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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.  

 

Aos dezessete dias do mês de junho 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 procedessea chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 009 do Livro nº. 15, de Registro de 

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

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

leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de junho 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 n.º 091/2019. 2. Ofício nº 091/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 177 ao 180, 

182/2019*Contratosn°27/2019*Termo Aditivo n° 05 ao Contrato n° 38/2016 

*Termo Contratual de Urgência n° 01/2019 – Convênio Recanto dos Idosos Luz 

Divina *Termo Aditivo de Acréscimo de Valor n° 03 ao Termo de Colaboração 

001/2016 – Associação Presbiteriana da Graça (APG) *Termo Aditivo de 

Acréscimo de Valor n° 03 ao Termo de Colaboração 002/2016 – Lar Santo 

Antônio de Educação e Assistência *Termo Aditivo de Acréscimo de Valor n° 

03 ao Termo de Colaboração 004/2016 – Instituto Reviver de Biritiba Mirim 

*Termo Aditivo de Acréscimo de Valor n° 03 ao Termo de Colaboração 

009/2016 – Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Biritiba Mirim 

(APAE). Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. presidente 

solicitou a leitura das Indicações nº 170 a 175/2019. 1. Indicação nº 170/2019, 

de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Rua 06, Bairro Casqueiro, nesta cidade, em toda sua extensão. 2. Indicação nº 

171/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 
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Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas Mário Bortolussi e Antonio Rossi, Bairro Castellano, nesta cidade, em 

toda a sua extensão. 3. Indicação nº 172/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para 

que junto ao Departamento de Obras, seja feita a limpeza lateral da Av. 

Joaquim Maia, no Bairro Pomar do Carmo, de seu início até o n° 80. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de solicitar ao Primeiro 

Secretário que faça a leitura das Indicações de nº 173 a 175, determino à 

direção da Casa que encaminhe de forma digital todos os atos administrativos 

referentes ao Ofício nº 091/2019, protocolado nessa Casa pelo Executivo 

Municipal. Encaminhe via digital a todos os nobres vereadores.”. 4. Indicação 

nº 173/2019, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao 

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

para que seja feita a manutenção do tipo motonivelamento e cascalhamento 

das seguintes Ruas no Bairro Pomar do Carmo Rua: Das Violetas, Rua: 

Orquídeas, Rua Lírio do Campo, Rua das Camélias assim como uma operação 

tapa buracos na Rua: Das Margaridas. 5. Indicação nº 174/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento de Obras, para que seja feita a 

manutenção do tipo motonivelamento e cascalhamento da Rua 29 do Bairro 

Nirvana. 6. Indicação nº 175/2019, 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 seja 

feita a repintura das lombadas na Estrada Municipal Vicente 

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

O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei Complementar nº 048 e 

049, do Poder Executivo; Projetos de Lei Complementar nº 050, 051 e 052, da 

Mesa Diretiva; e 053, 054 e 055, do Poder Legislativo. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO.1.Projeto de Lei Complementar nº 048/2019: Altera a alínea “a” 

do inciso VI do artigo 2° da Lei Complementar n° 195, de 07 de maio de 2018, 

e dá outras providências. 2.Projeto de Lei Complementar nº 049/2019: 

Dispõe sobre as concessões de reajustes e aumento dos vencimentos dos 

Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. AUTORIA DA MESA 

DIRETIVA. 3.Projeto de Lei Complementar nº 050/2019: Dispõe sobre a 

concessão de reajuste e aumento aos vencimentos dos Servidores do Poder 

Legislativo, e dá outras providências. 4. Projeto de Lei Complementar nº 

051/2019:Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos Srs. 

Vereadores, prevista no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal.5. 

Projeto de Lei Complementar nº 052/2019: Dispõe sobre a revisão geral 
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anual dos subsídios dos Sr. Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, 

prevista no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 6. Projetode Lei nº 

053/2019: Institui o “Projeto Adote uma Lixeira” no Município de Biritiba Mirim e 

dá outras providências. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

pela ordem: “Gostaria que, se pudesse, devido ao tempo da formação 

[inaudível] se vossa excelência também pudesse colocar na Ordem do Dia 

tanto os projetos de lei complementares 48, 49, como também os projetos de 

lei 50, 51 e 52, que foram deliberados agora há pouco.”. Acatando o 

requerimento verbal do nobre vereador, o Sr. Presidente o coloca em votação. 

APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA, FERNANDO JOSÉ GONÇALVES E MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO.7.Projeto de Lei nº 054/2019: Cria o Projeto Guarda Mirim 

no âmbito do município de Biritiba Mirim e dá outras providências. AUTORIA 

DA NOBRE VEREADORAZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 

8.Projeto de Lei nº 055/2019: Institui Programa de Adoções de Praças 

Públicas, Praça de Esporte e Áreas Verdes no município de Biritiba 

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

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Tendo em vista a aprovação 

do Requerimento do nobre vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

suspendemos a Sessão por tempo necessário para análise das comissões, dos 

projetos de lei complementar 048, 049, 050, 051 e 052/2019.”. O Sr. Presidente 

suspende então a Sessão para análise dos Projetos. Retornando os trabalhos, 

o Sr. Presidente solicita que se faça a chamada nominal dos Vereadores 

presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves diz: “Antes de darmos início à Ordem do Dia, 

realizo a leitura da justificativa do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo na 

última Sessão: „Serviço Público Federal, Superintendência Regional de São 

Paulo DRE/SR/PF/SP. Certidão IPL 0359/2019-02. Certifico que no dia 

10/06/2019, compareceu nesta DRE DRCOR/SR/PF São Paulo, o Sr. Marcelo 

Batista de Miranda Melo, RG: 19.905.480. CPF: 108.635.188-69, nascido em 

30/06/1971, para prestar termo de declaração de interesse do IPL 

0359/2019,aqui permanecendo das 14 às 15h30. Referida verdade, dou fé. São 

Paulo, aos 10 dias do mês de junho de 2019. Eu, Carlos Alexandre Saio 

Quintão, escrivão de Polícia Federal. Matrícula: 19.817, que a lavrei.‟.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 

048/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1.Parecer Jurídico e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 

048/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 
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votação o Parecer das Comissões: 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], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida 

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

unanimidade o parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 048/2019: 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 [Sim], Reinaldo Pereira 

Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o projeto.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 

048/2019. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer da 

Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei Complementar nº 049/2019.2.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 049/2019, 

que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o 

Parecer das Comissões: 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], Valter 

Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 049/2019: 

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

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

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

[Sim]. APROVADO por unanimidade o projeto.Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 050/2019. 

AUTORIA DA MESA DIRETIRA.3.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 050/2019, 

que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o 

Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], 

Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo 
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de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior 

[Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 050/2019: 

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

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

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

[Sim]. APROVADO por unanimidade o projeto. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 051/2019. 

4.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei Complementar nº 051/2019, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo 

[Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de 

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

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

[Sim]. APROVADO o parecer com 10 votos favoráveis e dois contrários. Em 

única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 051/2019: 

Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo 

[Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de 

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

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

[Sim]. APROVADO o projeto com 10 votos favoráveis e dois contrários.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 

052/2019. 5.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 052/2019, que deram o 

projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos 

[Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior 

[Não], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer por nove votos 
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favoráveis e dois contrários. Em única discussão e votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 052/2019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima 

[Sim], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival 

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

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

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

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por nove 

votos favoráveis e dois contrários. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 154 a 160/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA.6. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 154/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que sejam 

tomadas as devidas providências de manutenção em todas as vias do Bairro 

Nascente do Vale Verde, sem exceção. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 106/17, n° 207/18, n° 029/19, n° 98/2019 e 116/2019. 

