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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 5 DE JULHO DE 2019.  

 

Aos cinco dias do mês de julho 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 Extraordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. 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. 013 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Presidente deu 

por iniciado os trabalhos da presente Sessão Extraordinária e solicitou a leitura 

do Ofício Especial da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. 1. Ofício Especial. 

Assunto: solicita convocação de Sessão Extraordinária pela Câmara Municipal 

de Biritiba Mirim. Terminado o Expediente, passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 056/2019. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.1. Projeto de Lei nº 056/2019: Dispõe 

sobre o Conselho Tutelar e de Biritiba Mirim e dá outras providências. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de iniciar a discussão e 

votação do projeto de lei 056/2019, tendo em vista a convocação extraordinária 

para a próxima sessão, fica prorrogada por mais uma hora a convocação da 

extraordinária seguinte, tendo em vista o atraso dessa sessão.”. O Sr. 

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

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 056/2019. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO. 1.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 056/2019, 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: “Queria dizer aqui agora que, com a regulamentação desse projeto de 

lei, apenas algumas coisas pra ficarem consignadas em ata e também pra 

reflexão e discussão. Primeiro dizer e perguntar que a quem regula a 

compatibilidade não exposta aqui em respeito ao emprego, setor e 

disponibilidade, se é o Conama, que regula, por exemplo, a pessoa tem 

compatibilidade, ela presta serviço numa autarquia ou no serviço público, se 
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ela tem a compatibilidade. Porque eu quero deixar claro que essa é uma coisa 

que ficou vaga para mim. Eu gostaria de deixar aqui para saber, para, no caso, 

entrar com um projeto complementar, porque a gente precisa averiguar, porque 

às vezes a pessoa se candidata ao cargo de conselheiro e ela não tem 

disponibilidade. “Ah, tem falta, tem substituição.”. Mas a gente tem que ver o 

fim, que são os anseios que são da instituição, que é o bem-estar do menor, o 

bem-estar das crianças. Então as pessoas que vão se candidatar no Conselho 

Tutelar têm que ter a noção e a disponibilidade de se dedicar. Aí a pessoa tem 

a prerrogativa de sete faltas, alguma coisa assim... fica meio que esparso. 

Agora não sei, né, bem como também eu questionei o caso do mandato para 

reeleição. Acredito que a reeleição, ela deveria ser apenas por um mandato 

subsequente e depois, ela teria que abrir mão, pelo menos por um período, 

porque senão fica que nem aqueles conselheiros de alguns conselhos e órgãos 

que ficam ad eternum aí no cargo, né? Até na minha profissão mesmo eu tenho 

um presidente que está há 20 anos como presidente do Creci. E a gente sabe 

que tanto político, como fralda, como presidente de conselho, conselheiro e 

crianças devem ser trocadas diversas vezes e pelos mesmos motivos. E 

também eu gostaria de dizer que foi uma quase que uma exigência minha e de 

mais alguns vereadores aqui, que eu, como presidente da Comissão de 

Redação e Justiça, por Biritiba ser uma cidade que ela tem uma expansão 

enorme territorial e o foco rural aqui, ele é pequeno, com alguns bolsões em 

bairros, como Nirvana, Itaguaçu, Santa Catarina; você vai para o lado do 

Sertãozinho... A exigência do conselheiro ter a CNH. Porque, por exemplo, há 

uma urgência de ser atendida uma ocorrência aí, de se acompanhar, esse 

conselheiro está lá no Conselho à disposição no telefone, é acionado e ele não 

tem uma CNH! E aí fica impossibilitado de atender a ocorrência! Então a gente 

entende que, por ser um órgão, isso foi uma coisa que a gente discutiu 

bastante; eu não iria assinar se não fosse inserido como foi no artigo 8, se eu 

não me engano, da presente lei. E então, no mais, só fica aqui então essas 

questões referentes à compatibilidade, referente ao mandato, que eu estava 

conversando com o presidente, o presidente falou parece que o Conama 

regulamenta isso, mas a gente deveria, presidente, depois fazer um 

complemento, eu acho, para deixar bem explícito. E enfim, é isso aí. Acho que 

é hora de regulamentar, adequar e é para isso que a gente está aqui. Muito 

obrigado, tá?”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de dizer que faço das palavras do vereador Marcelo as minhas 

