogi-Bertioga! Não que eu seja contra, por exemplo, um pedágio 

na Mogi-Bertioga para quem vai nos finais de semana para a praia, curtir o seu 

lazer. Isso aí, sem problema nenhum! Acho que a estrada pedagiada, ela dá 

condições melhores de segurança e tudo mais e que realmente a Mogi-

Bertioga necessita. Mas nós estamos falando tanto em Mogi-Dutra, „sou contra 

na Mogi-Dutra‟, „contra Mogi-Dutra‟... e a Mogi-Bertioga? Aonde vai se instalar 

esse pedágio na Mogi-Bertioga? Vai instalar-se no trecho de Biritiba? Ou será 

que Mogi não vai fazer o lobby, já que vai se instalar em Mogi, na Mogi-

Bertioga, não vai fazer o lobby para se instalar no trecho de Mogi? Porque se 

instalar no trecho de Mogi, o ISS, que é uma fonte de renda enorme, vai para 

Mogi! Então se dermos por vencidos de que a ARTESP vai instalar praça de 

pedágio na Mogi-Bertioga, porque, pelo que eu estou entendendo, é isso, é 
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isso. Lançou-se, o governo do estado, através da ARTESP, lançou-se o edital 

de discussão para duas rodovias, a população toda esperneia, aí depois „nós 

vamos fazer em uma só‟ - aí atingiu o objetivo. Porque se fizesse só na Mogi-

Bertioga, todo mundo ia cair em cima da Mogi-Bertioga, mas como fez Mogi-

Dutra, Mogi-Bertioga, „não, Mogi-Dutra, não, não sei o que lá...‟. „Então tudo 

bem, nós tiramos aqui a Mogi-Dutra e deixamos a Mogi-Bertioga‟. Então nós 

temos, principalmente nós, vereadores de Biritiba, autoridade de Biritiba, 

representantes da população de Biritiba, temos que estar muito atentos a isso. 

Eu vou encaminhar um ofício à ARTESP para procurar saber quantas 

audiências terão ainda e quais serão os formatos delas, e passarei aos nobres 

vereadores para que a gente possa acompanhar de perto isso. Porque o que 

está me cheirando é que assim, as altas autoridades, deputados, prefeitos 

estão tudo contra o pedágio da Mogi-Dutra. Mas a Mogi-Bertioga, estão 

flexíveis. Só que os nossos agricultores - está aqui o Vereador Walter, que é 

agricultor, sabe muito bem disso - os nossos agricultores principalmente que 

transportam toda a sua demanda da agricultura para a Baixada Santista serão 

os maiores prejudicados. Então eu acho que a sociedade, os agricultores 

também têm que fazer um lobby, nós temos que estar participando junto com 

as entidades representantes dos agricultores, para que a gente possa impor 

uma condição também firme de ir contra o pedágio na Mogi-Bertioga, porque 

os nossos agricultores serão os maiores prejudicados. Nós, principalmente à 

noite, quantos e quantos veículos, caminhões descem pela Mogi-Bertioga 

transportando a nossa agricultura? Então é isso que eu gostaria de comentar, 

vereador Leonardo, parabenizar pela moção, mas que não seja somente a 

Mogi-Dutra. E eu acho que nós temos fazer um trabalho efetivo junto aos 

nossos deputados; o Vereador Juniel com o deputado Estevão, com o 

deputado Bertaiolli; o vereador Robério com o deputado André do Prado, com o 

deputado Marcio Alvino; o professor Sergio com o deputado o qual ele 

representou no município, que está hoje representando também com o apoio 

dele; o vereador Fábio, da mesma forma, e assim nós tentarmos buscar um 

trabalho em conjunto para que seja contra não só na Mogi-Dutra, mas também 

na Mogi-Bertioga, que o que está me cheirando é justamente isso: „Vamos 

colocar nas duas, depois a população rejeita uma, e aí nós atingimos o nosso 

objetivo, que era Mogi-Bertioga‟.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura do Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 067/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 067/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge 
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Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

