
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 04DEDEZEMBRODE 2017. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro de 2017, às quinze horas, no plenário 

“Vereador João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO 

BATISTA DE MIRANDA MELO e com as presenças dos Vereadores Eduardo 

Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, 

Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, 

Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Junior, Robério de Almeida Silva, 

Sergio de Paula Franco e Walter Machado de Almeida 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 SecretárioVereador Fernando José Gonçalves, que 

procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-

se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 33do Livro nº. 14, de 

Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou 

a presença de todos os treze Vereadores.O senhor Presidente deu por iniciados 

os trabalhos da presente Sessão Ordinária.O senhor Presidente solicita ao 

Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura da 

Ata da Sessão Ordinária do dia27 de novembro de 2017.O Vereador Lourival 

Bispo de Matos requereu a dispensa da leitura da Ata, uma vez que a mesma 

encontra-se disponível na secretaria da Casa. O senhor Presidente acatando o 

Requerimento verbal do Vereador coloca-o em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE.Leitura do Ofício GDUR-7 nº 807/2017 – Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo – referente ao processo de prestação de Contas 

da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. Terminado o Expediente passa-se aos 

Projetos em deliberação. PROJETOS EM DELIBERAÇÃO: AUTORIA DO 

PODER LEGISLATIVO:1. – Projeto de Lei Complementar Nº 040/2017; 

dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos senhores Vereadores, 

prevista no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal.2. – Projeto de Lei 

Complementar Nº 041/2017; dispõe sobre concessão de reajuste aos subsídios 

do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Biritiba Mirim, prevista 

no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal. O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido.“Senhor Presidente, 

tendo em vista a discussão da reposição do subsídio dos Secretários, Prefeito, 

Vice-Prefeito e Vereadores já estar nesta Casa tramitando desde junho, solicito a 

inclusão dos Projetos de Leis nºs. 040 e 041/2017, na referida Ordem do Dia.” O 

Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo acatando o 



Requerimento do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves coloca-o em 

votação para apreciação na Ordem do Dia os Projetos de Leis 041 e 040/2017. 

APROVADO POR UNANIMIDADE. O Senhor Presidente Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo suspende a Sessão por dez minutos para que as 

Comissões emitam seu parecer. Retornando a Sessão, o senhor Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves, que 

procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração de 

“quórum”. Havendo “quórum” deu-se continuidade aos trabalhos da presente 

sessão. Passando-se a eleição da Mesa Diretiva para o ano de 2018. O Senhor 

Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo faz a apresentação das 

Chapas 1 e 2. CHAPA 1, protocolado na Secretaria sob nº 769, em 29 de 

novembro de 2017.  CHAPA 2, protocolado na Secretaria sob nº 780, em 04 de 

dezembro de 2017. O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que 

faça a leitura da composição das Chapas. CHAPA 1. Excelentíssimo senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim. Os Vereadores vem por 

meio desta apresentar a Chapa para concorrer aos cargos da Mesa Diretiva para 

o ano de 2018 de acordo com o Regimento Interno a saber: PRESIDENTE: 

VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS – VICE-PRESIDENTE: 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA – 1º SECRETÁRIO: 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR – 2º SECRETÁRIO: 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. Biritiba Mirim, 29 de 

novembro de 2017.CHAPA 2. Chapaparaconcorrer à eleição da Mesa Diretiva 

para o ano de 2018. PRESIDENTE: VEREADOR JOSÉ RODRIGUES 

LARES – VICE-PRESIDENTE: VEREADOR EDUARDO MELO – 1º 

SECRETÁRIO: VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO – 2º 

SECRETÁRIO: VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS.Terminado a 

apresentação das Chapas deu-se início a eleição da Mesa Diretiva para o ano de 

2018. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo explicou 

que a votação seria nominal. O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José 