APROVADO. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 155/2019: 

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

Departamento Competente para que seja realizado o serviço de limpeza e 

roçada na Rua Duque de Caxias (em frente a EMEI Ferdinando Jungers), Rua 

José Bonifácio e Rua João José Guimarães (ambas paralelas a escola) Bairro 

Vila Operária. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. 

presidente, esse requerimento de número 155, eu protocolei na Casa na terça-

feira passada, e eles iniciaram essa limpeza hoje. Porém, até o início dessa 

sessão, ainda não havia concretizado. Obrigado, Sr. presidente.”. APROVADO. 

8. Em única discussão e votação Requerimento nº 156/2019, 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 reparo de iluminação pública na Rua João Pinto Santos (próximo 

à residência n° 13) Bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR VALTER ANTONIO DE MIRANDA.9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 157/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

que seja feita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

na Rua Neuza de Fátima de Souza, Jardim dos Eucaliptos cruzamento com a 

Rua P e em toda sua extensão.APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 10.Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 158/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua do 

Sargento e toda sua extensão. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 
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VEREADORAZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.11. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 159/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo junto ao Departamento Responsável para 

que seja feito o trabalho de reconstrução parcial da calçada na Praça da Bíblia, 

localizada entre as Ruas Shigueo Mori e Caetano Leme da Cunha Filho, Bairro 

Centro. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar a nobre vereadora! Ela foi muito feliz nesse requerimento. Gostaria 

de pedir pra assinar junto com a senhora também; parabenizar mais uma vez 

e... quando a gente fala de calçadas, estamos falando de um problema sério na 

cidade. Mas assim, eu acredito que a prefeitura tem que fazer o papel dela, 

mas eu vejo que tem muitos moradores que não cuidam nem da sua própria 

calçada. Então gostaria também que servisse de um alertapara a prefeitura, 

que eles têm fiscais! Coloquem esses fiscais na rua, notificam-se essas casas, 

dá um prazo pra eles fazerem essas calçadas, porque é um problema sério. 

Nós temos vários idosos aí que já se machucaram, já caíram... Então, assim, 

eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto, com todos juntos. Eu acho 

que vai ficar bem melhor! Parabéns, nobre vereadora, mais uma vez, e gostaria 

de assinar junto com a senhora.”. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.12. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 160/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar serviços 

de limpeza e desassoreamento no Córrego Itaim e no Córrego do Santo. O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar também o nobre vereador Sérgio. Parabéns! O senhor foi muito 

feliz pelo requerimento! Gostaria de pedir pra assinar junto com o senhor 

também e parabenizar e deixar bem claro que o Sr. prefeito alugou máquinas... 

eu acho que o momento agora, ele tem um tempo hábil pra estar fazendo 

essas limpezas, esse desassoreamento desses rios, porque nós já temos 

vários casos aí... volta o período de chuva, começam os alagamentos. Então 

nós temos um tempo hábil, então prestar mais atenção sobre isso daí. 

Parabéns, nobre vereador, e gostaria de fazer coro com você nisso daí. Muito 

obrigado.”. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da 

Moção de Aplausos nº 014/2019.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORESJUNIEL DA COSTA CAMILO, REINALDO PEREIRA JUNIOR, 

SERGIO DE PAULA FRANCO E DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA 

GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 13. Em única discussão e votação a 

Moção de Aplausosn° 014/2019 - Ao Diretor da Escola Angélica de Jesus 

Ferreira Gensoir de Souza Costa e todos os funcionários. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria que fosse enviado a 

Moção de Aplausos para o diretor Gensoir, igual foi feito às outras moções, 
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num quadro. Se o senhor presidente puder mandar desta maneira pra que ele 

coloque na escola dele, agradeço, Sr. presidente.”. O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu gostaria de ressaltar que esse é um 

requerimento elaborado por nós, vereadores, nós quatro, e estender também 

aos nobres pares, quem quiser assinar junto também, fique à vontade de 

assinar junto, até porque, quando se fala em conscientização sobre a dengue, 

estamos falando de todos. E muitas vezes o pessoal, muita gente acha que é 

só um problema da prefeitura, que tem que fazer sua parte. Não, todos nós, 

toda a sociedade deve estar mobilizada junto e fazer a sua parte. Então 

parabenizo a todos e estendo a todos os vereadores que assinem junto, assim 

como o vereador também requereu que faça-se um quadro; fico muito feliz até 

porque o Gensoir é um excelente profissional. A todos os funcionários, não só 

ao diretor, mas a todos os funcionários que se empenharam, eu vi o trabalho, 

foi muito bonito, e que possa se estender a mais escolas, que a gente já vê o 

trabalho que todos vêm fazendo juntos. Muito obrigado a todos!”. O Vereador 

Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria também de deixar aqui 

a minha parabenização ao professor Gensoir, a todos os professores, 

funcionários e alunos da escola Angélica, escola a qualeu também já tive a 

alegria de poder trabalhar lá, por essa iniciativa.Porque é através de gestos 

pequenos é que se começam a fazer grandes coisas. Então uma simples 

conscientização, aonde o aluno entende a transmissão por parte dos 

professores e funcionários e, de repente, toma uma proporção de chegar em 

todas as casas. São ações pequenas que se tornam muito grandes, e que se 

nós tomarmos isso como exemplo, nós vamos, sim, derrotar o mosquito, mas 

não só o mosquito, nós vamos derrotar tudo aquilo que está errado dentro do 

município. Então parabéns, na pessoa do diretor Gensoir e todos os 

professores, funcionários e alunos envolvidos.”. A vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu também quero 

parabenizar o professor Gensoir e toda a equipe da Escola Angélica, porque 

nossa cidade sofreu muito, está sofrendo com os casos de dengue. Em 2018, 

nós não tivemos nenhum caso e, agora, oficialmente, a Secretária de Saúde 

me passou em ofício que já estamos com 93 casos registrados e um caso de 

febre amarela também. Então essa informação é muito importante. É com 

trabalho de formiguinha que a população vai ficar consciente de que tem que 

evitar o foco junto com o Poder Executivo. Nos, da população, temos que 

ajudar. Muito obrigada, presidente.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “É justa essa moção de aplausos ao nosso querido Gensoir, mas eu 

quero parabenizar mais ainda aos vereadores que tiveram essa iniciativa para 

homenageá-los. Parabéns a todo vocês.”. APROVADA. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer 
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das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 044/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA.14.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

044/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Fábio, e todos os 

projetos que forem importantes para o município, pode contar com esse 

Vereador.Parabéns pelo projeto!”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita pela ordem: “Gostaria de primeiro parabenizar o nobre vereador 

pela coragem e dizer também que, se vossa excelência autorizar, eu assino 

esse projeto com vossa senhoria, tá bom? Apesar de ter aí tradições religiosas 

que a própria igreja católica tem, agora na época do Divino, de quatro horas da 

manhã a gente estourar rojões, anunciando a procissão, a gente sabe do 

problema não só dos autistas, mas as pessoas de idade, as pessoas que 

gozam de um descanso, do sono, e também as crianças, bem como cachorros, 

os animais que a gente tem, quando tem a alvorada da manhã, os estampidos, 

eles assustam nossos animais também. Então quer dizer que nem toda 

tradição precisa ser perpetuada também. Antigamente a gente tinha festa de 

vaquejada, cavalada, que eram festas violentas também, então a gente atribui 

essa coragem e quero assinar com vossa excelência, entendeu? Muito 

parabéns pelo seu projeto.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela 

ordem: “Quero estender a todos os vereadores meu muito obrigado, e façam 

coro também na assinatura; dizer que é uma tendência em vários municípios 

hoje essa tomada de medida. É uma tendência, nas andanças que eu fiz aí no 

estado, já vi muitas prefeituras, câmaras aprovando esse projeto de lei devido 

nem tanto pela causa animal, bem como também aos idosos aí e os enfermos 

que se encontram acamados. Estendo a todos aí; muito obrigado!”. Em votação 

nominal: 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], Valter Antônio de 

Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 044/2019: Fábio Rogério Barbosa 

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

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

[Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida Silva [Sim], 

Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter 

Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. 

