
1 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.  

 

Aos doze dias do mês de agosto 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. 015 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 Ordinária do dia 05 de agosto de 2019. O Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. O 

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicita a 

leitura do Ofício nº 115/2019. 2. Ofício n.º 115/2019 - SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 

227 ao 234/2019; *Decreto n° 3.412/2019. Terminado o Expediente, passou-se 

às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 200 a 

209/2019. 1. Indicação nº 200/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge 

Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que junto ao Setor 

Competente da Municipalidade, visando fiscalizar os transgressores, que jogam 

os seus lixos em vias públicas, multando conforme determina a Lei Municipal n° 

1.207 de 29 março de 2004. 2. Indicação nº 201/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que interceda junto ao Departamento Competente para que seja 

efetuada a manutenção na Estrada Servidão no Bairro do Casqueiro que 

necessita do serviço da máquina motoniveladora e cascalhamento. 3. 

Indicação nº 202/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: 

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

Departamento Competente para que seja efetuado o trabalho de 
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motonivelamento e cascalhamento na Estrada Nossa Senhora Aparecida, no 

Bairro do Casqueiro. 4. Indicação nº 203/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

que interceda junto ao Departamento Competente para que seja efetuada a 

manutenção na Rua Takahashi, no bairro do Casqueiro que necessita do 

serviço da máquina motoniveladora e cascalhamento. 5. Indicação nº 

204/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: 

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

Órgão Competente providências para que seja feita a troca da lâmpada de 

iluminação pública, do poste localizado na Avenida Maria José de Siqueira 

Melo em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil. 6. Indicação nº 

205/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao 

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

Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços 

de instalação de luminárias em toda a extensão da Estrada Kobayashi.7. 

Indicação nº 206/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de 

Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto ao Órgão Competente, para que seja colocado um redutor de velocidade 

tipo lombada na Rua Euclides da Cunha, n° 43 – Cruz das Almas. 8. Indicação 

nº 207/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita 

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

Competente, para que seja feito serviços de motonivelamento e cascalhamento 

na Rua Jamil Pelegrini – Jardim dos Eucaliptos. 9. Indicação nº 208/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor 

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

a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Mário 

Bortolussi e Antônio Rossi, Parque Castellano, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 171/2019. 10. Indicação nº 

209/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto a Secretaria 

Competente a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 

nas Ruas 05 e 06, Bairro Casqueiro, nesta cidade, em toda sua 

extensão.Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos 186 a 197/2019.AUTORIA DO 

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

e votação o Requerimento nº 186/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, pedido de informação referente a uma GAP (galeria de água 

pluvial) que encontra-se obstruída e danificada na Estrada Santa Catarina, 
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próximo ao Águia Industria e Comércio de Cimento Ltda (final da Av Jair Leme) 

– Bairro Yoneda. APROVADO.2. Em única discussão e votação Requerimento 

o nº 187/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providências em um trecho da Estrada Santa Catarina (próximo a 

fábrica de adubo) Bairro Rio Acima, com o serviço de cascalhamento e 

motonivelamento. APROVADO3. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 188/2019: 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 toda a extensão da Rua 

Guerra Junqueira – Bairro Cruz das Almas. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 165/2018, n° 056/2019 e n° 091/2019. 

APROVADO.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES LOURIVAL BISPO DE 

MATOS E LEONARDO VENANCIO MOLINA. 4. Em única discussão e 

votação o Requerimento de Informação nº 189/2019: Solicita informações ao 

Sr. Prefeito Municipal a respeito de recebimento ou compensação de adicional 

por serviço extraordinário favorecendo servidores municipais efetivos 

ocupantes de cargos em comissão no período de 01 de janeiro de 2017 à 12 

de setembro de 2018. APROVADO.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves se manifesta: “Antes de passar ao próximo requerimento, eu 