Gonçalves que procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores para a 

votação. Vereador Eduardo Melo – CHAPA 2; Vereador Fernando José 

Gonçalves –  CHAPA 1; Vereador Jorge Mishima–CHAPA 1; Vereador José 

Rodrigues Lares –  CHAPA 2; Vereador Leonardo Venâncio Molina – CHAPA 

1;Vereador Lourival Bispo de Matos –  CHAPA 1; Vereador Luis Carlos dos 

Passos –CHAPA 2;Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo – CHAPA 

1;Vereador Paulo Rogério dos Santos –CHAPA 2;Vereador Reinaldo Pereira 

Junior –CHAPA 1;Vereador Robério de Almeida Silva –CHAPA 1; Vereador 



Sergio de Paula Franco – CHAPA 2;Vereador Walter Machado de Almeida –

CHAPA 1.O Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves informa o 

resultado da votação. CHAPA 1, 08 (oito) Votos. CHAPA 2, 05 (cinco) 

Votos.O senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

proclama vencedora a CHAPA 1, para a composição da Mesa Diretiva de 2018. 

PRESIDENTE: VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS – VICE-

PRESIDENTE: VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA – 1º 

SECRETÁRIO: VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR – 2º 

SECRETÁRIO: VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. O senhor 

Presidente dá os parabéns para os vereadores da Chapa 1 e Chapa 2. Dando 

sequencia aos trabalhos passa-se a Ordem do Dia. O Senhor Presidente Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador 

Fernando José Gonçalves que faça a leitura dos Projetosnºs. 040 e 

041/2017.ORDEM DO DIA:AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO:1. – 

Projeto de Lei Complementar Nº 040/2017; dispõe sobre a revisão geral anual 

dos subsídios dos senhores Vereadores, prevista no artigo 37, inciso X e XI da 

Constituição Federal.Anexo Parecer das Comissõesde Justiça e Redação; Ordem 

Social e Saúde; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e 

Educação e Cultura. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2. – Projeto de 

Lei Complementar Nº 041/2017; dispõe sobre concessão de reajuste aos 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Biritiba Mirim, 

prevista no artigo 37, inciso X e XI da Constituição Federal. Anexo Parecer das 

Comissõesde Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde; Tributação, Finanças e 

Orçamentos; Ordem Econômica e Educação e Cultura.REJEITADO POR 08 

(oito) votos.O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

solicita ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que faça a 

leitura dos Projetos nºs. 066, 067 e 076/2017.AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO:3.– Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº. 066/2017, 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018, e dá 

outras providências.Anexo Parecer das Comissõesde Justiça e Redação; Ordem 

Social e Saúde; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e 

Educação e Cultura. APROVADO POR MAIORIA DE VOTOS.4.– Em 

única discussão e votação Projeto de Lei Nº. 067/2017, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual do Município de Biritiba Mirim, para quadriênio 2018 a 2021, 

e dá outras providências.Anexo Parecer das Comissõesde Justiça e Redação; 

Ordem Social e Saúde; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e 

Educação e Cultura. APROVADO POR UNANIMIDADE.5.– Em única 

discussão e votação Projeto de Lei Nº. 076/2017, que estima a Receita e Fixa a 

Despesa do Município de Biritiba Mirim para o Exercício de 2018. Anexo 



Parecer das Comissõesde Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde; Tributação, 

Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e Educação e Cultura.O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido e solicita 

que a votação seja nominal. O senhor Presidente acatando o Requerimento do 

Nobre Vereador coloca o Projeto de Lei nº 076/2017 em votação nominal. Antes 

de iniciar a votação nominal o senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita ao Vice-Presidente Vereador Lourival Bispo de Matos 

que assuma a presidência. Assumindo a presidência o Vereador Lourival Bispo 

de Matos dá sequencia aos trabalhos e solicita ao Primeiro Secretário Vereador 

Fernando José Gonçalves que procedesse a chamada nominal dos senhores 

vereadores para a votação do projeto de Lei nº 076/2017. Vereador Eduardo 

Melo. Favorável; Vereador Fernando José Gonçalves. Favorável; Vereador 

Jorge Mishima. Favorável; Vereador José Rodrigues Lares. Ausente. Vereador 

Leonardo Venâncio Molina.Favorável; Vereador Lourival Bispo de Matos. 