APROVADO por unanimidade o projeto.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 
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a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 047/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO.15.Parecer Jurídico e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 047/2019, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e votação o Parecer 

das Comissões.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador Sérgio, porque o Sr. 

Marcelino, como a gente o conhecia, Sérgio, ele também frequentou a igreja 

católica. Quem nasceu aí de 1965 a 1973 mais ou menos, os templos da igreja 

católica, eles tinham um campo que se denominava, quem lembra, campo do 

padre. E o Marcelino, juntamente com o Antônio Gordo, eles tinham um 

trabalho na igreja, o Sr. Antônio Gordo, que eles cuidavam de seis times de 

futebol mais ou menos. Só que tem a condição, visando o culto ecumênico, 

independente da religião, a gente tinha que, da missa, fazer a primeira 

comunhão, e eles, nesse daí, a igreja católica tinha esse projeto que todo 

domingo a gente ficava... várias partidas de futebol, campeonato, que era o 

famoso “Time do padre”. Então era um dia que se proporcionava muita alegria. 

A igreja católica fazia sua parte, que eu acho da Campanha da Fraternidade do 

poderio dela, e o Sr. Marcelino era um cara, pai do Gilberto extremamente do 

bem. Um cara que sempre foi referência na minha vida de pessoa bondosa, 

também ajudando, auxiliando os vicentinos junto com o filho dele, com a 

esposa, nos encontros de casais... Marcelino é uma pessoa que merece muito 

ser homenageado. Você foi muito feliz, e eu gostaria de assinar com vossa 

excelência.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar também o professor Sérgio pela devida homenagem 

aí. O senhor está correto, devemos homenagear aquelas pessoas que foram 

ícones na cidade e que realmente representaram e sempre continuam 

representando aí. Precisa ser eternizado o nome dessas pessoas que sempre 

contribuíram para o bem de Biritiba. Parabéns! Gostaria de fazer coro com o 

senhor.”. O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Agradeço 

as palavras do nobre vereador Marcelo e do nobre vereador Fábio, e esta 

homenagem se dá justamente devido ao tão bom caráter que o Marcelino 

sempre teve e sempre trabalhou de maneira íntegra, de maneira honesta. 

Trabalhou no sistema de água aí, lá na Fonte Mogiana, né? Depois daí 

trabalhou inclusive na prefeitura municipal também, teve no campo político a 

sua contribuição, e como bem citado pelo nobre vereador Marcelo, a sua 

contribuição na vida religiosa, não somente na ótima educação dos seus filhos, 

na condução da sua família, mas no exemplo de pai, no exemplo de homem. 

Então eu pensei muito em como conseguir homenageá-lo e, graças a Deus, 

está aí essa propositura. Daí eu peço apoio de todos os nobres vereadores 
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para que possamos dar esta justa homenagem a Marcelino Rodrigues de 

Morais Neto, inclusive na fala da Dra. Marina, faltava a palavra “Neto”... acho 

que não vai ter problema, porque na lei está correto, né? Então nossa 

homenagem aí a Marcelo Rodrigues de Morais Neto, que é uma pessoa que 

não bastasse ser um grande amigo que meu pai tinha, que meu pai ainda está 

por aqui e sempre usou o Marcelino como referência, também eu fui um grande 

admirador, porque eu, desde criança, participava das reuniões junto com meu 

pai e tinha também o Marcelino como um grande exemplo. Então fica aqui a 

minha homenagem. Obrigado.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Eu gostaria também de pedir ao nobre vereador 

Sergio para fazer parte desta homenagem a uma pessoa do bem. Certo? Muito 

obrigada!”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Eu também não 

poderia ficar alheio a essa propositura, nobre vereador. Realmente o Marcelino 

era uma pessoa mesmo merecedora. E eu fui contemporâneo dele quando ele 

trabalhava, se não me engano, com o prefeito Miguel Bolanho... certo?”. O 

Vereador Sérgio de Paula Franco responde: “Sim, foi chefe de gabinete do 

prefeito Miguel Bolanho.” O Vereador Jorge Mishima retoma: “Sim. E só pra 

retratar o que o nobre vereador disse aqui: o padre tinha um time, não sei se os 

amigos devem ser dessa época, eu fui do time do coroinha da prefeitura da 

igreja católica, presidida, que era o [inaudível] nosso querido amigo [inaudível]. 

Só uma ilustração: quando nós perdíamos o jogo, que era costumeiro, ele saía 

chorando daquela ladeira abaixo! Grande amigo nosso Evaristo! Obrigado, Sr. 

presidente!”. Em votação nominal: 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], 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 047/2019: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo 

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

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida 

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

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

APROVADO por unanimidade o projeto. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Após a votação do referido projeto, eu gostaria de manifestar 

a minha... congratular vossa excelência pela homenagem ao Sr. 

Marcelino.Além de todos os atributos que os nobres aqui colocaram, definindo 

o Sr. Marcelino, foi um homem digno, de respeito, de família, de religiosidade. 

É mais do que merecida essa homenagem que vossa excelência faz ao Sr. 
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Marcelino.Conheço toda a sua família, conheço a integridade, tive a 

oportunidade de conhecê-lo.Infelizmente o perdemos devido a uma situação de 

doença muito grave, mas parabenizar a vossa excelência pela homenagem, 

ese vossa excelência me autorizar acompanhar junto com vossa excelência 

esse projeto?...”. O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: 

Gostaria de autorizar, sim, a todos os que se manifestaram aqui para poder 

assinar junto, e estendo a todos os nobres pares que queiram assinar comigo 

esse projeto, são convidados.”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Só pra fazer mais um adicional só pra não deixar passar 

batido isso daí, a gente, que vem de uma formação que a gente tem, uma 

educação com algumas referências, como tem o Sr. Marcelino, vou até contar: 

a gente jogava bola lá, tinha o palmeirinha e outros times, o vermelho, amarelo, 

né? E o engraçado é que, nas reuniões da igreja, estava falando que era 

proibido falar palavrão, Sérgio, sabe? Então você imagina, no futebol, às vezes, 

você errar uma bola ou alguém te chutar, você... né? Mas isso, parece que 

não, mas interferiu até na educação da gente, sabe? De hoje em dia você 

evitar falar um palavrão ou alguma coisa assim... Parece que não, mas tinha 

muita coisa disso. Às vezes você ficava nervoso, tinha que xingar o 

companheiro de alguma palavra: „Misericórdia, irmão, passa a bola!‟ ((risos)). 