também, quanto à habilitação, tendo em vista que, já trabalhando na Polícia 

Militar aí, precisamos várias vezes do Conselho Tutelar e, às vezes, a gente 

ficava na iminência da espera, porque devido ao fato da devida ocorrência 

tinha que esperar vir motorista e isso e aquilo, então atrapalhava muito no 
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andamento do trabalho para o conselheiro, tanto para a Polícia Militar. E 

também falar sobre a conduta, que foi muito útil quanto a conduta dos 

conselheiros aí, que seria muito importante, e que iremos fiscalizar quanto aos 

trâmites contidos aí no regulamento. Só isso.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes 

de Aguiar Passos solicita pela ordem: “Eu sei da grande importância do 

Conselho Tutelar em um município; eu fico muito chateada de não ter sido 

convidada hoje para a reunião que teve com o pessoal do CMDCA, mas eu já 

conheço o assunto, eu imagino até o que deve ter sido tratado.Assim, pelo 

atraso que nosso município se encontra na prova do Conselho Tutelar, eu fico 

triste de não poder aplicar essa prova, porque é muito importante essa prova 

que está prevista no artigo, porque quem trabalha no Conselho Tutelar tem que 

ter experiência com criança, certo?No mais, é só; tem que ser aprovado 

mesmo, porque é uma exigência do Ministério Público. 

Obrigada,presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes 

de encerrar a discussão, eu não costumo me manifestar na discussão de 

projetos, mas vale esclarecer alguns pontos na colocação da ordem dos 

senhores vereadores.Primeiro a questão do vereador Marcelo; a CNH 

realmente consta no projeto e também está constando na lei federal, que é 

uma das exigências para que o cidadão possa concorrer ao Conselho.É claro 

que se não constasse isso na legislação federal, como disse vossa 

excelência,ia solicitar pleitear colocar isso na forma da Lei.Quanto à questão do 

mandato, o Conanda, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ele já fala todos os critérios do mandato. Não me recordo agora 

de cabeça, mas, se eu não me engano, é um mandato prorrogável por mais 

um, né?Então quer dizer, seria subsequente, mas não poderia ter... teria que 

ter um interstício, como nós estamos discutindo a questão do Condema,pra 

não serem contínuos os conselheiros do Condema. Então, nesse caso,o 

Conanda já define o período dos conselheiros.E quanto à questão da 

compatibilidade, tanto o ECA quanto a lei 170 Federal, ela também 

regulamenta.Ela pode não estar explicitada aqui, mas nós depois, posterior à 

discussão do projeto, a gente pode estar reavaliando essa questão.Eu tenho 

certeza que os membros do CMDCA que estão aqui presentes junto com a 

Dra. Brasilina, que está aqui também representando o Executivo e mais esse 

Poder Legislativo pode, sim, caso não haja a definição de critério de 

compatibilidade, nós fazermos uma lei complementar para adequarmos essa 

situação.Quanto à questão da vereadora Zuleika, da colocação da vereadora 

Zuleika, sobre a questão da reunião com o CMDCA hoje, vereadora, é o 

seguinte: não foi convocada a reunião para todos os vereadores.Essa 

presidência, ela só convocou alguns membros do CMDCA convidou; na 

realidade, não foi convocado, foram convidados alguns membros do CMDCA, 
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juntamente com o Poder Executivo, pela necessidade da urgência da 