Vereador Luis Carlos dos Passos. Favorável; Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo. Ausente. Vereador Paulo Rogério dos Santos. Favorável; 

Vereador Reinaldo Pereira Junior.Favorável; Vereador Robério de Almeida 

Silva.Favorável; Vereador Sergio de Paula Franco.Contrário; Vereador Walter 

Machado de Almeida. Favorável; Sendo 09 (nove) votos Favoráveis e 01 (um) 

voto Contrário. O Parecer das Comissões e o Projeto foram APROVADOS 

POR MAIORIA DE VOTOS. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita 

a ordem, o que fora concedido. “Senhor Presidente, tendo em vista o tempo 

disponível ainda na presente sessão, que a nossa preocupação maior é referente 

ao prazo da votação da L.D.O., P.P.A., votação da Mesa e todos os Projetosque 

estavam na pauta solicito a inclusão do Projeto de Lei Complementar da 

Previdência de nº 070; Projeto de Lei 075, que dispõe sobre a criação de cargos 

para o SEBRAE; Projeto de Lei 058, dispõesobre os procedimentos judiciais e o 

Projeto de Lei 074 que dispõe sobre a gratificação de férias e gratificação 

Natalina aos SecretáriosMunicipais na presente Ordem do Dia.O senhor 

Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador coloca-o em votação. 

APROVADO O REQUERIMENTO VERBAL DO VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES. O Senhor Presidente Interino Vereador 

Lourival Bispo de Matos suspende a Sessão por cinco minutos para a apreciação 

dos Projetos. Retornando a Sessão, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário Vereador Fernando José Gonçalves, que procedesse a chamada 

nominal dos Senhores Vereadores para apuração de “quórum”. Havendo 

“quórum” deu-se continuidade aos trabalhos da presente sessão. O Senhor 

Presidente Interino Vereador Lourival Bispo de Matos solicita ao Segundo 

Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que faça a leitura dos Projetos 



nºs. 058, 070, 074 e 075/2017. 6. –Em única discussão e votaçãoo Projeto de 

Lei nº 070/2017. Dispõe sobre a alteração do “caput” do Art. 79 da Lei 

Complementar nº 10 de 22 de dezembro de 2.004, que dispõe sobre a 

Reorganização do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Biritiba Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer das 

Comissõesde Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde e Ordem Econômica.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. 

“Senhor Presidente, esse Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo, ele trata 

do Artigo 79, que faz a regulamentação sobre o sistema de votação do Instituto 

Biritiba-Prev. Numa conversa que tivemos com a Superintendente do Biritiba-

Prev e apesar do Projeto já estar na Casa e a eleição já estar marcada, mesmo 

que sendo aprovado hoje pelos Nobres Pares ela não entrará em vigência nesta 

próxima eleição até porque a justificativa que foi dada pela Superintendente é de 

que não havia tempo hábil para fazer uma remodelação desse sistema que está 

sendo encaminhado pelo Executivo a esta Casa, porém este Projeto do 

Executivo ele atende aos pleitos do Conselho que compõe o Biritiba-Prev. 

Solicito aos Nobres Paresa aprovação deste Projeto.APROVADO.  7. –Em 

única discussão e votaçãoo Projeto de Leinº 058/2017. Dispõe sobre disciplina 

os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos, bem como 

seus respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar nº 151, de 05 de 

agosto de 2015, que alterou a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 

2014, revogou as Leis 10.819, de 16 de dezembro de 2003 e Lei nº 11.429, de 26 

de dezembro de 2006, e dá outras providências. Anexo Parecer das Comissõesde 

Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde; Obras, Serviços e Bens; Tributação, 

Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e Educação e Cultura. 

APROVADO.8. –Em única discussão e votaçãoo Projeto de Lei 

Complementar nº 074/2017. Dispõe sobre a concessão de gratificação natalina e 

férias anuais aos Secretários do Município de Biritiba Mirim. Anexo Parecer das 

Comissõesde Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde; Obras, Serviços e Bens; 

Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e Educação e Cultura. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. 