Então influiu demais isso daí, sabe? A parte da educação. O Marcelino, sem 

mentira nenhuma, embora toda vez era a pessoa que a gente encontrava numa 

calçada, é aquela referência de bom caráter, pessoa agradável, de ícone 

mesmo. A gente gosta gratuitamente do filho dele, porque a gente sabe da 

educação, da amplitude do caráter do cara. Então isso daí, eu sou obrigado a 

dar esse testemunho que interferiu muito na educação da gente também. E é 

uma pena; a igreja, antigamente, ela dispunha de muitos recursos, ela tinha 

pingue-pongue, ela tinha jogo de xadrez, biblioteca ampla, muito bacana, sabe, 

nessa época? Os times de futebol... E é uma pena que hoje, talvez pelas 

dificuldades, mas que também, embora ela seja uma entidade religiosa de 

muito pujança, a administração parou um pouco de ver esse lado. É uma pena, 

porque contribuiu muito pra minha infância.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Encerrados os trabalhos da presente sessão,como já 

havíamos conversado antes do início da sessão, foi publicado no Diário Oficial 

da data de hoje e, portanto, a Câmara considera-se comunicada oficialmente 

sobre a decisão acerca da CP dos vereadores.Então apenas vou fazer a leitura 

da publicação e depois solicito ao SegundoSecretário que faça a leitura da 

decisão judicial proferida pela Dra. Gláucia.”.O Sr. Presidente então faz a 

leitura da publicação no Diário Oficial acerca do processo 1020076-

85.2018.8.26.0361. Após a leitura, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Bom, com essapublicação, a Câmara retoma, após lida a 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10009PVQ0000&processo.foro=361&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=jose+rodrigues+lares&uuidCaptcha=sajcaptcha_45a0d8e977154d2f98d82136712f02da&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10009PVQ0000&processo.foro=361&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=jose+rodrigues+lares&uuidCaptcha=sajcaptcha_45a0d8e977154d2f98d82136712f02da&paginaConsulta=1
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sentença, autorizada a retomar os trabalhos da CP. Vale ressaltar que esse 

trabalho, essa decisão é uma decisão única e exclusiva da CP dos 

vereadores.A CP do prefeito, extraoficialmente, nós já temos também o 

conhecimento de que foi proferida uma sentença para a retomada dos 

trabalhos, porém tanto a Casa quanto as comissões não foram notificadas, e 

também não foi publicado no Diário Oficial, portanto não haverá movimentação 

nenhuma nesse sentido enquanto a Câmara não for notificada ou o presidente 

da Comissão for notificado.O outro ponto que vale esclarecer é de que eu, na 

qualidade de presidente da CP dos vereadores na época, no ano de 2018, 

tornando-me Presidente dessa Casa de Leis, solicitei ao então Presidente na 

época, Lourival Bispo de Matos, o meu desligamento da comissão processante, 

tendo em vista assumir essa Casa a partir de 1º de janeiro do presente 

ano.Tanto que assumi a partir do dia 1º de janeiro, porém não houve a 

possibilidade da substituição deste membro nessa comissão, tendo em vista a 

liminar que foi concedida aos vereadores afastados hoje, para que 

paralisassem os trabalhos.Assim com a decisão que será lida pelo Segundo 

Secretário, após decisão lida e conhecida ao plenário, dando conhecimento ao 

plenário, essa Presidência far-se-á a substituição desse presidente que, até 

então, era membro da CP em 2018, por motivos de forma regimental.E será 

sorteado entre os parlamentares não impeditivos de participar da CP, os nomes 

para que possamos a CP dar continuidade.Solicito ao SegundoSecretário que 

faça a leitura da sentença do processo 1020076-85.2018.8.26.0361. Antes de 

tudo,requeiro a vossas excelências a prorrogação por mais três horas da 

sessão, tendo em vista estarmos expirando oprazo. Então coloco em votação o 

requerimento dessa presidência para a prorrogação da sessão:os vereadores 

favoráveispermaneçam como se encontram.”. APROVADO.O Segundo 

Secretário então faz a leitura da sentença prolatada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – Comarca de Mogi das Cruzes, Fórum de Mogi das 

Cruzes. Vara da Fazenda Pública. Sentença. Processo digital: 1020076-

85.2018.8.26.0361Assunto: Mandado de segurança cível, abuso de poder. 

Impetrante: José Rodrigues Lares, Paulo Rogério dos Santos e Eduardo Melo. 

Impetrado: Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e 

outros. Juíza: Gláucia Fernandes Paiva. Após a leitura do processo, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Após lida a referida sentença, 

passaremos então ao sorteio do novo componente da comissão. Lembrando 

que, de acordo com o regimento interno, faço a consulta aos três vereadores 

os quais citarei se estão de acordo. Impedidos de participação da comissão do 

sorteio, pelo regimento interno, os vereadores Fábio, a vereadora Zuleika e o 

vereador Valter. Há anuência de vossas excelências quanto à não participação 

no sorteio? Vereador Fábio?”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa responde: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10009PVQ0000&processo.foro=361&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=jose+rodrigues+lares&uuidCaptcha=sajcaptcha_45a0d8e977154d2f98d82136712f02da&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10009PVQ0000&processo.foro=361&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=jose+rodrigues+lares&uuidCaptcha=sajcaptcha_45a0d8e977154d2f98d82136712f02da&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10009PVQ0000&processo.foro=361&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=jose+rodrigues+lares&uuidCaptcha=sajcaptcha_45a0d8e977154d2f98d82136712f02da&paginaConsulta=1
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“Sim.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves pergunta: “Vereadora 

Zuleika?”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos responde: “Sim, 

por fazer parte do regimento interno das nossas leis.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves pergunta: “Vereador Valter?”. O Vereador Valter 

Antônio de Miranda responde: “Sim.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves continua: “Então estão excluídos do sorteio, além deste presidente, 

os vereadores Fábio, a vereadora Zuleika, o vereador Valter Miranda. Já 

compondo a CP, os vereadores Leonardo e o vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo. Todos os demais vereadores estão aptos a participarem 

regimentalmente da comissão processante. Lembrando que solicito à 

secretaria que proceda o recorte do nome dos vereadores participantes, e 

aproveito o ensejo e solicito então aos nobres vereadores Fábio, Zuleika e 

Valter, que acompanhem o sorteio próximo da Mesa Diretora.”. O Vereador 

Jorge Mishima solicita pela ordem: “Solicito de vossa excelência e gostaria de 

ter a compreensão de todos os nobres edis desta Casa, eu não gostaria de 

participar desta comissão. Eu sei que é um trabalho gratificante, é um trabalho 

árduo. Sei que vossa excelência tem feito um julgamento, junto com os nobres 

pares, um trabalho excelente, mas eu estou em tratamento médico, então não 

poderia me dedicar de tempo integral a essa comissão. Então solicito de vossa 

excelência meu afastamento desse sorteio. Muito obrigado, Sr. presidente.”. O 

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

apenas de arguir a respeito, pra que não houvesse nada a ser cavado à atitude 

de nulidade, como eles estão impedidos, os nobres vereadores, de participar, 

pelo regimento, por terem interesse na causa, gostaria que eles – nada 

pessoal, apenas para que não seja cavada nulidade, que eles não 

participassem próximos do sorteio também, pra que não seja argumentado 

depois pela defesa que houve a participação de vereadores impedidos. E 

gostaria que vossa excelência compreendesse meu pedido, apenas para que 

não seja cavada nenhuma nulidade.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Será atendido o pedido de vossa excelência.”.O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo prossegue: “Gostaria também de 

pedir pra que a nossa diretora possa mostrar os nomes que estão colocados 

em sorteio, para que todos os nomes disponíveis estejam conferidos pelos 

demais pares.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Será 

atendido o pedido de vossa excelência. E solicito à direção da Casa que retire 

então o nome do vereador Jorge Mishima, tendo em vista o mesmo já declinar 

de participar da composição da comissão. Tendo em vista o declínio do nobre 

vereador, não existe o porquê colocarmos o seu nome junto ao sorteio, até 

porque só ia apenas protelar, porque iria sortear, caso fosse, e ia solicitar 

novamente a sua exclusão.”. O Sr. Presidente Fernando José 
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Gonçalvesentão lê o papel com o nome de cada um dos vereadores 

participantes do sorteio, nessa ordem: “Juniel da Costa Camilo, Reinaldo 

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Walter 

Machado de Almeida e Lourival Bispo de Matos.” e diz: “Solicito ao vereador 

Jorge, decano do Legislativo, para que realize o sorteio.”.O Vereador Jorge 

Mishima aceita e diz: “Eu gostaria que o vereador professor Sergio e o 

vereador Robério viessem aqui para dar mais transparência.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves faz a leitura do nome sorteado e diz: “Walter 