gostaria de tecer um comentário sobre esse requerimento 189, do qual tomei 

conhecimento agora na leitura. Eu só espero que... eu não sei qual é o intuito 

final dos nobres vereadores, da apuração desses fatos referentes a horas, 

referente a pagamentos e tudo mais. Eu só espero que, com esse 

requerimento, não vá prejudicar a ponta, que é o funcionário efetivo. Eu acho 

que os comissionados que são nomeados por quem quer que seja, 

independente de prefeito que seja, esses, sim, respondem.Porque os efetivos, 

eles, todas as vezes que foram adquiridos os seus direitos, esses direitos 

foram adquiridos através de um parecer de um comissionado ou um 

procurador-geral. Então eu só gostaria de colocar esse adendo em cima desse 

requerimento para que, futuramente, esses funcionários efetivos não venham a 

ser prejudicados em qualquer situação.”.O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Só pra fazer um comentário do que o senhor 

acabou de dizer: tem funcionário que a gente solicitou aí, não está solicitado o 

nome, por isso que a gente pediu as relações dos documentos desse 

requerimento. E tem funcionário, sim, que não é efetivo. Então não vai 

prejudicar em nada os funcionários efetivos, e sim os comissionados.”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Como eu bem disse, 



4 
 

vereador Leonardo, quando se fala no efetivo que é comissionado ou só o 

comissionado ou só o efetivo, eu ainda, como todos os vereadores vão receber 

a cópia dos trabalhos de hoje, eu vou apurar um pouco mais a finalidade desse 

requerimento e depois eu gostaria até de discutir com vossa excelência, com o 

vereador Lourival a finalidade disso, mas eu quero acreditar que o intuito não 

seja a prejudicar o funcionário efetivo no seu ato, até porque, se houve 

qualquer ato do funcionário efetivo, com certeza ele teve um parecer de um 

superior comissionado.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL 

BISPO DE MATOS. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

190/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto a 

Secretaria de Educação solicito informações em um relatório detalhado sobre a 

quantidade de veículos da educação modelos e ano, o tipo de combustível que 

e usado por cada um deles, assim também como a capacidade de litragem dos 

tanques de combustível de cada um, e para quais trabalhos da educação estes 

veículos estão sendo usados. APROVADO.AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 191/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

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

estudos e tome providências para tornar sentido único o trecho da Rua Maria 

Gema de Melo Oliveira, que compreende da saída do estacionamento do 

Supermercado Nagumo à sua direita até a Rodovia Alfredo Rolim de Moura, 

que apenas motoristas que trafegam pela Rodovia, sentido Mogi das Cruzes, 

possam ter acesso ao trecho mencionado. O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora pelo 

requerimento e dizer que realmente esse trecho é problemático. A gente sabe 

que, para o ponto comercial, é ruim você restringir algum tipo de acesso. Mas 

do estacionamento até à rodovia não vai restringir em nada o acesso ao 

estabelecimento. Realmente é um ponto ruim, porque motoristas muitas vezes 

entram na rodovia e entram direito e já saem de encontro com outro automóvel 

que vem pela rodovia. Então gostaria de parabenizar e pedir pra poder assinar 

contigo, nobre vereadora.”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Obrigada, vereador! Tem a permissão.”.O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Eu também gostaria de parabenizar a nobre 

vereadora. Realmente lá é uma situação muito difícil, né? Além de pouca 

visibilidade, realmente, como vossa excelência ressaltou: é um pouco íngreme, 

né? E já soube também que houve vários acidentes naquele local. Gostaria de 

parabenizar a vossa excelência e, se for possível, assinar junto contigo. Muito 

obrigado!”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos responde: 
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“Obrigada, vereador! Tem a permissão, sim.”. APROVADO.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves se manifesta: “Gostaria também de parabenizar a 