“Senhor Presidente, tendo em vista as Comissões elencadas pelo Segundo 

Secretário rejeitarem, opinarem pela rejeição do referido Projeto que dá direito 

às férias e gratificações natalinas, décimo terceiro aos Secretários 

Municipais,solicito que a votação seja nominal dos pareceres das Comissões.O 

senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador colocao Parecer 

em votação nominal. O senhor Presidente solicita ao Primeiro Secretário 

Vereador Fernando José Gonçalves que proceda a chamada nominal dos 

senhores vereadores para a votação. Vereador Eduardo Melo. Favorável; 



Vereador Fernando José Gonçalves. Favorável; Vereador Jorge Mishima. 

Ausente.Vereador José Rodrigues Lares. Ausente. Vereador Leonardo 

Venâncio Molina. Favorável; Vereador Lourival Bispo de Matos. Vereador 

LuisCarlos dos Passos. Ausente.Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo.Ausente.Vereador Paulo Rogério dos Santos. Favorável; Vereador 

Reinaldo Pereira Junior. Favorável; Vereador Robério de Almeida Silva. 

Favorável; Vereador Sergio de Paula Franco. Favorável; Vereador Walter 

Machado de Almeida. Favorável; Sendo 08 (oito) votos favoráveis ao 

Parecer.APROVADO O PARECER E REJEITADO O PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 074/2017.9. –Em única discussão e votaçãoo Projeto 

de Lei nº 075/2017. Dispõe sobre a criação de cargo de Assistente de Assuntos 

Institucionais do SEBRAE, e dá outras providências. Anexo Parecer das 

Comissõesde Justiça e Redação; Ordem Social e Saúde; Obras, Serviços e Bens; 

Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem Econômica e Educação e Cultura.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita a ordem, o que fora concedido. 

“Senhor Presidente, solicito que a votação seja nominal dos pareceres das 

Comissões.O senhor Presidente acatando o Requerimento do Nobre Vereador 

coloca o Parecer em votação nominal. O senhor Presidente solicita ao Primeiro 

Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que proceda a chamada nominal 

dos senhores vereadores para a votação. Vereador Eduardo Melo. Favorável; 

Vereador Fernando José Gonçalves. Favorável; Vereador Jorge Mishima. 

Ausente. Vereador José Rodrigues Lares. Ausente. Vereador Leonardo 

Venâncio Molina. Favorável; Vereador Lourival Bispo de Matos. Vereador 

Luis Carlos dos Passos. Ausente. Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo. 

Ausente. Vereador Paulo Rogério dos Santos. Favorável; Vereador Reinaldo 

Pereira Junior. Favorável; Vereador Robério de Almeida Silva. Favorável; 

Vereador Sergio de Paula Franco. Favorável; Vereador Walter Machado de 

Almeida. Favorável; Sendo 08 (oito) votos favoráveis ao Parecer. 

APROVADO O PARECER E REJEITADO O PROJETO DE LEI Nº 

075/2017.Não havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretário Vereador Fernando José Gonçalves que faça a 

chamada dos oradores inscritos para o uso da tribuna. 1. VEREADOR 

EDUARDO MELO:“Agradeço e dispenso o uso da palavra”2. VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:Senhor Presidente solicito fazer uso da 

palavra do assento. Concedido. “Senhor Presidente, Nobres Vereadores 

referente a esses dois Projetos que foram aqui rejeitados por esta Casa, sobre as 

férias e gratificação natalina, bem como a criação de cargos para o SEBRAE. Na 

reunião das Comissões nós fomos informados pelo Líder do senhor Prefeito de 

que o senhor Prefeito retiraria estes Projetos para uma nova analise, porém o 



projeto não foi retirado. Isso era o compromisso, que se o Projeto não fosse 

retirado nós colocaríamos em apreciação, não somente este, mas todos os 

Projetos, a L.D.O., enfim todos os Projetos do Executivo que estivessem já com 

os Pareceres das Comissões, nós colocaríamos em discussão e votação e isso foi 

feito. Esta Casa por bem da maioria dos presentes na sessão rejeitou o referido 

Projeto e assim foi feito. Eu gostaria de salientar senhor Presidente que adentrei 