promulgação da Lei.Então, é que calhou de vir todo o conselho, disse que 

estava disponível.Mas não foi uma reunião para discutir o projeto com os 

vereadores, não foi essa a reunião.A reunião foi na intenção de discutir com a 

presidência o pós-votação do projeto, de que forma nós iríamos fazer, 

aprovando o projeto, encaminhar para oExecutivo para que o Executivo tente, 

da forma mais rápido possível, promulgar a lei para que o CMDCA consiga 

fazer todo o trâmite de publicar o edital do Conselho.Então não foi uma reunião 

aberta,foi uma reunião da presidência e convidou alguns membros do 

Conselho, que pudessem participar, juntamente com o Executivo, para fechar 

equacionar essa situação.Quanto à questão da prova, eu acho que aí ficou 

claro para vossa excelência que foi uma sugestão do próprio MP de não 

praticar a prova, apesar de ser um espaço de... o ato em si seria um espaço 

curto, mas segundo a promotora, ela entendeu pelo lado do Ministério 

Público,que o processo eleitoral ficaria prejudicado caso o CMDCA fosse 

aplicar essa prova.Então ela sentia que o processo já está prejudicado em 

parte por causa do prazo, e que se tornaria mais prejudicial ainda,se tornaria 

mais prejudicial se fosse aplicada a prova, por isso ela mesmo sugeriu uma 

emenda na lei para que se aplique no próximo pleito.O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só pra fins de complemento. 

Como o Sr. citou que alguém aí compatível ao jurídico... não sei o nome...”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves completa: “A Dra. Brasiliana, que 

está representando o Executivo.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo prossegue: “Gostaria de fazer a sugestão à doutora então, que leve isso 

daí; no caso de quando for para concurso, quando for para a prova, que se 

estipule já aincompatibilidade, para que não haja judicialidação, porque senão 

a pessoa faz a inscrição para o concurso, e depois que ela fez a inscrição, ela 

vai ver que não é compatível, ela pode judicializar, o que vai atrapalhar o 

certame próximo também, Presidente. Evitando, assim,o bom transcorrer do 

próximo pleito.”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita 

pela ordem: “Agradeço o esclarecimento. Até a gente já tinha conversado a 

respeito da prova. E a respeito da reunião, essa vereadora fica à disposição de 

qualquer convite para participar, mesmo para somar com a vossa presidência. 

Obrigada.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves agradece: “Eu 

agradeço, vereadora Zuleika.”. 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 
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unanimidade o parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

056/2019: 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 Projeto de Lei nº 057/2019. AUTORIA DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.2. Projeto de Lei nº 057/2019: Dispõe 

sobre alteração de nomenclatura do cargo de diretor de creche, diretor de 

escola infantil e diretor de ensino fundamental para diretor de escola e dá 

outras providências. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do Parecer 

da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto 

de Lei nº 057/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 2.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

057/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões. O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Sr. presidente, eu vejo que esse projeto, ele não é ilegal, 

mas vejo que ele é imoral, pois eu vejo que esse projeto, ele acaba 

beneficiando a oito servidores.Então quando eu acabei de receber esse 

projeto, fui ler o projeto, analisar o projeto, e vejo que ele beneficia apenas oito 

pessoas. Então vejo que sou contra esse projeto; esse é meu posicionamento. 

E eu vejo que a secretária de educação tem mais coisas importantes a 

resolver, sendo que nossas escolas estão precisando de inúmeros 

funcionários; ninguém se mobilizou para resolver esse problema. Temos 

também aí a questão de professores dobrando, pagando hora extra, e ninguém 

se mobilizou, por quê? Fica essa minha indignação, então sou contra. Então 

gostaria de me manifestar. E no novo estatuto do magistério, que seria agora 

no final do ano, já resolveria essa questão. Então vou ser contra e não aceito, 

pois tem muitas coisas a serem feitas.Então dá para ver que esse projeto está 

sendo só para beneficiar algumas pessoas, então não concordo.Esse é meu 

posicionamento. Muito obrigado.”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Sobre o projeto.Eu quero parabenizar todas as 