Machado de Almeida fará parte da Comissão Processante no tocante aos 

vereadores. Informo que o vereador que foi agora sorteado, a comissão terá 

todo o trâmite, até porque este vereador estava como presidente; como está 

surgindo novo membro, a comissão deverá se reunir pra, caso veja a 

necessidade, discutir a composição de relatoria, presidência e membro da 

comissão. Mas aí a comissão terá total autonomia pra fazer a designação.”. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Havendo a 

escolha do novo membro através de sorteio, conforme pede, gostaria de 

solicitar uma reunião, devido ao tempo exíguo, que se extingue brevemente, 

para uma reunião de trabalho amanhã às 14 horas, se possível já, com a 

comissão.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Os 

membros da comissão, vereador Walter, vereador Leonardo, aí eles, que 

compõem a comissão, poderão ver a disponibilidade dos mesmos para essa 

reunião, porque agora passa a ser um trabalho da comissão e não mais da 

presidência. Será um trabalho da comissão, e a comissão, vossa senhoria 

queira consultar os demais...”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

diz: “Apenas para que seja escolhido, se há necessidade de alternar, que eu 

vejo que não; eu quero deixar claro que a comissão processante dos 

vereadores já, o trabalho já foi entregue, inclusive o relatório já, quando chegou 

a ordem liminar pra que fossem suspendidos os trabalhos. Então agora a 

gente, com a nova assessoria contratada e os demais membros, a gente 

precisa só dar uma lapidada pra poder colocar já o relatório em observação. 

Então gostaria de amanhã, já com a nova composição, saber se continuamos 

os membros, no horário das 14 ou mais tarde, às 15 horas, e também pra 

seguir os trâmites pra gente poder, o mais breve possível, estar colocando o 

relatório pra... Isso é uma sugestão que eu faço.”. O Vereador Walter 

Machado de Almeida solicita pela ordem: “Sr. presidente? Marcelo, pode 

confirmar com a minha presença às 14 horas.”.O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também de só avisar o 

vereador Marcelo que estarei presente às 14 horas.”. Anunciado o término da 

Ordem do Dia, o Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria da sua permissão, já que não há mais trabalho a se tratar, só o uso 
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da tribuna para os vereadores fazerem, gostaria da sua permissão pra mim 

atender um munícipe no meu gabinete.”. O Sr. Presidente concede ao vereador 

sua retirada do plenário. o Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Sr. presidente, não tendo mais trabalhos a se tratar, eu gostaria de 

solicitar a minha ausência, que eu preciso resolver alguns problemas.”. O Sr. 

Presidente concede ao vereador sua retirada do plenário. O Sr. presidente 

solicita então que se faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos 

para fazerem uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

presidente,membros da mesa aqui, nobres pares, pessoal da imprensa, Rafael, 

Márcio, Nelson e os demais, e a dona Beatriz, quero cumprimentar a todos aqui 

presentes.Gostaria de vir aqui hoje por dois motivos, aproveitando e agradecer 

o tempo que o nobre Vereador Valter me concedeu também, a respeito 

primeiro do projeto de lei complementar 48/2019, que regulamenta o valor da 

taxa cobrada aos feirantes.Gostaria de tocar em alguns pontos aqui para não 

serem esquecidos. Primeiro a questão da feira noturna, né?A feira noturna, ela 

foi colocada na praça agora há duas semanas para utilização do espaço 

cultural aqui, eu gostaria primeiro de dizer que há uma necessidade primeiro da 

regulamentação dessa feira, do cadastro dos membros que usam.Tem 

bastante pedido do pessoal que faz feira aqui em Biritiba e faz lavoura e quer 

colocar seus produtos a vender, então o prefeito, ele lançou uma enquete para 

saber do que o pessoal acha da feira na praça.Não só o pessoal, eu gostaria 

que o prefeito, juntamente com a Secretaria da Agricultura e Secretaria de 

Comércio, convidasse os comerciantes estabelecidos na praça para saber do 

que eles acham também.Porque a gente, pelo que está sabendo, o pessoal 

que tem que fazer a feira aí, eles não estão regulamentados ainda.Era uma 

feira experimental que, na época, o vereador José Rodrigues Lares era o 

secretário da agricultura, e dessa de experimental, nãohouve a 

regulamentação.Eu acredito que agora,com a classificação desse valor da 

taxa, vai encaminhar para a regulamentação, só que eu queria dizer o seguinte, 

primeiro ponto:os comerciantes da praça, eles têm que ser ouvidos.Não pode 

ser só da população,porque os comerciantes da praça, eles pagam impostos, 

tanto alvará como a taxa de funcionamento e ademais.E se não for 

regulamentado e se for só um pessoal de fora, nada contra, é um pessoal que 

vem, além de não pagar a taxa, leva o dinheiro do pessoal daqui para fora, né, 

não gerando não só divisas, mas como também emprego.E é uma 

concorrência.Já foi cortada a lei do silêncio lá para alguns comércios como 

padaria, lanchonetes aqui, o horário da meia-noite, que a gente sabe da 

necessidade de segurança, mas ora, vejam; se você coloca a feira até o 

horário das 11 horas da noite, o que que acontece?Sobra uma hora para os 
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comerciantes daqui tentar faturar algum.É o caso do Pastel do Juninho,da onde 

era antigamente também o bar do Juca, no beco, e a questão da padaria. 

Então o que eu vejo também e peço também, pelo que a gente tem ouvido, por 

estar na praça também, é que sejam ouvidos os comerciantes para que eles 

possam colocar as suas razões e, assim, assumidas as vontades deles, 

também respeitadas, né? Eu acredito que ficou bom na praça, só que tem que 

ser o quê?Regulamentado, cobrado uma taxa,uma taxa coerente,e também 

para poder se pacificar, arrumar o banheiro que a gente tem, o banheiro 

público para que possa receber os turistas, as pessoas que frequentem à noite 

ali, porque senão ainda o cara gasta na feirinha, não paga o imposto e vai na 

padaria usar o banheiro ainda!É um pouco injusto também.Não estou aqui 

falando, mas é verdade; vai na lanchonete onde era do Juca,do Cuba ou vai no 

bar do Juninho ali e acaba,além de não usar, usao banheiro ainda...bom, esse 

é outro ponto.A outra questão que eu queria comentar aqui é em relação ao 

que tange a questões políticas aqui. Eu quero aqui, com o devido respeito aos 

que semeiam a Teoria do Caos, dizer que o entendimento da juíza Dra. 

Gláucia, ela delegou a questão de ordem e cancelou o mandado de segurança 

que foi concedido aos impetrantes, os vereadores, através de seus patronos.Eu 

quero dizer... a doutora Marina, não sei se ela está aqui ainda, mas a Dra. 