com o Projeto de Lei, e estou verificando com a Diretoria desta Casa de Leis, 

referente aos cursos de Primeiros Socorros aos funcionários das Creches 

Municipais.Na última sexta-feira na Creche Lucídio Leme da Cunha, um aluno 

ou aluna teve uma convulsão e houve aquele desespero no sentido de socorrer, 

ligando para o SAMU e o SAMU estava numa ocorrência não podia atender e o 

próprio hospital também não encaminha a ambulância para socorrer e por 

fimteve que aguardar até o pai da criança ou a mãe da criança, melhor dizendo, 

chegar para poder ser atendida.Então a importância desses cursos de Primeiros 

Socorros nas Unidades Escolares, não só nas creches,mas no primeiro momento 

solicitamos nas creches, mas não só nas Creches como em todas as Unidades 

Escolares.  Eu agradeço senhor Presidente, era isso.Estamos caminhando para a 

última sessão, penúltima e última sessão legislativa, lembrando que na primeira 

secretaria encontram-se apenas os Projetos em Deliberação. Gostaria de 

agradecer a confiança senhor Presidente, antes de tudo parabenizar pela eleição 

da Mesa e a confiança depositado em mim de compor a Mesa ao lado de Vossa 

Excelência como Segundo Secretário. Muito obrigado.3. VEREADOR 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA:“Senhor Presidente solicito fazer uso da 

palavra do assento. Concedido. “Boa tarde senhor Presidente, Mesa Diretiva, 

Nobres Pares, Imprensa e munícipes aqui presente. Senhor Presidente eu 

gostaria de agradecer a eleição da Mesa. Fico muito feliz por ser o senhor 

Presidente desta Casa, o Robério – Vice-Presidente, quero parabenizar o 

Reinaldinho Primeiro Secretário junto com o Fernando Segundo Secretário. 

Meus parabéns à Mesa Diretiva do ano de 2018.Muito obrigado senhor 

Presidente.”4. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS:“Quero 

agradecer a esses Pares que me deram a mesma confiança de sempre, que na 

primeira eleição e que hoje realmente novamente tornam a me eleger pela 

segunda vez, na história da Câmara ter dois turnos.É assim mesmo, a luta 

política realmente é válida em qualquer sentido, as pessoas conduzem acham 

que tem que ser, a gente vai sempre pela democracia. Eu só tenho a agradecer 

por Vossa Excelência por ter abrido para o Robério ser Vice-Presidente, 

Fernando como Segundo Secretário e o Reinaldinho, só tenho a agradecer 

imensamente o voto de confiança que Vossa Excelência tem traduzidosobre a 

minha pessoa. Vossa Excelência acabou de provar que vosso pensamento não é 



político é pensamento moral, isso vale muito de um Vereador jovem como 

Vossa Excelência que está numa caminhada longa ai para frente, como tem os 

demais, o Professor, o Eduardo, o Luis, o Paulinho da Júlio que são todos jovens 

e estão iniciando suas carreiras agora.Independente, a democracia é assim 

mesmo, eu também já fiz em outras eleições passadas o que vocês fizeram, eu 

também mesmo sabendo que vai perder a eleição, mas faz parte, Vossa 

Excelência colocou a sua chapa em votação é assim que é a democracia, não vou 

lançar minha chapa porque está perdido, é assim que a gente tem que agir, não 

temos que se acovardar, amanhã serei um de vocês. Só quero dizer uma coisa 

que aqui dentro desta Casa eu vou trabalhar em prol de todos. Esta Casa não é 

nossa esta Casa é do povo, nós dirigimos esta Casa e tenho certeza que este ano 

o Nobre Vereador Marcelo – Presidente tem feito um belíssimo trabalho. 

Estamos encerrando o fim de ano e dando também as contribuições legais 

procurando fazer o melhor para deixar esta Casa e me entregar para o ano que 

vem também tudo de acordo e eu vou procurar trabalhar  com a maior 

franqueza, simplicidade e com transparência, em primeiro lugar com 

transparência. Eu acho que isso vai ser muito importante para nós todos a gente 

trabalhar desta forma, porque aquilo que eu não quero para mim não quero para 

os outros também, então acho que nós temos que trabalhar com transparênciasó 

assim podemos valorizar a nós vereadores, independente, porque é assim: 

Quando um vereador faz uma coisa errada são os vereadores, porque nunca dá  o 

nome aos bois, são os vereadores,então é esta Casa.Muito obrigado.”5. 

VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS: “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra” 6. VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS: “Agradeço, 

dispenso o uso da palavra e passo meu tempo ao Professor Sergio”7. 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR: solicita fazer uso da palavra 

do assento. Concedido. “Senhor Presidente, Nobres Pares, todos aqui presentes, 

queria parabenizar primeiramente o senhor Lourival eleito Presidente para 2018. 

Queria agradecer o voto de confiança de todos do grupo em mim, para mim vai 

ser de extrema importância e aprendizado sendo Primeiro Secretario e 

queriadeixar aquio meu agradecimento a todos. Muito obrigado.”8. 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA: solicita fazer uso da 

palavra do assento. Concedido. “Excelentíssimo senhor Presidente, Nobres 

Vereadores, Imprensa aqui presente, população presente também boa tarde a 

todos. Excelentíssimo senhor Presidente, Nobres Vereadores venho aqui hoje 

usar meu cinco minutos, vou procurar ser o mais breve possível. Nós que 

moramos num país democrático então porque não fazer valer a 

democracia.Gostariade parabenizar a Chapa 1 e a Chapa 2, infelizmente o José 

Rodrigues Lares não está aqui, mas isso sim que é democracia, pois poderia ser 



lançado uma Chapa só, Chapa única, mas a base doPrefeito lançou a Chapa 

deles e eles estão de parabéns e em especial Excelentíssimo senhor Presidente, 

agora, assumindo 2018, a presidência interina desta Casa de Leis, gostaria de 

parabenizá-lo e gostaria também de agradecer  a confiança de me ter como vice-

presidente desta Casa. Agradecer também aos nobres vereadores que confiaram 

em mim também, ou seja, confiaram na chapa, pois é por isso que eu digo que a 

democracia no país tem que prevalecer.Uma boa tarde a todos.Muito 

obrigado.” 9. VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO: solicita fazer 

uso da palavra do assento. Concedido. Gostaria nesta tarde de parabenizar a 

Chapa eleita para o ano de 2018 e dizer que é assim que se faz, que se houve 

erro na primeira votação, se houve falha por desconhecimento ou qualquer outro 

motivo é assim mesmo que tem que ser feito e a eleição foi feita 

novamente. Parabenizo a Chapa eleita e de modo particular parabenizo o amigo 

Reinaldo por fazer parte da Mesa, visto que é uma pessoa de extrema 

competência e sempre deixar claro para ele que independente de qualquer coisa 

a nossa amizade permanece e é assim que se faz. Parabenizar a equipe e dizer 

que vamos continuar em 2018 fazendo os nossos trabalhos da melhor maneira 

possível e podem ter certeza que independente do lado “A” ou lado “B”, de ser 

treze, de ser oito ou cinco que for, sendo para o bem do município a gente vai 

continuar trabalhando e buscando o melhor para a comunidade. Um abraço a 

todos.” 10. VEREADOR WALTER MACHADO DE ALMEIDA:“Agradeço 

e dispenso o uso da palavra” Retornando ao plenário o Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo faz uso da tribuna. 11. VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO:“Boa tarde Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, 

Imprensa e todos aqui presentes.Gostaria de saudar a Mesa concorrente a Chapa 

nº. 2 e parabenizar a Chapa 1 – Presidente Lourival, Vice-Presidente Robério, 

Segundo Secretário Fernando,Primeiro Secretário Reinaldinho, que vocês 

tenham um ano muito bom à frente da presidência e possam fazer um trabalho 

excelente e tenho a certeza que vocês vão fazer, viu Presidente Lourival, o 

senhor vai colocar os Projetos para andar a celeridade e a seriedade que o senhor 