diretoras, porque não coube em um alfabeto toda a atribuição da direção, 

certo?Apesar de achar que a nomenclatura não faz diferença no trabalho do 

profissional, mesmo porque, quando esse profissional escolheu aonde ele está, 

ele já sabia que seria ou creche ouEMEIF ou Ensino Fundamental.E um bom 

profissional, ele é bom profissional independente de creche, de EMEF ou de 

EMEI, acredito eu.Nosso segmento de EMEF, EMEI e creche,nos três 

segmentos nós temos vagas, né?Esse projeto precisaria de urgência caso 
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estivesse sobrando um professor e faltando em outro segmento, daí eu acharia 

assim:“Não, vamos aprovar rápido, porque nossas crianças estão sem 

direção.”.Mas como a gente tem vaga em todos os segmentos, eu acho que até 

poderia ter esperado um pouquinho,ter pensado um pouco mais.Porque o 

estatuto vai prever a educação básica no nosso município, que já vai atender 

os diretores, ou eu estou errada?Certo, né?Então já vai acontecer isso.Então, 

assim, eu não sou contra; é um projeto, assim, legal, porque se tem diretor de 

escola,o diretor, ele é diretor em qualquer escola, independente de creche 

EMEI ou EMEF.Então o estatuto, ele já vai prever isso, apesar de estar um 

pouquinho atrasado, porque o estatuto não é uma coisa fácil de se fazer, né,ele 

engloba a vida de muitas pessoas, de muitos profissionais.O que mais que eu 

gostaria De estar citando?Acredito que é isso; eu acho que o Executivo, ele 

podia ter pensado um pouquinho mais e esperado, porque extraordinária é uma 

coisa muito urgente, que o município tem que atender correndo.Mas o projeto 

não é ilegal, né, vamos ver o que eu decido daqui a pouquinho. Muito obrigado, 

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

ordem: “Só para colocar aqui.Eu acredito que há necessidade, sim, de se 

regulamentar até para poder celebrar e qualificar e colocar os diretores que 

pleiteiam mesmo no concurso,e regulamentar. Você vai tirando um pouco a 

questão também da política.Segundo: o que eu falo também no caso da 

indagação da Zuleika e do nobre Vereador Juca, é que o estatuto, se houver 

alguma, vereadora, alguma questão que ultrapasse os limites, como você 

disse, o próprio estatuto que está para vir no fim do ano, ele vai poder emendar 

ou agente remendar, né? Eu acredito que não é o caso. O que a gente não 

pode deixar é solto, sem a regulamentação, esperando vir,porque a gente está 

esperando vir há um bom tempo já o estatuto, sabe?Então eu acho que ele 

vindo, ele vai colocar as lacunas e os excessos e a gente mesmo pode 

emendar.Então vamos resolver isso;se o estatuto achar que está ilegal, no 

próprio estatuto que vai vir para análise dessa Casa, a gente pode fazer a 

emenda.Agora a gente não pode deixar solto, porque ele pode não vir também 

no fim do ano, como já não veio; falou que ia vir no ano passado.Então a gente 

está aqui,a gente sabe que é trabalhoso, mas corre o risco também de não 

vir.Então, do certo pelo incerto, eu prefiro parabenizar o projeto do prefeito e 

votar favorável a isso. Se houver qualquer excesso, qualquer omissão, aí sim a 

gente se reunirá e poderá, junto com esse estatuto que, como foi dito bem pelo 

nobre Vereador Juca, o conselho disse que vai enviar até o fim do ano, né, a 

gente só não pode ficar agora desprovido, ficar sem a regulamentação. É 

assim que eu penso. Respeito também vossas opiniões, mas também estou 

colocando a minha aqui. Muito obrigado.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos solicita pela ordem: “Nobre Vereador Marcelo, concordo com 
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vossa excelência.Não disse em nenhum momento que sou contra, certo?E eu 