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

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

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

[Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por 11 

votos favoráveis. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 067/2019: 

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 [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de 

Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda 

[Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO o projeto por 11 votos favoráveis. Terminada a votação das 

matérias, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Encontra-se 

sobre a mesa o Requerimento do vereador Reinaldo, o qual a mesa não 

entende como prioridade. Não sendo urgente, então prossegue o procedimento 

normal. Quando já foi feito em outras vezes, quando se pede requerimento pra 

colocar na Ordem do Dia, nós entendemos e analisa-se se existe realmente a 

urgência do Requerimento. No caso da solicitação do Vereador Reinaldo, 

existe, sim, a matéria como um todo, ela é de extrema urgência não só de hoje; 

ela é de extrema urgência de anos, mas não ao ponto de apreciarmos o 

requerimento na presente sessão. Então encaminho para que seja protocolado 

na sessão seguinte.”. O vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, não tendo mais trabalhos a serem tratados nesta 

sessão, eu gostaria de solicitar minha dispensa para que eu possa atender no 

meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. 

O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria 

de falar que estava em trabalho no meu gabinete, reunido com o Geraldo da 

SABESP, e ele solicitou que a comissão que está tratando do assunto da 

SABESP, se pode marcar uma reunião para vir o superintendente, quinta-feira 

às 15 horas, se dá para os componentes da comissão.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Antes de fazer a chamada nominal dos 

vereadores então, vereador Marcelo, é que vossa excelência chegou um 

pouquinho atrasado na reunião das comissões; nós combinamos com os 

membros da comissão, e vossa excelência não estava, mas íamos informar a 

vossa excelência de que amanhã às 14h30... foi isso, vereador Leonardo? A 

proposta é do Vereador Leonardo; reunir a comissão que trata especificamente 

da SABESP, da qual a vossa excelência faz parte, o Vereador Sergio, 

Vereador Fábio e o Vereador Leonardo. Então essa comissão se reuniria 

amanhã às 14h30, pelo que ficou combinado entre as partes. Infelizmente 
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vossa excelência não estava presente. Mas apenas para um posicionamento. E 

na quinta-feira nós teríamos a reunião das comissões, da qual iríamos estar 

trazendo junto para as comissões, junto ao projeto de lei, o que a comissão da 

SABESP tivesse como proposta de sugestão, se é que vai haver um consenso 

já final para a comissão. Por isso que ficou decidido. Mas seria com o 

superintendente da Sabesp, é isso?”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo responde: “O que eu queria falar é que eu não fui comunicado da reunião 

das comissões hoje e que eu falei agora foi com o próprio superintendente, que 

solicitou se dava pra ser uma data para tratar com a comissão do tema 

específico. Não tem problema se ficou decidido na comissão; eu não vim 

porque não fui comunicado da reunião da comissão hoje. Mas gostaria que a 

comissão pudesse estar disponível, porque também é um assunto que 

realmente a gente poderia elencar o que vai ser pedido na contrapartida que 

ficou de fora. Como vossa excelência já teve uma reunião com o 

superintendente, da qual eu acho que só foi... assim, não da última, mas da 

penúltima que o senhor teve, para a gente poder colocar o que vai solicitar 

realmente. Vai vir não só o superintendente, vai vir aquela moça e a Ana... o 

Mendes também vai vir. Então acho que é de suma importância, se puder, 

porque eu falei „Ah, vocês discutem o projeto com o Executivo, mas o 

Legislativo poderia vir aqui, haja vista que é feita uma comissão‟. Então eu 

gostaria de... se a comissão foi feita, discutir com o pessoal da SABESP para 

colocar em comissão depois aqui, né? Senão fica uma coisa... ou não pela 

outra, né? Você faz uma reunião com a comissão que vai tratar com a 

SABESP, depois faz uma reunião com a Comissão da Câmara para depois 

discutir lá; eu acho que o caminho da Câmara deveria ser o último, né? Mas 

tudo bem.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Não, não, o 

caminho da Câmara está sendo um caminho único, vereador Marcelo. 

