
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

Aos onze 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 Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva, que 

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

chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 34 do Livro nº. 14, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Constatou a ausência do 

Nobre Vereador Fernando José Gonçalves. O Nobre Vereador Jorge Mishima 

justificou a ausência do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves dizendo que o 

mesmo está a caminho. O senhor Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente 

Sessão Ordinária e convidou o Nobre Vereador Reinaldo Pereira Junior para assumir 

como Primeiro Secretário. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário 

Vereador Robério de Almeida Silva que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do 

dia 04 de dezembro 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.Terminado o Expediente e não havendo 

Indicações apresentadas e nem Projetos em deliberação passa-se a Ordem do 

Dia.ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador Reinaldo Pereira Junior que faça a leitura 

do Projeto de Lei 046/2017. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES:1.– Em única discussão e votação o Projeto de Lei 046/2017, 

que Institui o Programa Municipal “Xadrez na Praça”, e dá outras providências. Anexo 

Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Educação e Cultura e Ordem Social e 

Saúde. APROVADO O PARECER E O PROJETO.O Senhor Presidente Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Segundo Secretário Vereador Robério de 

Almeida Silva que faça a leitura do Projeto de Lei 069/2017. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA:2.– Em única discussão e votação Projeto de Lei 

Nº. 069/2017, que dispõe sobre a denominação de via pública do Município de Biritiba 

Mirim, e dá outras providências. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação e 

de Obras, Serviços e bens. APROVADO O PARECER E O PROJETO.O Senhor 

Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Primeiro Secretário 

Vereador Reinaldo Pereira Junior que faça a leitura do Projeto de Lei 073/2017. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA:3.– Em 

única discussão e votação Projeto de Lei Nº. 073/2017, que dispõe sobre a “Semana 

Municipal de Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher” no 



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

Justiça e Redação; Educação e Cultura e Ordem Social e Saúde. APROVADO O 

PARECER E O PROJETO. O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que 

faça a leitura do Projeto de Lei 049/2017.4.– Em única discussão e votação Projeto de 

Lei Nº. 049/2017, que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para 

idosos e pessoas com necessidades especiais nas Unidades Básicas de Saúde do 

Município, e dá outras providências. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e 

Redação; Educação e Cultura e Ordem Social e Saúde. APROVADO O PARECER E 

O PROJETO. O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

ao Primeiro Secretário Vereador Reinaldo Pereira Junior que faça a leitura do Projeto de 

Lei 050/2017.5. – Em única discussão e votação Projeto de Lei Nº. 050/2017, que 

dispõe sobre o Programa de agendamento de consultas e entrega domiciliar de 

medicamentos de uso contínuo às pessoas com necessidades especiais e idosos, e dá 

outras providências. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação e Ordem Social 

e Saúde. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Conforme lido no Parecer Jurídico, conflita com o Projeto de Lei nº 

049/2017, meu posicionamento é contrário” APROVADO O PARECER E O 

PROJETO POR 06 (SEIS) VOTOS. O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita ao Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva 

que faça a leitura do Projeto de Lei 068/2017.6. – Em única discussão e votação Projeto 

de Lei Nº. 068/2017, que dispõe sobre a realização da campanha de não utilização de 

copos plásticos/descartáveis no âmbito do Funcionalismo Municipal, e dá outras 

providências”. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; Educação e Cultura 

e Ordem Social e Saúde. O Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora 

concedido.“Eu na verdade, com todo o respeito ao Nobre Vereador Robério, sou contra 

a posição neste sentido, porque o copo descartável evita até transmissão de doenças e 

hoje em dia nós não temos como entrar nessa situação. Na minha opinião sou voto 

contrário.” O Vereador José Rodrigues Lares solicita a ordem, o que fora 

concedido. “Voto contrário, porque não vejo a necessidade de tirar o copo descartável 

da rede pública.”REJEITADO O PROJETOPOR 06 (SEIS) VOTOS.O Vereador 

Luís Carlos dos Passos solicita a ordem, o que fora concedido. “Solicito a retirada da 

pauta, o Projeto de Lei nº. 071/2017 e o Projeto de Resolução nº 006/2017. O senhor 

Presidente informa que os Projetos serão retirados de Pauta.O Senhor Presidente 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Primeiro Secretário Vereador 

Reinaldo Pereira Junior que faça a leitura do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 

063/2017, que dispõe sobre as exigências de documentação para contratação de 

ocupantes de cargos públicos, e dá outras providências.DE AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO.7. – Em única discussão e votação o 

Veto Parcial ao Projeto de Lei nº. 063/2017.Anexo Parecer das Comissões de Justiça 

e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura; Ordem 

Econômica, Obras, Serviços e bens e Ordem Social e Saúde.APROVADO O 

PARECER. APROVADO O PROJETO DE LEI Nº 063/2017 POR MAIORIA DE 

VOTOS.O Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao 

Segundo Secretário Vereador Robério de Almeida Silva que faça a leitura do Veto ao 