só, sim,estou expondo a minha opinião, certo?Eu acho que não é a 

nomenclatura que vai fazer a diferença no profissional,e também acho assim, 

que já está até agora, pode esperar mais um pouco, porque não causa prejuízo 

para os nossos alunos, entendeu? Mas eu respeito a sua opinião.Muito 

obrigada.”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Parabéns, 

nobre vereadora Zuleika, pelas palavras; parabenizar o vereador Marcelo 

também.Só que essa é minha opinião; vejo que não existe nenhuma tanta 

urgência para uma extraordinária para aprovar um projeto dessa maneira. Esse 

é meu posicionamento.E vejo que as nossas escolas aí têm coisas mais 

importantes a serem feitas.Já participei de várias reuniões, assim como outros, 

cada um tem a sua opinião, explana a sua opinião e respeito a opinião de 

todos, mas a opinião desse Vereador é: se nossas escolas estão aí àmercê, 

sem merenda, à mercê, sem funcionários,àmercê sem papel higiênico, então 

eu vejo...”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Só solicito ao 

vereador; desculpe, vereador Juniel, mas só solicito que se atente à questão do 

projeto, porque a sessão é extraordinária.”. O Vereador Juniel da Costa 

Camilo retoma: “Sr. presidente, até entendo, mas esse é meu posicionamento, 

que eu estou falando do projeto.Agora, cada um tem o seu 

posicionamento.Então se a secretária de educação não se posicionou a 

nenhum outros - nós estamos falando de educação aqui - se ela não se... 

ninguém viu esses questionamentos,por que a urgência desse projeto? Então 

eu só não entendo e não concordo. Esse é meu posicionamento. Muito 

obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Só vou solicitar 

que nós estamos discutindo o projeto, tá certo? Então vamos se atentar... eu 

solicito aos pares que possamos discutir o projeto em si, tá? Porque se nós 

formos discutir a educação como um todo, nós vamos acabar entrando em 

transporte, acabar entrando em merenda, acabar entrando em falta de 

professor, e a discussão é projeto de nomenclatura diretor de escola.”. O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Para discussão do 

projeto,tá?Primeiramente quero parabenizar a todos os diretores das escolas; e 

eu, na minha opinião também, eu vejo, sim, a necessidade da regularização 

dessa nomenclatura,até mesmo porque nós aqui dessa Casa já estamos 

esperando o estatuto há muito tempo.Então, se nós não fizermos isso, até 

mesmo como diz o nobre Vereador Marcelo,nós somos passíveis de fazer uma 

emenda quando vir esse estatuto.Agora, até quando essa Casa vai ficar 

esperando o Estatuto do Magistério chegar aqui?Então eu concordo,sim, até 

acredito que o Executivo demorou, demorou de mandar para essa Casa para 

poder estar fazendo essa regularização.É esse o meu posicionamento.Muito 

obrigado, senhor presidente.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita 
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pela ordem: “Sr. presidente, queria parabenizar ao Executivo pelo projeto, e 

vendo aqui que foi um pedido já dos próprios diretores aí da rede, e dizer como 

o vereador Robério falou, que já está esperando aí.Eu nãoestava aqui 

presente, mas vocês já estariam aqui esperando o estatuto, que já está 

atrasado, né?E é legal, e meu voto, meu posicionamento é positivo para ele.E 

eu queria... porque „imoral‟?Será que agrada auns, a outros?Então se é 

professor, é professor; seé diretor, é diretor, pronto!É mais fácil, fica mais 

fácil.Quando fez lá o concurso,estava lá „diretor‟, só que agora vai ser 

regularizado, fica bem melhor para todos aí, até no próximo concurso. 

Obrigado.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Quero parabenizar a todos os professores da rede de ensino, a todos os 

diretores e dizer que esse vereador vota favorável a esse projeto. Muito 

obrigado.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: “Nobre vereador Robério, eu acredito, eu também sei que o estatuto 

está bem atraso mesmo, mas a gente está em discussão a nomenclatura, 

certo? As próprias diretoras, elas sabem a dificuldade que é fazer um estatuto. 