Amanhã... é que vossa excelência não estava na reunião. Eu gostaria depois 

que a diretoria da Casa buscasse a informação se o vereador Marcelo foi 

convocado para a reunião das comissões, como ele disse que não foi. Acredito 

no que ele está dizendo, que não foi convocado para a reunião da comissão. O 

que ficou decidido, vereador Marcelo, é que amanhã teria-se uma reunião do 

grupo de trabalho, que seria esse grupo do trabalho. Agora nada impede de 

que essa comissão se reúna, posterior à sessão, e defina. Eu não sei o que 

vossa excelência combinou com a Superintendência da SABESP, com os 

membros da SABESP, uma data específica, se ficou uma data específica, mas 

nada impede de que essa comissão se reúna após o trabalho da sessão e 

discuta qual a data melhor. E se caso não haja tempo hábil para colocarmos 

em discussão na reunião das comissões de quinta-feira, sem problema 
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nenhum, nós não pautaremos então o projeto na quinta-feira, o projeto do 

Executivo sobre a questão que trata especificamente da SABESP, do convênio 

com a SABESP. Aí nós suspenderíamos a pauta, não incluiríamos na pauta até 

aguardar um posicionamento da comissão, porque o importante dessa 

comissão é ela trazer para as demais comissões todo o trabalho que foi 

levantado, apreciado e discutido. Então eu acho que, como sugestão, então 

fica aí, após a presente sessão, os vereadores da comissão se reúnam, 

definam o que seja mais conveniente para a comissão, e uma data para, junto 

com a SABESP, pelo que eu senti que o vereador Marcelo colocou, a SABESP 

está disposta, numa data agendada pela própria câmara, e vossas excelências 

então, como fazem parte da comissão, já definir uma data específica para 

atender. Só me posicionem caso não haja tempo hábil para quinta-feira colocar 

o projeto em discussão da SABESP, e nós retiraremos de pauta.”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu sei que não é o momento 

oportuno, mas só pra... o vereador Marcelo sugeriu na quinta-feira às 15 horas. 

Nesse momento, às 15 horas na quinta-feira, a gente já está com compromisso 

agendado da CEI. E se for a partir das 16 horas, não tem problema. Então 

possivelmente, com reunião de comissões, a gente já estaria disponível nesse 

horário. Mas aí fica para a gente fazer o ajuste. Às 15, no meu entendimento, 

para esse Vereador, é impossível.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Senhor Presidente, só pra verificar e comunicar: eu 

recebi ao meio-dia o comunicado da comissão hoje.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Bom, essa é uma outra discussão. Vamos 

entrar no mérito da questão da SABESP, vereador Marcelo, até porque eu já 

recebi quinta-feira passada o comunicado da reunião da comissão, mas não 

vamos entrar no mérito agora, que não vai adiantar nada. Vamos discutir a 

prioridade, que o que é? É a reunião com a SABESP. Quinta-feira, pelo 

vereador Sergio, a CEI tem comissão. Eu acredito... pelo menos do que eu 

conheço o pessoal da SABESP, eles não têm um horário pré-definido, até 

porque a última reunião que nós fizemos começou oito horas da noite, 20h30 

da noite... oito horas da noite, se não me engano. Então aí é questão de ajuste 

de agenda. Mas eu vou deixar essa discussão para a comissão definir a data e 

o horário, realmente qual a decisão que vai ser tomada pela comissão, essa 

discussão com a SABESP. Só informe a presidência de qual encaminhamento 

que vai ser dado para que a gente possa avaliar. Então na quinta-feira então, 

ao invés de eu fazer a convocação da reunião das comissões, apesar de ter 

outros projetos, eu vou avaliar, vereador Robério, sei que tem um projeto de 

vossa excelência do bicicletário, tem acho que mais um projeto do Executivo, 

tem alguns projetos ainda que eu preciso dar uma avaliada aí, e se for dentro 
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do possível e dependendo também da questão da SABESP, nós podemos 