Marina, Vereador Leonardo, vereador Fernando, que era presidente da 

Comissão, Deus sabe o quanto nós trabalhamos e nos dedicamos aqui nos 

trabalhos da CP.Efomos julgados por uma régua política, medidos com uma 

régua das pessoas que estão nas mídias sociais, falando que provocamos 

erros,que deixamos brechas jurídicas, falando que a gente tinha envolvimento 

com qualquer coisa que deixasse atrelado a um cancelamento e um 

trancamento dos trabalhos da CP.Ora bolas, eu quero dizer que a banca de 

advogados contratada pelos nobres amigos vereadores afastados, uma banca 

muito competente.A gente teve que lutar, dentro da legalidade, até mesmo não 

julgar, não era nós contra eles, e sim nós, como membros de uma CP, 

procurando apenas apurar os fatos para que fossem julgados e analisados por 

ora vocês aqui, membros.E cerceados de uma maneira... uma banca... e a 

dedicação, passamos dias e mais dias aqui tentando livrar dos vícios dos 

procedimentos.Então quero dizer que ficamos quieto.Foi muito triste realmente, 

como não só essa banca muito competente de advogadosdeles entraram com 

esse trancamento, e forças alheias que foram também depois expostas pela 

própria juíza, né, atos alheios à vontade da gente, que eivaram de vício até 

mesmo com uma contribuição. O Silêncio nos doeu realmente.Como foi dito 

por umas pessoas, ficamos com a decisão com uma cara de bosta.Eu fiquei, 

sim, porque nos dedicamos em prol da verdade, e aqui nos desgastamos.Eu 

abri mão dos trabalhos particulares, como voluntário aqui, pedi ajuda a demais 
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advogados; Dra. Marina, Fernando, o Leonardo, foram noites e noites adentro 

trabalhando, levando o serviço para casa, demais pares aqui também que 

contribuíram com alguma coisa, julgado e até medido com a régua dos que 

estou falando e até mesmo desacreditado por membros desta Casa, alguns 

vereadores também.O que eu quero dizer é que tudo que eu fiz não foi aqui 

julgar; foi apenas tentar apurar os fatos da maneira mais imparcial possível, 

para que possa, por vocês, com direito a voto, analisado após o relatório que 

apresentarei, que possa ser analisado e julgado por vocês, né?Quero dizer que 

não tem nada pessoal.A gente tem ouvido que foi acolhido depois por uma 

nova ação do Ministério Público, que teve o afastamento dos nobres pares, que 

foi comentado até por eles, caso até que desejariam nós, membros da CP, até 

mortos, né?Outros, que desejariam coisas maiores para a gente, mas não é o 

meu desejo, não pauta no meu coração.A política deve ser menos 

visceral.Infelizmente a gente está aqui num mandato conturbado, tentando 

fazer a coisa da melhor maneira possível; muito desgastante esse mandato, 

um mandato que tanto o Legislativo quanto o Executivo está um pouco 

desacreditado, mas eu acredito que, com essa sentença da juíza, a gente vai 

poder mostrar que ela também entendeu, que a Constituição, ela é uma 

constituição que eu aprendi, como um aluno de direito, que as leis, elas devem 

ser seguidas a letra da Lei, e mais, porém, tem correntes de juristas que 

entendem que a Constituição é umaconstituição viva, interpretativa.Eu acho 

que não; a Constituição é para ser respeitada do que está ali na lei. Porém, não 

é como uma Bíblia.A Bíblia, sim,é um livro que ele é interpretado por várias 

religiões,várias pessoas, cada um que lê.Por isso eu gostaria de deixar aqui a 

vocês o meu manifesto de que não, a gente... nem todo mundo aqui trabalha 

pelo caos.Nós fizemos o maior, nos mantemos em silêncio, aguentamos muitas 

críticas nas redes sociais.É aquela velha história de São Felipe Néri, são as 

penas da galinha que são soltas, que depois que você uma vez 

julga,fala,ninguém faz a mesma força para se desculpar ou para colar, 

principalmente hoje numa rede social, para falar:„Pô, né, vocês erraram de 

propósito, vocês se venderam, estão todos comprometidos.‟.Hoje ninguém vai 

falar, muito pouco se faz. Não usam a mesma força que fazem para 

denegrir.Mas eu não estou preocupado.Eu tenho que ter o quê?É consciência 

tranquila e tranquilidade.Aqui a gente não faz questão de denegrir ninguém.Eu 

quero apenas aguardar.Eles vão procurar,com seus advogados,um outro 

colégio recursal até se arguirde tentar também, e pode acontecer que lá no 

Tribunal de Justiça, eles também encontremamparo.Porém o nosso trabalho 

também foi muito bem feito, senão a juíza também não teria esse 

entendimento.Então eu gostaria de aqui apenas me manifestar coerente a isso 

e pedir a paciência, que a CP dos vereadores já está voltando e já está 
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praticamente no fim.A gente vai lapidar, com uma nova procuradoria jurídica,o 

presidente tornou a contratar, e vamos tentar agir da melhor maneira possível e 

com isenção e imparcialidade, para que não seja abatido com nenhum ato de 

nulidade. Então é esse meu desabafo, presidente, e aos demais membros aí. 

Eu gostaria apenas de interromper dizendo isso, porque a turma não sabe, mas 

quando fala numa rede social, dos vereadores,coisa e tal, a gente tem família, 

sabe?E quando acusam a gente,levianamente ou não, por estar se 

aproximando de eleição, eu quero dizer que eu estou nesse segundo mandato 

aqui apenas para contribuir. Sempre falei que isso aqui não era um cetro, não é 

uma coroa, que eu estou, a partir do próximo mandato,não me candidato mais 

às eleições aqui como Vereador, e dizer que tem que oxigenar o meu lugar; 

que entre uma pessoa nova, porque eu entrei aqui sempre com boa intenção e 

nunca querendo abrir mão do meu comércio, sempre querendo melhorar a 

cidade,porque eu sei que se melhorasse a cidade, o meu comércio iria 

melhorar também.Então quero dizer que a gente precisa ter esperança, precisa 

ter fé e precisa mais do que tudo tomar cuidado com as redes sociais.Porque 

tem pessoas que dão a cara à tapa, mas tem muitos fakes também que 

denigrem a gente sem imagem, né?Mas é importante.É importante também o 

papel da imprensa, que está aqui presente, que eles são a voz, são também os 

veículos que levam para a população que está na cidade. Gostaria de 

parabenizar também o nobre presidente, que disse que a partir de talvez a 

próxima sessão, já as sessões serão transmitidas online; isso é uma coisa 

muito boa, que pode ser... né?E agradecer ao Márcio,ao Rafael,ao 

Nelsinho,que cumprem com o seu papel aí da transparência aí das coisas na 

cidade, né? Quero dizer para vocês que não vou me aproveitar e também não 

estou feliz, mas eu estou, assim, me sentindo... se eu me senti com cara de 

merda quando alguém falou da decisão,hoje eu estou satisfeito, porque o 

trabalho da gente está sendo reconhecido por uma juíza.Pode ser que no 

Tribunal de Justiça eles revertam, mas eu quero, Dra. Marina, a senhora sabe 

como nós ficamos, Fernando e o Raposão ali, realmente, pelos subterfúgios, 

que eu digo.Da outra CP, vocês vão ver a decisão da juíza, que teve coisa 

muito mais grave, que a gente ficou aqui se sentindo palhaço pelas coisas que 

aconteceram.Mas isso a gente vai colocar assim que formos notificados, 

Presidente.De coração agradeço seu apoio e peço seu apoio agora também 

para disponibilizar bens e meios para que a gente possa efetivar,ao final agora, 

os procedimentos finais e relatório, e agradecer e pedir desculpa aos nobres 

vereadores que eu pedi para não participar, é que a gente enfrentou tanta 

coisa, sabe?Qualquer motivo que a gente dê aí pode ser motivo... E hoje, com 

certeza vocês podem ter certeza: eu aprendi muito.Diz que no sofrimento e nas 

derrotas a gente aprende, realmente aprendi muito!E agora é o momento da 
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água seguir o seu curso, tá?Muito obrigado, Presidente! Desculpa me alongar, 