Não é uma coisa que é pra um ano. É uma coisa que vai durar pra vários anos, 

entendeu? E a nomenclatura é uma coisa que tem que acontecer mesmo, 

porque deixar singular é muito mais fácil de se trabalhar, mesmo para o 

Executivo, na hora de fazer seus pagamentos e outras diversas atribuições. 

Mas o estatuto, ele vai chegar, certo? A gente pode estar adiantando isso hoje; 

mas o estatuto, ele demanda tempo. É só essa minha posição. Obrigada, 

vereador.”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Nobre 

vereadora, veja bem: eu não quis ofender o Executivo, tá? Até porque, dentro 

do meu entendimento, não se demora três anos pra elaborar um estatuto. Pelo 

menos é dessa forma que eu penso. Esse estatuto, sim, já deveria nós termos 

resolvido essa situação dos professores, porque eu acredito que é de suma 

importância para o nosso município ter esse estatuto aqui pra gente poder 

estar apreciando, tá ok? Muito obrigado.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passosdiz: “Concordo, vereador.”.A votação é nominal: 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 [Ausente], 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. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

057/2019: 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 [Ausente], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 
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de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Sobre esse projeto, antes de encerrar a presente sessão, eu 

gostaria de fazer alguns comentários. O vereador Juniel disse que o projeto é 

legal, porém moral. Nós não estamos aqui na lei julgando se é moral ou não; 

nós temos que julgar a legalidade do projeto. Primeiro ponto. Se ele é imoral 

porque atende alguns princípios, eu respeito a opinião contrária do voto dele, tá 

certo? Mas nós não iríamos jamais aqui aprovarmos um projeto ilegal. Hoje, 

pela manhã, eu tive uma conversa com o pessoal do sindicato e expus a minha 

opinião pessoal quanto, não a opinião do Legislativo, da qual o sindicato se 

manifestou para a retirada do projeto. Eu deixei claro que a retirada do projeto 

competia ao Poder Executivo, sendo que o Poder Executivo quem encaminhou. 

Aí fui abordado por uma das conselheiras do Conselho Municipal de Educação 

sobre a questão da moralidade, porque já tinham encaminhado não sei para 

qual entidade representativa dos professores, e aí o projeto se tornava legal, 

porém era imoral. Eu falei: “Mas por que era imoral?”. “Não, porque o momento 

não é propício”. A única justificativa que me deram foi essa, “o momento não é 

propício”. Aí eu falei: “Por que o momento não é propício?”. “O momento não é 

propício porque nós vamos colocar isso no Estatuto do Magistério”. Tá, só que 

o Estatuto do Magistério está há dois anos para vir para a Casa e não veio até 

hoje. O Estatuto do Magistério, quando nós votamos aqui, os pares que 

estavam na Casa, lembro muito bem disso, nós provocamos, que foi até autoria 

do vereador Jorge Mishima, para que o Executivo providenciasse todas as 

mudanças necessárias. O prefeito na época, ele vetou o projeto, e nós, num 

comum acordo com o Executivo na época, com comum acordo com o 

Executivo na época, mantivemos o veto do prefeito, acreditando que, na 

proposta que se tinha feito à Casa, é de que o projeto viria com seis meses.E o 

que ocorreu?Passaram-se dois anos e esse projeto não chegou.E hoje, numa 

dessas conversas que nós tivemos com essa conselheira, ela falou:“Olha, está 

um pouquinho mais de 50% o projeto do estatuto.”.Eu falei:“Bom, se está há 

dois anos, 50% e um pouquinho mais,hádois anos para fazer, então não vai 

chegar em dezembro!”.E como bem disse ela no gabinete do vereador Sergio, 

depois numa conversa, se vossa excelência me permite, Vereador 

Sergio,“Olha, quando se vier o Estatuto do Magistério...”- um questionamento 

do vereador Sergio para a conselheira:“Quando vier o Estatuto doMagistério, é 

isso?É esse formato que virá?”.“Não, é esse formato”.“Então por que não se 

muda agora?”.Porque que agora é contra e lá vai ser a favor?Por que que não 

aprova então?Porque não se discute agora a regularização desse 

procedimento?Então, me desculpe!Com todo respeito que eu tenho ao voto do 

vereador Juniel, com todo respeito que eu tenho ao sindicato,aos membros do 
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conselho, mas não foram convincentes as justificativas do projeto não ter que 