vereadora Zuleika pela apresentação desse trabalho. A algumas semanas 

atrás, eu estive conversando com o secretário do transporte do município, o 

Leco, e ele me informou que existe um estudo realmente, não só daquele 

trecho ali, vereadora, da entrada e saída do supermercado Nagumo, bem como 

aquela confluência daquela minirrotatória que tem o antigo... em frente ao 

posto de gasolina lá na frente. Ele até me apresentou o projeto a semana 

passada, ele está fazendo uma tratativa com o DER para que quem desce da 

Engenheiro Abílio, aquele ponto de ônibus seja transferido para um outro local 

– aí o DER determinaria – e conseguisse fazer com que as pessoas 

conseguissem entrar, saindo da Engenheiro Abílio, conseguissem entrar direto 

na rodovia. Porque hoje 90% do que entra ali entra tudo na contramão. Então, 

com a saída daquele ponto de ônibus, conseguiria ter acesso direto na 

rotatória. Então esses dois projetos já estão em estudo; espero que... é claro 

que ali onde a vereadora está solicitando agora, do Nagumo, aquela conversão 

de mão ou mão-única, ali compete única e exclusivamente à prefeitura, mas 

por questões financeiras e materiais, eles não conseguiram fazer essa inversão 

ainda. Porque quem utiliza a rede de supermercados Nagumo, ela tanto pode 

voltar na Maria Gema e pega ali a XXIV de Março, ou como pode subir e cair 

na rodovia novamente. Então ali é realmente um fluxo bastante perigoso, até 

porque quem vem do bairro do Vista Alegre pela rodovia, ele obrigatoriamente 

é obrigado a cair numa via só, e é justamente a mão que cai defronte na 

convergência do estacionamento do Nagumo. Então torcemos para que eles 

solucionem esse problema o quanto antes. Mas parabéns pelo requerimento de 

vossa excelência!”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

responde: “Obrigada, Presidente!”. 7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 192/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 

que o mesmo junto ao Departamento Responsável, tome providências e seja 

feita a alteração do local de descarga de merenda da escola João Cardoso, 

atualmente o local de descarga é feito pela Rua José Antenor de Araújo e que 

o mesmo passe a ser entregue pela Rua José Luiz Cembranelli. APROVADO. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: “Além da via de 

acesso ali pelo portão lateral da praça, da Praça do Cruzeiro, ainda com muito 

sacrifício agora, recentemente, nos últimos dois meses, nós conseguimos fazer 

a transferência dos alunos que adentram a escola via transporte de vans. Na 

Ferdinand Jungers, antigo ponto de táxi, ali virou o embargue e desembargue 

dos alunos que transportam a van. Ali também seria perfeitamente um local 
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para que o caminhão passasse. Não atrapalha o fluxo, não atrapalha o trânsito, 

não atrapalha... até porque, para o caminhão adentrar dentro da unidade 

escolar, às vezes está em período dos alunos em atividade fora da sala de 

aula, então também seria uma via de acesso pela Praça do Cruzeiro. Mas eu 

acho que... sugerindo a vossa excelência também, caso haja algum diálogo 

com o Executivo, a própria Ferdinand Jungers seria uma excelente via de 

acesso! Mas parabéns pelo requerimento de vossa excelência, porque 

realmente ali... não é só caminhão de merenda; tem muitos pais também mal-

educados que param em fila dupla, param em faixa de pedestres... E eu torço 

para que o Executivo comece a realizar as autuações, as infrações de trânsito 

para que realmente eduquem essas pessoas que não cumprem e depois 

pagam de falsos moralistas, dizendo: “Olha, não jogo lixo na rua”, mas para na 

faixa de pedestre, para em fila dupla e tudo mais. Mas parabéns pelo 

requerimento de vossa excelência.”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO ROGÉRIO BARBOSA.8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 193/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto Órgão Competente para que seja construído um guarda corpo 

de proteção na ponte localizada na Avenida Jair Leme em cima do córrego do 

Itaim nas proximidades do número 222. APROVADO.9. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 194/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto Órgão Competente para que seja feito um muro de 

contenção as margens do córrego do Itaim localizado na confluência da 

Avenida Jair Leme com a Avenida Cinco, bem como completar o local com 

terra produtiva para fins de jardinagem. APROVADO. 10. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 195/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto Órgão Competente para que seja feita a limpeza bem 

como a retirada de areia, mato, e pintura das guias localizadas na Avenida Jair 

Leme – Jardim Yoneda. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 196/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

reiterando as indicações 395/2017, 049/2018, o Requerimento 201/2018 e o 

Requerimento 008/2019, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente a 

fim de efetuar serviços de 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 DO NOBRE 

VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 12. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 197/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que de esclarecimentos 
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aos pais de alunos da EMEF Maria Tereza de Melo, sobre a falta de 

professores das turmas do 1° e 2° ano. APROVADO. Terminados os 

Requerimentos, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves fez a leitura do 

Protocolo nº 484/2019: “Encontra-se sobre a mesa o Protocolo nº 484/2019. 