chamar até na sexta-feira uma reunião das comissões, tá ok?”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu acredito que se tivermos 

reunião das comissões por volta de 15h30 ou 16 horas, na sequência, se o 

pessoal da SABESP puder, às 17 horas, sei lá; é uma reunião que há o 

interesse da SABESP, há o interesse dessa Casa também em fazer com que 

esse processo caminhe da maneira mais transparente possível, eu acredito 

que não teria problema uma reunião com eles a partir de 17 horas.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Vamos fazer o seguinte, vamos 

esperar essa questão da SABESP, essa reunião com a SABESP; o vereador 

Marcelo concentrar com a SABESP esse equilíbrio de horários, e aí a gente... 

porque senão a gente vai ficar discutindo aqui o horário e sem ter uma 

confirmação por parte da comissão mesmo, porque o mais importante é essa 

comissão estar reunindo. A comissão reunindo, o vereador Marcelo está 

fazendo já o trâmite com o pessoal da SABESP, e a gente, já no final da 

sessão, a gente pode até conversar sobre isso, ok? Então fica ainda suspensa 

ainda a convocação da reunião de quinta-feira, como nós já havíamos pré-

determinado.”. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

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

Tribuna. O primeiro vereador inscrito é o vereador Juniel da Costa Camilo, 

que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, eu gostaria só... assim como 

acabei de falar aqui, de parabenizar a Moção de Repúdio do vereador 

Leonardo, e parabenizar os nossos deputados, Deputado Marcos Bertaiolli, que 

se colocou aí contra esse pedágio, assim que eu falei diretamente com ele já 

por diversas vezes essa semana. Gostaria, assim, do comprometimento que 

ele tem por Biritiba. Fiquei muito feliz, falou que ia levar até o governador João 

Dória, que tenho certeza que vai ser uma ideia morta. Então ele foi muito feliz, 

e gostaria de parabenizar, até porque esse pedágio vai impactar na nossa 

região aqui completamente, então na geração de emprego, na geração de 

renda. Então fiquei muito feliz pelo posicionamento deles. Falei também com o 

Estevão, o Estevão falando com a assessoria, mas também se colocou contra. 

Então era parabenizar e desejar a todos uma boa tarde, excelente trabalho a 

todos e que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um. Muito 

obrigado.”. E não havendo mais inscritos para fazerem uso da tribuna, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes 

de encerrar a presente sessão, eu gostaria, em nome da Câmara Municipal, 

em nome de todos os vereadores, parabenizar aos funcionários públicos pelo 

dia de ontem, que foi comemorado dia 28 de outubro. Não só os funcionários 

públicos municipais e estaduais que prestam serviço nosso município, o nosso 
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muito obrigado! É sempre justa a comemoração do Dia do Funcionalismo, 

porque às vezes as pessoas julgam o funcionalismo de uma forma 

diferenciada, mas nós temos excelentes profissionais dentro da administração 

pública e com muita competência e que fazem, que vestem a camisa, que 

honram o seu salário, o seu trabalho no dia a dia. Então a todos os funcionários 

públicos que se comprometem com a função de servir o público, em nome da 

Câmara Municipal, gostaria de deixar registrado aqui os parabéns! Então fica 

suspensa a convocação da reunião da presente comissão e ficamos no 

aguardo da comissão, não do vereador Marcelo, mas da comissão se reunir 

agora após a sessão, para que a gente possa dar continuidade nesse assunto 

„SABESP‟. Então, terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço a todos os presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 29 de outubro de 2019. 
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