ser apreciado no dia de hoje,ser votado no dia de hoje.É que o vereador Sergio 

deixou bastante claro: a votação em plenário fica a critério de cada vereador o 

seu voto; como a vereadora Zuleika, nós conversamos antes da sessão sobre 

isso e ela até manifestou:“Ainda estou realmente indecisa”,como ela colocou 

agora no posicionamento antes da votação, que ela ainda ia definir o voto dela, 

né?Mas eu acho que não é plausível você simplesmente falar que é imoral, 

sendo que não tem nada de ilegal no projeto, não tem nada de ilegal.”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu não fiz parte da 

discussão justamente porque já tinha convicção a respeito do meu voto; eu não 

queria expor nada antes, uma vez que estava definido.Quando eu conversei 

hoje com a conselheira, foi exatamente a colocação:“Quando chegar para as 

comissões, vamos analisar exatamente a legalidade do projeto”. Aí, segundo a 

conselheira,“Não,está tudo de maneira legal e tal”.“Então ótimo.É isso que 

vamos analisar nas comissões.”.Quando vai para o plenário, aí cada Vereador 

vai votar de acordo com aquilo que achar que seja conveniente, que seja bom, 

que seja correto.Mas não tem como eu travar nas comissões simplesmente 

porque eu quero travar o projeto.Eu vou discutir com os pares e, se tiver 

alguma irregularidade,possivelmente ele será travado.Se o Executivo retirar o 

projeto, é do Executivo; se o Executivo não vai retirar e não tem 

irregularidade,ele vai para o plenário.Se ele vai para o plenário, aqui os treze 

vereadores é que decidem como que deve ser.E como bem colocado, é algo 

que precisa ser unificado.E aí vou adiantar um passo a mais: que se não der 

tempo de chegar lá no estatuto, a gente já pode também começar a dialogar 

com a Secretaria de Educação para que providencie as mudanças, não só no 

caso do diretor;temos vários tipos de professor na rede, cada um oriundo de 

um concurso, que tem uma nomenclatura, e tem professor fazendo a mesma 

função, com nomenclatura distinta.Então precisa também ser unificado.Como 

que vai ser unificado isso?Da maneira mais transparente possível, sem 

prejuízo nenhum para nenhum dos profissionais.Mas precisa serunificado, 

porquê?Daqui a pouco já está passado de ter um novo concurso; daqui a 

pouco vai ter um novo concurso, vai surgir uma nova nomenclatura?Não, vai 

ser uma nomenclatura única para que seja colocando ((inaudível)).”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves retoma: “Colocando o término da minha 

manifestação, concordo plenamente com vossa excelência sobre o 

posicionamento e eu acho que nós temos muitas coisas ainda a rever.E o que 

for possível rever e que já está previsionado, que vai ser previsionado no 

estatuto e que nós pudermos anteciparmos essa discussão para 

regularizarmos, eu acho que a Câmara está dando um passo de contribuição 

muito grande.”.Em seguida, o Sr. Presidente solicita que seja feita a chamada 
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nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O Primeiro 

Secretário informa a Presidência que não há inscritos. Dessa forma, Sr. 

PresidenteFernando José Gonçalvesencerra a Sessão: “Bom,não havendo 

inscritos para uso da Tribuna e terminadaa Ordem do Dia e não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço aos presentes, e antes de declarar encerrada a 

presente sessão, fica convocada aSessão Extraordinária 10 minutos após o 

término desta.Está encerrada a presente Sessão.”. Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 05 de julho de 2019. 
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