“Sr. Presidente, nos termos do art. 5º, 3º do Decreto-Lei nº 201/67, que diz: 

„Art. 5º O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por 

infrações definidas no artigo anterior obedecerá aos seguintes ritos se outro 

não for estabelecido pela Legislação do Estado de São Paulo respectivo I, II, 

III.Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, 

dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 

denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, 

apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir 

e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a 

notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com 

intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. 

Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro 

em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o 

qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo 

prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e 

determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para 

o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.‟. Diante disso, 

solicito a vossa excelência a leitura do Parecer exarado por essa Comissão, o 

qual opinou pelo prosseguimento da denúncia, para aprovação do egrégio 

plenário dessa Casa de Leis. Por fim, requer que sejam devidamente intimados 

os denunciados na presente Sessão, com antecedência mínima de 24 horas, 

art. 5º, parágrafo 4º do Decreto 201/2007. Biritiba Mirim, 07 de agosto de 2019. 

Sergio de Paula Franco, Presidente.”. Conforme solicitado pela presidência da 

comissão, solicito ao Relator da comissão, o vereador Reinaldo Pereira Júnior, 

que faça a leitura do relatório da presente comissão.”. Dessa maneira, o Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Parecer da Comissão Processante. AUTORIA 

DA COMISSÃO PROCESSANTE. 13. Em única discussão e votação o Parecer 

da Comissão Processante - Processo n° 484/2019.Após a leitura, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves explica como se dará a votação do 

relatório: “Conforme já discutido anteriormente, ficam impedidos de votar os 

vereadores que fazem parte do atual processo de interesse, o Vereador Valter 

Antônio de Miranda, a Vereadora Zuleika e o Vereador Fábio; ficam de fora da 

votação por fazerem parte. Coloco em discussão o parecer da comissão, 

opinando pelo prosseguimento do processo. Os vereadores favoráveis votam 
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„sim‟ e os contrários votam „não‟.”. A votação é nominal: Jorge Mishima [Sim], 

Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Marcelo Batista 

de Miranda Melo [Sim], Lourival Bispo de Matos [Sim], Reinaldo Pereira Júnior 

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

Machado de Almeida [Sim]. APROVADO por unanimidade o parecer. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Essa presidência também, se 

votasse, opinaria pelo voto „sim‟. Aprovado por unanimidade o parecer, 

encaminho o referido processo de volta à comissão para os trâmites a serem 

seguidos.”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Na 

qualidade de presidente da Comissão Processante, uma vez o relatório sendo 

aprovado pelo plenário, gostaria de convocar para amanhã, às 15 horas, uma 

reunião da Comissão Processante.‟.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalvesratifica: “Ficam então os membros da comissão já notificados em 

plenário para participarem da reunião da CP, às 15 horas, na sala de reuniões 

dessa Casa.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao vice-presidente a 

leitura da Ata da Comissão Processante do Processo nº 655/2018. 14. Em 

única discussão e votação a Ata da Comissão Processante- Processo n° 

655/2018. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica como será a 

votação do parecer: “A Comissão, ela está opinando pelo arquivamento do 

processo da CP, pelo exposto na ata e apresentado pelo vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que é o presidente da comissão. Os vereadores que 

forem favoráveis ao parecer da comissão – pelo arquivamento da CP – votam 

„sim‟; os contrários votam „não‟.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Só pra alertar que esse pedido foi feito porque a mesma 

coisa que aconteceu na CP dos vereadores, eles obtiveram também um 

recurso. E como a gente está vendo também que foi na mesma linha de 

raciocínio, a gente vai seguir o mesmo rito, porque senão vai acabar o mandato 

e não vamos conseguir ter êxito em apurar os fatos relatados aqui.”.A votação 

é nominal. Fábio Rogério Barbosa [Abstém-se], Jorge Mishima [Sim], Leonardo 

Venâncio Molina [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Lourival Bispo de Matos 

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

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

Antônio de Miranda [Abstém-se], Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Abstém-se]. Aprovado por oito votos favoráveis e 

quatro abstenções. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Encaminho o processo para a diretoria da Casa para as providências 

necessárias.”. Em seguida, passou-se à Eleição da Mesa Diretiva para o 

Exercício de 2020. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 15. Eleição da Mesa 
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Diretiva para o exercício de 2020. O Sr. Presidente solicitou à diretoria da Casa 

que encaminhasse à Mesa as chapas registradas na secretaria. A eleição 

constou apenas de uma chapa – Chapa I - formada pelos vereadores: Robério 

de Almeida Silva – Presidente; Leonardo Venâncio Molina – Vice-Presidente; 

Marcelo Batista de Miranda Melo – Primeiro Secretário e Fábio Rogério 

Barbosa – Segundo Secretário. O Sr. Presidente abriu espaço para discussão 

antes da votação. Não havendo vereadores desejando discutir, foi realizada a 

votação. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica como se dará a 

votação: “Os vereadores votam „Chapa I‟ – só tem a Chapa I, ou „Abstenção‟.”. 