mas eu queria demais dar essa satisfação a vocês!Obrigado, fiquem com 

Deus!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco 

que, com a palavra, diz: “Sr. presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, 

munícipes, uma boa tarde a todos! Gostaria de relembrar os documentos lidos 

nessa sessão, mais uma vez parabenizando o professor Gensoir, o diretor da 

Escola Angélica de Jesus Ferreira, pelo excelente trabalho no combate à 

dengue, tendo a conscientização dos alunos, professores e funcionários. Um 

trabalho que já foi tanto comentado aqui durante a sessão, mas um trabalho de 

excelente valia, e a nossa cidade agradece a cada pessoa, a cada instituição 

que assim se comporta, com pequenas ações, mas que fazem toda a 

diferença.Também fiz o pedido pra que o prefeito possa fazer a limpeza, não só 

a roçada, mas o desassoreamento dos córregos do Santos e do Itaim, porque 

agora está chegando a seca, e com certeza ninguém está em risco, só que se 

nós não tomarmos uma postura nesse momento agora, estendo também para 

todas as estradas vicinais: se o trabalho não for bem feito a partir de hoje, até o 

mês de setembro e outubro, volta o período de chuva e a gente volta a se 

lamentar novamente.Então sabemos que a demanda é muito grande, que as 

estradas estão em péssimas condições, e há sim de fazer um trabalho de 

qualidade das estradas, mas sobretudo nesses córregos que, nesse ano, com 

excesso de chuvas que tivemos, dezenas de famílias desabrigadas, pessoas 

que perderam tudo, senão tudo, quase tudo, então precisamos ter uma atenção 

especial aí.E gostaria de agradecer também a cada vereador que votou no meu 

projeto, dando nome à Rua Marcelino Rodrigues de Morais Neto. Como já 

comentei anteriormente, devido ao grande bom caráter e pessoa do bem, 

pessoa da mais alta qualidade, que esteve conosco durante vários anos aqui, 

não podia deixar de homenagear essa grande pessoa.Então agradeço a todos 

que auxiliaram na votação aí.Ademais, muito obrigado a todos!”.O próximo 

inscrito é o Vereador Fernando José Gonçalves que, com a palavra, diz: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes,à imprensa, uma boa 

tarde e início de noite!Senhor presidente, eu acho que quando vossa 

excelência utilizou a tribuna, a vossa excelência foi bastante feliz nas suas 

colocações, e eu gostaria de parabeniza-lo.Nós, que participamos, tanto eu, 

vereador Leonardo e vossa excelência, que participamos dos trabalhos no ano 

passado da CP, juntamente com a doutora Marina e mais alguns funcionários 

daCasa, só nós sabemos o quanto nós trabalhamos!Só nós! A população,os 

nobres pares, nossos familiares não têm noção do quanto nós trabalhamos.A 

ponto de chegar às duas, três horas da manhã,eu estar conversando com o 

Vereador Marcelo por telefone, buscando aparatos e amparos e legislações.A 

Dra. Marina, quantas e quantas vezes não largou os afazeres de casa, a 
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família, a filha pequena para nos socorrer, nos atender no sentido de 

esclarecer alguma dúvida?Mas, assim, mesmo fazendo todo esse trabalho, nós 

fomos nivelados por baixo.Como diz o vereador Marcelo, com a mesma 

régua.Mas não foi naquela mesma régua do patamar de estar tudo 

perfeito.Foinaquela régua de linchamento.Eu, um dia, vi um comentário em 

rede social dizendo que os vereadores estavam vendidos,que os vereadores 

não sei o quê, que os vereadores isso, vereadores aquilo...Eu me lembro como 

se fosse hoje, eu comentei com a doutora Marina,com o vereador Marcelo e 

com o vereador Leonardo aqui nessaCasa,numa das reuniões, eu disse com 

bastante clareza:„nós vamos provar, por A mais B,num determinado 

momento,de que nós estamos conduzindo da melhor maneira possível.‟A 

defesa dos vereadores interpelaram, fizeram todas as manobras jurídicas 

possíveis e imagináveis para que esse processo caducasse, vencesse o prazo 

e os três membros da comissão, apoiados com a doutora Marina, ali,fiéisno seu 

entendimento de que deveríamos dar a oportunidade também de defesa dos 

vereadores citados no episódio. Quis o destino que, por uma outra situação, o 

próprio Ministério Público solicitou afastamento dos três, juntamente com a 

procuradora jurídica da Casa.E, para nossa surpresa, aparece lá todo um 

procedimento que ainda vai ser analisado e julgado, e eu não quero fazer um 

pré-julgamento, mas segundo a denúncia do Ministério Público, também 

culminavam com a defesa dos ex-vereadores, os vereadores afastados,como 

diz assim o Ministério Público em sua denúncia, a catada inclusive pelo juiz de 

direito.Mas eu gostaria de dizer que toda essa bordoada, essas pancadas que 

nós levamos, aí chega um determinado momento que vem a massagem, a 

massagem do seu ego de contemplar,de dizer:„Você estava no caminho 

certo‟.Essa sentença aqui é essa massagem.Quando a Dra. Gláucia Fernandes 

Paiva ponderou, na sua decisão, todos os pontos que a comissão adotou. 

Todos os pontos que foram questionados pelos denunciados.E nessa decisão, 

ela nos contemplou no sentido de que nós estávamos no caminho certo da... 

não acusação, mas da apuração dos fatos que foram denunciados.Então, para 

aqueles que atiraram pedra, que utilizaram as redes sociais, para vocês,paz e 

luz!Sabe porquê?Porque nós estamos com a nossa consciência tranquila. 

Então, para vocês que atiraram sem conhecimento de causa, e se fala tanta, 

tanta besteira, tanta coisa... e nós, só nós, eu,vereador Marcelo,vereador 

Leonardo, Dra. Marina, os nossos familiares, o quanto sofreu com isso!Quantas 

e quantas vezes era nove horas da noite, a gente ia reunir, tentando discutir 

uma estratégia, de que iríamos fazer?E às vezes, abandonando a família e 

tudo o mais. Então, a todos que sofreram, as minhas desculpas; aos amigos 

que, às vezes, deixamos de bater um papo,aos familiares, que ficamos 

ausentes, as minhas desculpas.Mas nós tínhamos a convicção e a certeza de 
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que nós estávamos no caminho certo.E o caminho certo está aqui. Agora, na 