tem. Gostaria mais uma vez de parabenizar as Chapas, o Vereador José Lares 

não está, mas leve meu abraço. Gostaria de agradecer aos cinco Vereadores, 

Eduardo, Sergio, José Lares, Luis e o Paulinho de terem protocolado e deu 

tempo de corrigir o erro, uma coisa que não estava a vista. Quando todos 

receberam o Regimento Interno não estava previsto. Previa aqui que podia 

reconduzir ao mesmo cargo e também por mais um ano e no site estava desta 

maneira, mas graças a Deus vocês foram céleres e protocolaram e deu tempo de 

corrigir, a gente pode rever os atos, agradeço a vocês,deu para evitar qualquer 

mácula. A eleição foi feita novamente e houve uma nova composição conforme 



pede o Regimento Interno e a Lei Orgânica. Eu agradeço e parabenizo a todos e 

desejo sorte na presidência, novos secretários, vice-presidente, enfim passando 

aqui para desejar um final de ano Próspero a todos aí, tem mais uma sessão, mas 

está se encerrando aqui o Mandato do Presidente.Agradecer a todos por ter 

colaborado com a gente na gestão desta presidência e estáem boas mãos à 

presidência, viu Lourival, obrigado a vice-presidência e a Mesa. 

Muito obrigado.” Não havendo mais inscritos para o uso da palavra o senhor 

Presidente diz:“Primeiramente antes de encerrar os trabalhos eu gostaria de 

fazer o comunicado a todos das comissões, a reunião das comissões dia 7 (sete) 

às 14 (quatorze) horas, sobre o veto do senhor Prefeito, o veto dosProjetos, 037, 

061 e 063 de 2017,então gostariaqueas comissões que todos possam estar 

presente, porque eu acho importante que a gente discuta também, não só reúna 

às comissões, mas acho que é importante também que todos façam parte para 

conhecer e depois não chegar aqui e dizer que não está sabendo, é muito 

importante que faça parte também e a gente já discuti como discutimos esta 

semana arespeito destes Projetos que hoje foi rejeitado, então acho que a 

importância é isso. Então a reunião dia 7 (sete) às 14 (quatorze) horas, sobre os 

vetos dos Projetos do Prefeito.Agora vou dar minha última palavra a respeito 

dos agradecimentos.Presidente eu só tenho imensamente que agradecer a Vossa 

Excelência de todo este trabalho que Vossa Excelência tem feito e da confiança 

naquilo que tem me passado e dado à confiança a mim mesmo para que eu possa 

realmente em 2018 sentar nesta cadeira aqui dizendo assim: Eu tenho um 

professor que realmente me dirigiu, porque eu já passei como vice-

presidente dentro desta Casa por três vezes e eu ocupei esta cadeira uma vez, eu 

estou tendo o maior privilégio de um Presidente como o Vereador Marcelo de 

chegar aqui e dizer assim: Vice-Presidente assuma aqui os trabalhos, para mim é 

um privilégio, isso eu digo de coração, pois tem muitos que sentam aqui e 

acham que só ele pode, mas nós estamos aqui para aprender e se a gente 

realmente não sentarmosnesta cadeira às vezes, nós não aprendemos aquilo que 

realmente é necessário, então, eu, como nunca ocupei a presidência e se Deus 

quiser e se Deus permitir nós vamos estar aqui junto nesta Mesa.Eu já me sinto 

honrado só de a Vossa Excelência me dar esta confiança de tocar seus 

trabalhos.Aos nobres Pares eu já falei a respeito dos  que me conduziram a 

presidência, eu só tenho que agradecer, Fernando, 

Marcelo,Reinaldinho,Waltinho, Robério,Jorge Mishima e também ao meu 

ilustre, que é meu amigo do peito, Raposão.Eu tenho que falar aqui Raposão 

para ficar bem claro né Leonardo Molina.Agradecer também toda a imprensa 

que tiveram aqui e os que já foram, a imprensa que tá aqui vizinha, os 

visitantes, eu só tenho que agradecer tudo isso aí, que volte mais vezes, que a 



importância desta Casa é realmente a gente acompanhar os 

trabalhos independente, mas é importante saber para quando chegar ali na rua 

não ficar especulando e não saber o que se fala e não saber o que se passa dentro 

desta Casa. Então é muito importante que a sociedade venha, compareça a 

Casa para saber o que está se passando aqui dentro, qual é o trabalho do 

Vereador,qual é a conduta do Vereador que estão tendo aqui, então a 

importância é isso daí. Obrigado a todos.”Não havendo mais nada a tratar o 

senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. Esta ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 04 de dezembro de 

2.017.  
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