A votação é nominal: Fábio Rogério Barbosa [Chapa I], Fernando José 

Gonçalves  [Chapa I], Jorge Mishima [Chapa I], Juniel da Costa Camilo 

[Abstém-se], Leonardo Venâncio Molina [Chapa I], Lourival Bispo de Matos 

[Chapa I],Marcelo Batista de Miranda Melo [Chapa I], Reinaldo Pereira Júnior 

[Abstém-se], Robério de Almeida Silva [Chapa I], Sergio de Paula Franco 

[Senhor presidente, como é prática nessa Casa que a chapa composta 

dialogue com os pares, pedindo o voto, e eu não tive o conhecimento de 

nenhuma chapa inscrita, abstenho meu voto.], Valter Antônio de Miranda 

[Chapa I], Walter Machado de Almeida [Chapa I],Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos [Abstém-se]. ELEITA a Chapa I para o exercício de 2020, com nove 

votos favoráveis e quatro abstenções.Em seguida, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Solicito que o vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

assuma a presidência apenas por cinco minutos para que eu possa realizar 

uma ligação, fazer uma confirmação de uma reunião inclusive de interesse 

coletivo da Casa. Só pra que todos tenham ciência, eu recebi uma ligação da 

Sabesp hoje, da regional da Sabesp hoje daqui de Biritiba, solicitando minha 

presença junto ao Executivo, e iam confirmar ainda com o Executivo a 

presidência da Sabesp no município de Biritiba Mirim na quarta-feira. Então só 

vou confirmar essa reunião para que eu possa exarar ainda em plenário, se 

possível, a confirmação dessa reunião.”. O Sr. Presidente solicitou então que 

se fizesse a chamada dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da 

Tribuna. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: Visto que não há 

nenhuma matéria a ser discutida, eu solicito de vossa excelência a minha 

retirada do plenário.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: 

“Eu solicito a minha retirada também, tendo um compromisso marcado para as 

16h30. Obrigado!”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Sr. Presidente, eu tenho uma reunião em Mogi, então tenho que correr pra lá. 

Peço a minha retirada também do plenário. Obrigado e uma boa tarde a 

todos!”. Sr. Presidente concede aos vereadores Jorge Mishima, Reinaldo 
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Pereira Júnior e Juniel da Costa Camilo suas retiradas do plenário. O primeiro 

inscrito para fazer uso da tribuna é o Vereador Robério de Almeida Silva que, 

com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor presidente,boa tarde!Mesa Diretiva, 