minha não mais participação na CP, eu só para concluir,Sr. presidente, nós que 

vamos lá crucificados, xingados,excomungados, aguentamos firme.Eu, que 

estou agora oficialmente fora da comissão processante, porque já estava 

oficialmente quando solicitei, mas pelo plenário,a partir dessa data, realmente 

já com o novo membro...já não fazia parte; agora também continuo esse ano 

não fazendo parte, e tomei a decisão de acatar a liminar a partir do momento 

que ela foi proferida,de acatar a liminar de que não nos manifestaríamos mais 

em momento algum sobre a CP, se não me falha a memória, no dia 18 de 

dezembro, quando saiu a liminar.É isso? Dia 18 de dezembro!Nós havíamos 

marcado para o dia 21 já a apresentação em plenário do relatório final, que já 

estava feito pelo nobre Vereador Marcelo, que érelator dessa CP. E no dia 18 

saiu a liminar e ali, sim,nós paralisamos os trabalhos.Então eu gostaria de 

agradecer a paciência de todos os nobres pares no decorrer desse 

processo,de que essa comissão, ela caminhou da maneira imparcial.Uns 

podem acreditar, outros, não, mas todas as decisões que nós tomamos foi de, 

antes de tudo, darmos o amplo direito de defesa dos denunciados.Se não 

quiseram vir fazer a sua denúncia aqui, isso aí compete a eles,à defesa 

deles.Mas todos os trâmites possíveis e dentro dos nossos limites, sejam eles 

físicos e jurídicos, sejam eles administrativos, nós tentamos cumprir da melhor 

maneira possível o nosso papel. E numa manobra jurídica, conseguiu-se 

aliminar.E sem a manobra política por parte dessa comissão, foi revogada a 

CP. Então eu, estando fora dessa comissão,eu me dou por satisfeito pelo 

trabalho que realizei até o dia 18 de dezembro dentro da comissão junto com 

os nossos colegas.E aqueles que atiraram pedra, eu não preciso retornar a 

pedra. Dou paz, saúde e amor para vocês e muita luz! Muito obrigado, Sr. 

presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério 

Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa noite,Mesa Diretiva, Presidente, nobres 

vereadores,imprensa,munícipes e funcionários da Casa!Bom, tomando um 

gancho aí, eu queria parabenizar a comissão aí, queestá trabalhando 

incansavelmente desde 2018, incansavelmente aí! Parabenizar e falar:„Vocês 

sempre serão... vocês, não, todos nós!Não é fácil você virarvidro.Aspedras vão 

vir de qualquer jeito.Mas é que nem eu falo:faça a sua justiça e não a que os 

outros pedem. Tenho certeza que os senhores estão trabalhando com afinco e 

vai terminar logo essa história.Queria agradecer aqui aos vereadores sobre o 

projeto aí; muito obrigado pela aceitação!Nossa cidade vai ser contemplada 

com o projeto brilhante, que vai ajudar tanto na saúde aí de pessoas de cama e 

animais, que abrange uma gama muito grande, um leque enorme que essa lei 

vai proporcionar!Agradecer aos colaboradores que visitam o meu gabinete e 

aos amigos que vêm aí com ideias e projetos aí para o bem de Biritiba. E como 
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os senhores verificaram,alguns vereadores estão assinando comigo esses 

projetos aí que cidadão de bem está trazendo para a gente aqui.Acho que essa 

é a ideia.Chegamos agora eu,Valter e a Zuleika aí, somar, nesse meio tempo 

que nós chegamos aqui, e agregar também aos senhores novas ideias para a 

gente poder fazer o desenvolvimento.E eu queria falar também,Sr. presidente, 

sobre o caso que está acontecendo na cidade, que farei questão e gostaria da 

colaboração dos senhores também para, junto à prefeitura, nós fazermos 

cumprir as leis que já existem na cidade.Temos leis aí que não são 

cumpridas.Temos casas noturnas, temos bares que driblam, devido à falta de 

policiamento, alguns horários, querendo... não sei que parte que toca isso, mas 

eu falei questão de procurar a fiscalização para que sejam cumpridas essas 

leis.Tem moradores procurando a gente devido a muito barulho;se temos a lei 

do silêncio aí, se eu não me engano, é a lei do vereador Pezão na época, né? 

Então temos que rever algumas coisas e fazer com que sejam cumpridas 

essas leis. Sem lei, não vai funcionar.Então vamos tentar cumprir essas leis 

para a gente poder arrumar a nossa casa.E parabenizar sobre os projetos aí do 

professor; meus parabéns!Temos que dar valor, sim,às pessoas históricas da 

nossa cidade aí,que fizeram parte.Eu mesmo fiz parte do campo do padre lá, 

vendia geladinho na época lá.Acho que muitos... acho que o Marcelo comprou 

geladinho de mimaté lá,ou o Jorge!Mas eu vendia geladinho lá na época que 

eu vim para Biritiba Mirim, quando eu atentei.E não nada mais gratificante do 

que você homenagear uma pessoa, né? Eu não espero isso emvida e nem 

pós-morte, mas quando a pessoa trabalha bem, ela tem que ser reconhecida, 

sim.A nossa história se escreve todo dia aí no livro da vida, mas uma coisa é 

sempre importante: para a família, você sempre será reconhecido! Presidente,e 

falar sobre família e sobre rede social, também acho muito desagradável o que 

acontece com os senhores.Tem o meu repúdio também, porque é mais fácil a 

gente chegar e falar na nossa cara, mais bonito virdar um conselho e 

falar:„Você está errando nisso‟,um conselho consistente,é lógico!Mas não ficar 

apedrejando, apedrejando, apedrejando.Tenho um lema comigo: fale de mim, 

mas não fale dos meus.Porque aí fica difícil! Então, meus parabéns, Professor! 

Parabéns aos nobres vereadores pela conduta que estamos tendo hoje,uma 

conduta mais harmoniosa, queessa Casa tem que estar harmoniosapara 

podermos alavancar Biritiba Mirim. Muito obrigado!”.E não havendo mais 

inscritos para fazerem uso da palavra, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves faz suas considerações: “Bom, antes de encerrar a presente 

sessão,informo a todos que, devido ao feriado de quinta-feira, 20 de junho, de 

Corpus Christi, sexta-feira, 21 de junho, foidecretado ponto facultativo no 

município de Biritiba Mirim.Portanto,pra quinta e sexta-feira fica prejudicada a 

reunião das comissões. Eu, encerrando a sessão, eu vou verificar junto àCasa 
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quais os projetos de lei que ainda se encontram pendentes em Casa, sejam 

eles do Executivo, sejam eles dos nobres pares ne, se for o caso, 

convocaríamos aí na quarta-feira uma convocação para as comissões, por 

volta das 15h30,tá?Mas eu vou dar uma avaliada junto à direção da Casa para 

que a gente possa ver o volume de trabalho,se tem muita coisa ainda 

pendente, para que possamos convocarmos ou não a reunião das comissões. 

Lembrando que no dia 25/06 realizaremos na Câmara Municipal, às 14h30, a 

audiência pública referente àLei de Diretrizes Orçamentárias que já se encontra 

na Casa, já foi deliberada, e pretendemos fazer audiência pública no dia 25/06, 

às 14 horas.Gostaria de, em nomeda dona Beatriz, que estava 

presente,agradecer à dona Bia do Instituto Reviver, agradecer a presença de 

todos que participaram da presente sessão hoje. Gostaria de parabenizar os 

vereadores pelo clima hoje um pouco mais harmônico da sessão, apesar de ter 

protelado o horário, extrapolado o horário regimental,aí mas eu acho que esse 

tipo de sessão qualifica ainda mais o nosso Legislativo. Então gostaria de dar 

os parabéns a todos os vereadores pelos trabalhos apresentados, pelos 

projetos de lei, e quiçá na próxima sessão teremos a mesma harmonia. E 

terminada a Ordem do Dia e nada mais havendo 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, 17 de junho 

de 2019. 
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