Leonardo Venâncio Molina,Primeiro Secretário,boa tarde!Aos nobres pares, 

população aqui presente, aos funcionários desta Casa, boa tarde a 

todos!Venho hoje diante dessa Tribuna, nobres pares,Sr. presidente, para 

agradecer a confiança que vocês tiveram e estão tendo em me eleger o 

próximo presidente desta Casa.O Excelentíssimo senhor presidente Fernando 

José Gonçalves - quero nominar um a um - agradecer também ao Leonardo 

Venâncio Molina, Jorge Mishima, Marcelo Batista de Miranda Melo, Lourival 

Bispo de Matos, Walter Machado de Almeida, Fábio Rogério Barbosa e Valter 

Miranda!Quero também dizer que é importante, sabemos que temos que fazer 

valer a democracia dentro do nosso país, pois vivemos num país 

democrático.Posso até dizer: primeiro país do impeachment, né? Então é isso 

que eu tenho a dizer.Aproveitar também para dizer que esse presidente não é 

melhor e não vai ser também querer ser melhor que os outros, pois todos que 

passaram na presidência nessa gestão, iniciando-se do excelentíssimo senhor 

presidente, hoje Vereador também, Marcelo Batista de Miranda Melo, que fez 

uma excelente gestão; logo em seguida,Sr. Lourival Bispo de Matos, o qual 

tenhoum tremendo respeito, e hoje o excelentíssimo senhor presidente 

Fernando José Gonçalves.Então vou procurar fazer um bom trabalho para a 

Casa e sim para todos.Gostaria também de aproveitar, meio que um pouco 

atrasado, mas ontem foi Dia dos Pais; parabenizar todos os pais, que eu penso 

assim: todos os dias é dia dos pais, mas ontem foi um dia especial para 

eles.Então que Deus continue protegendo a todos!E hoje só tenho aqui o 

momento de agradecimento, e desejar a todos uma boa tarde! Fiquem com 

Deus.Obrigado, senhor presidente!”.O próximo vereador inscrito é o Vereador 

Fábio Rogério Barbosaque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, mesa, nobres 

vereadores,público presente, imprensa, boa tarde!Bom, primeiro vamos 

agradecer essa chance de compor a mesa para vir a somar com a nossa 

cidade, e podem contar comigo no que for possível, todos os 

vereadores.Transparência total de nossas partes, acredito, terá e será cobrada 

também.E já que fizemos o agradecimento, agora seria uma parte crítica, 

né?Hoje eu entrei com três requerimentos aí referentesà Avenida Jair 

Leme,uma viaprincipal onde nós temos diversos bairros que dependem dessa 

via.E o nobre Presidente... caminho do nosso prefeito também.A gente fica 

envergonhado em saber que estamos adentrando num bairro, e totalmente 

sujo!Porque nós temos um chefe de seção de serviço municipal que não faz a 
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atribuição dele, faz outras coisas em vez de fazer.Em outras gestões a gente 

via rua limpa em todos os bairros, guias pintadas,e hoje nós não temos.E falar 

para o nosso prefeito para que tome as devidas a esse funcionário.Ele tem 

uma atribuição a ser feita que não é feita; faz a de outro, mas não faz a 

dele.Com o salário que o prefeito paga ele,dava pra contratar 10 bois que 

ficaria mais limpa a rua do que do jeito que ele está.É muito mais 

prático;contratava 10 bois, 10 cabritos, comia capim, mato, tudo que tem lá, e 

ficava mais limpo.Mas infelizmente ele não está fazendo a devida função 

dele.Cuida dos outros setores.E eu gostaria também agora de criticar uma 

situação que eu tive semana passada, gostaria que estivessem todos os 

vereadores para escutar, mas não estão, não sei porquê.Porque houve um ato 

de covardia.Em vez de vereador ficar fazendo o que tem que ser feito aí, fica 

fazendo denúncia infundada sobre pessoas.Denúncia infundada sobre a minha 

pessoa.Quer ser igual a mim?Estuda, vai lá, traz.Avisar ao vereador que fez 

uma denúncia infundada aí,que sou uma autoridade constituída pelo estado, fiz 

um curso para Policial Militar,fiz academia.Eu ando armado,sim, tenho porte, e 

não é isso que vai fazer.Falar que eu sou descontrolado porque eu falo a 

verdade na cara?Sou descontrolado, não.Falo a verdade na cara, todo mundo 

aqui sabe, me conhece.Trato todos com respeito, não é hoje.Que eu sou uma 

ameaça pública?Para quem que eu sou ameaça?Se fosse isso aí, tem 20 anos 

pra mim ter ameaçado todo mundo.Ninguém aqui é louco.Não sou retardado. 

Retardado é quem perde tempo em me seguir.Esquece de mim!Não sou 

novela,para de me seguir.Não sou novela!Faz o que tem que ser feito.Isso, 

para mim,é papel de moleque - moleque que não tem responsabilidade.Em vez 

de fazer o que tem que fazer, fica denunciando quemestá querendo 

trabalhar.Sr.presidente,conte com agente!Futuro presidente,conte conosco!Os 

presidentes, todos os vereadores sabem o quanto eu sou fiel.Quer vir para o 

meu lado?Seja fiel, não seja mentiroso.Só que é o seguinte: o pau que bate em 

Chicovai bater no Francisco também!Vou levantar tudinho do 

denunciante.Tenho privilégio na polícia, não, apenas as coisas chegam para 

mim.As pessoas chegam em mim porque confiam em mim.Quem teve lá 

aquele rabinho amarrado lá atrás, dá um nó bem forte!Eu vou descobrir e vai 

ser cobrado aqui.A transparência vai ser feita aqui.Aqui em cima vai ser feita a 

transparência.Vamos começar a colocar pingo no “i”e mostrar quem é 

quem.Gente, muito obrigado!”.E não havendo mais inscritos para fazerem uso 

da Tribuna, o Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda Melofaz suas 

considerações finais e encerra a Sessão: “Eu, fazendo apenas um comentário 

no papel do presidente... não sei se o presidente vai autorizar eu falar aqui... e 
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encerrar a sessão? Já que eu não vou ter mais o prazer de assumir uma 

sessão, e gostaria primeiro de parabenizar a nossa Chapa aí, mas 

principalmente o Robério. O Robério foi um parceiro aí que tivemos nesses três 

anos legislativos, foi um cara, um vereador que eu pude acompanhar, tive o 

privilégio de andar junto com ele, bem como as pessoas demais aqui, mas o 

Robério é um cara que incessantemente lutou pelos desfavoráveis da Nirvana, 

dos bairros aí, com ademanda, fica às vezes indignado,bravo aí... e agora ele 

se lança candidato; pediu para que eu formasse chapa com ele juntamente na 

Primeira Secretaria.Primeiro motivo, falei para ele que estaria um pouco 

ocupado, mas,porém não poderia negar um apelo de um colega, um amigo que 

foi tão leal durante esses anos!Então eu gostaria, Robério de dizer que você foi 

eleito aqui pela maioria dos votos e, por não haver uma chapa,a abstenção é 

normal até porque, talvez, vossa excelência não tenha pedido voto dos demais, 

mas tranquilo.Respeitando o processo democrático, quero dizer que a 

presidência ano que vem vai estar em boas mãos.Eu farei de tudo que eu 

puder para te auxiliar na Primeira Secretaria, para poder ajudar a perfazer oelo 

da Câmara com o Executivo e com os anseios da sociedade.Também 

parabenizando ao Fábio, que assumiu e já está tendo essa missão aí de 

encarar a Segunda Secretaria, bem como onobre vereador vice-presidente 

Leonardo Venâncio, que é com quem você vai ter que contar em caso de 

alguma ausência de vossa excelência.Ademais, não é ainda fim dos trabalhos, 

mas de antemão já quero adiantar o excelente trabalho democrático, com 

espaço igualitário a todos vereadores, exercido por esta presidência, 

principalmente pelo nosso presidente Fernando José Gonçalves.E ademais, 

torcemos por dias melhores, né?A gente sabe que a política é a melhoria da 

condição do Povo, porém, a dificuldade que tem enfrentado, não só por causa 

do país, que é evidente, o nosso município ainda sofreu um pouco mais 

ainda.Estamos tentando sair... a questão do arquivamento da CP, porque o ex-

prefeito obteve na justiça mais um amparo para poder sobrestaraté o 

julgamento do mérito, então nós, entendendo que seria como a dos 

vereadores, aceitamos arquivar, porém a gente sabe que já vai ter os meios 

legais para solicitar uma que não tenha... até porque hoje nós temos uma 

assessoria especializada, juntamente com a Dra. Marina, que é o escritório que 

o Dr. Álvaro representa, e ele é um especialista em Direito Público.Posso dizer 

também que, com os erros e alguns equívocos, a gente aprendeu muito 

também.A gente sai de hoje com muito mais experiência do que teve 

aqui.Então o que acontece é que a gente faz isso e... porém, mesmo com 

erros, nunca nos abstivemos ou deixamos de optar por aquilo que é correto, 
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como algumas Fake News falam aí, né?Então às vezes as pessoas falam - já 

falei aqui no primeiro ano que eu fui Presidente - e a gente sofreu bastante, o 

que os outros falam de você diz respeito a eles, não que realmente você é.E o 

que os outros falam, como o Leandro Karnal fala, é veneno. Isso só vai 

funcionar se você beber.Então tem coisa que realmente o silêncio é a maior 

prova de sabedoria.Mas tão forte quanto o mar bate na pedra, é a pedra, que 

aguenta calada.Então tem coisa que você não deve nem dar Ibope.Então tem 

ali pessoas; está se aproximando o processo eleitoral - quero dizer de antemão 

aqui - do qual eu não farei parte.Eu acredito e eu sou fiel à minha palavra:eu 

acredito na sazonalidadedo segundo mandato de vereador.Tenho que cuidar 

da minha família também, dos meus negócios.Então eu quero sair ano que 

vem, contribuir aqui na Primeira Secretaria, procurar ajudar bastante no 

serviço, sair de cabeça erguida.Porém eu quero dar um mandato para a minha 

família.Estou com filhos em idade de se aprontar para a faculdade, e quero ser 

fiel ao que eu sempre vivi, que isso aqui não é um cetro; é um lugar a ser 

tratado.Quero terminar meus estudos também; minha família, minha imobiliária; 

quero ganhar dinheiro, quero passear também, coisa que eu não tive muita 

oportunidade.Então, gente, é o seguinte: quem sabe lá na frente, com mais 

estudo, mais experiência, a gente volta?A experiência é maravilhosa aqui, mas 

quero deixar claro, mas não é por nada, não, é apenas por uma opção de ser 

fiel desde o primeiro dia que eu entrei, que esse seria meu último mandato 

aqui, né?Agora eu devo dedicar o mandato de quatro anos para a minha 

família também, para estar mais perto dos meus filhos que ascendem aí à 

faculdade, ao ensino médio; preciso da minha esposa, meu comércio, e 

também tenho o direito de passear um pouco com o trabalho.Então, Robério, 

você pode ter certeza que eu quero deixar isso bem claro para você aqui e 

dizer que eu vou agir aqui com a melhor clareza; não vou ficar perseguindo 

ninguém aqui também, e o que achar que denigre a minha fama, minha 

mácula, como o Fábio disse aí, vou me...pra isso existe o Direito.Mas sem 

barulho, sem nada.O que eu acho que designa contra a minha honra, como 

tem algumas coisas aí, eu vou buscar minha tutela jurisdicional no Direito, da 

maneira legal, né? Quero desejar a todos aí um profícuo relacionamento e 

comunicar que quinta-feira, às 15 horas, haverá a reunião das comissões 

referente aos projeto de lei nº 53/2019 e outros aqui do Executivo, e os vetos nº 

55/2019...Então é o projeto de lei com seus vetos; 15 horas, quinta-feira, a 

reunião das comissões na sala de reuniões.Uma boa tarde a todos,ao Márcio 

da imprensa...”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: 

““Senhor presidente,eu entendo e sei que não é regimental, mas eu gostaria... 
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eu não poderia deixar de deixar registrado hoje aqui nessa Casa, em referência 

às suas palavras também, gostaria de agradecer as suas palavras, e tenho 

certeza que tudo que a vossa excelência falou aí não foi da boca para fora, e 

sim do coração.E gostaria também, quando eu estava fazendo uso da Tribuna, 

o excelentíssimo senhor presidente não estava presente pois ele estava num 

compromisso para nós aqui mesmo, coletivo, desta Casa, né?E deixar aqui 

registrado,excelentíssimo Sr. presidente, os seus trabalhos realmente são de 

boa qualidade, principalmente com a sua experiência.Eu gostaria e quero 

ajuntar um pouquinho de experiência de cada um, já que eu não tenho 

nenhuma experiência quanto à presidência, então juntar um pouquinho do 

Marcelo, do Sr. Lourival, da sua experiência também para mim poder estar 

atuando no próximo ano.Só tenho a agradecer a todos vocês, muito 

obrigado!”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

““Só para complementar então, dizer que é isso aí, Robério, e o tempo é o 

melhor dos professores.Pena que ele mata todos os seus alunos!Mas o tempo 

vai dizer quem é quem,quem foi quem, as indignações,vão aprender a 

conhecer.A gente vai ficando melhor, vai ficando mais velhinho, vai ficando 

mais experiente. Então a gente tem que procurar evoluir também.Então buscar 

um equilíbrio, fora do que eu falei,um equilíbrio espiritual também.Bom, sendo 

assim, nada mais a proferir e nem a falar, encerro a presente sessão.”.Esta Ata 

lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 12 de agosto 

de 2019. 
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