Projeto de Lei nº 037/2017 – dispõe sobre o acesso a brinquedos adaptados para 



crianças com deficiência nos “playgrounds” e academia ao ar livre no município de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências.DE AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES.8. – Em única discussão e votação o Veto Total 

ao Projeto de Lei nº. 037/2017. Anexo Parecer das Comissões de Justiça e Redação; 

Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura; Ordem Econômica, Obras, 

Serviços e bens e Ordem Social e Saúde. Havendo dúvidas na hora da votação o senhor 

Presidente sugere que a votação seja nominal. O Vereador Sergio de Paula Franco 

solicita a ordem e diz: “Vou tentar me posicionar aqui, foi colocado o 

seguinte:Decidimos em reunião pela rejeição do Veto. Aqueles que concordam com a 

rejeição do Veto permanecem sentados e aqueles que quiserem manter o Veto que se 

levante, porque a opção foi pela rejeição, quem concorda com a rejeição não se levanta 

e permanecem sentados e quem quer a aprovação do Veto que se levanta.” O senhor 

Presidente diz: “Sergio para ser mais humilde vou pedir a votação nominal.” O senhor 

Presidente informa que a votação do Veto será nominal.Vereador Eduardo Melo. Voto 

pela rejeição do Veto.Vereador Fernando José Gonçalves. Ausente. Vereador Jorge 

Mishima.Voto pela rejeição do Veto.Vereador José Rodrigues Lares.Voto pela 

rejeição do Veto. Leonardo Venâncio Molina.Voto pela rejeição do Veto.Lourival 

Bispo de Matos.Voto pela rejeição do Veto.Vereador Luís Carlos dos Passos. Voto 

pela aprovação do Veto.Vereador Paulo Rogério dos Santos.Voto pela aprovação do 

Veto. Reinaldo Pereira Junior. Voto pela rejeição do Veto.Robério de Almeida 

Silva.Voto pela rejeição do Veto.Sergio de Paula Franco.Voto pela rejeição do 

Veto.Walter Machado de Almeida.Voto pela rejeição do Veto.A votação do 

VetoTotal apresentou o seguinte resultado: 09 (nove) votos pela rejeição do Veto e 

02 (dois) votos pela aprovação do Veto. Aprovado o Parecer e Rejeitado o Veto.O 

Senhor Presidente Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita ao Primeiro 

Secretário Vereador Reinaldo Pereira da Silva que faça a leitura do Veto ao Projeto de 

Lei nº 061/2017, quedispõe sobre a Instituição da Política de combate à obesidade a ao 

sobrepeso de adultos e crianças no Município de Biritiba Mirim. DE AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 9. – Em única discussão 

e votação o Veto Total ao Projeto de Lei nº. 061/2017. Anexo Parecer das Comissões 

de Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Educação e Cultura; Ordem 

Econômica, Obras, Serviços e bens e Ordem Social e Saúde. Aprovado o Parecer e 

Rejeitado o Veto Total.Não havendo mais trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor 

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

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

MELO:Solicita permissão para falar do assento. Concedido. “Boa tarde Nobres 

Colegas, Mesa Diretiva, população presente e Imprensa local. “Enfim, chegamos à 

última Sessão do ano né e nós não podemos passar em branco, tivemos aí alguns 

espinhos no caminho esse ano, e, de coração espero que o ano que vem a gente possa 

fazer um mandato um pouco mais tranquilo,sabemos que cada um aqui tem o seu 

objetivo,mas nós nunca podemos esquecer que nosso objetivo maior é a cidade e as 

pessoas que aqui moram.Respeitamos e dividimos opiniões só quero aqui agradecer a 

experiência desses 12 (doze) meses. Marcelo você éo Presidente e hoje é a última 

Sessão que Vossa Excelência coordena, então quero dar os parabéns pelos 12 (doze) 

meses e dizer que a cada dia a gente vai aprendendo mais tá bom.Demais quero 

agradecer os NobresPares, desejar um feliz Natal e um bom Ano Novo e obrigado pela 



contribuição que aqui todos os 13 (treze) dão para Cidade.Obrigado senhor 

Presidente.”2. VEREADOR JORGE MISHIMA:Solicita permissão para falar do 

assento. Concedido.“Excelentíssimo Presidente da Casa Marcelo, Mesa Diretiva. 

Senhor Presidente realmente me surpreendeu Vossa Excelência, trabalhou de forma 

harmônica e democrática, parabénsà Vossa Excelência. Quero dizer a todos vocês que 

foi orgulho e uma honra tê-los como membro desta Edilidade, pessoas capacitadas que 

sempre trabalharam para o bem da comunidade, parabéns Nobres Vereadores. Gostaria 

ainda de desejar ao nosso sempre amigo Presidente que vai assumir, embora de uma 

forma como diz todo mundo, em dois turnos, isso valorizou muito mais ainda a  

presidência de Vossa Excelência. Nobre Vereador Lourival que tenha sucesso na nova 

empreitada de Vossa Excelência. Vossa Excelência que ao longo da carreira política 

sempre almejou ser Presidente e chegou este momento.Eu fiz do meu voto, voto de 

confiança porque eu acredito na Vossa Excelência. Obrigado a todos.”3. VEREADOR 

JOSÉ RODRIGUES LARES:“Boa tarde a todos. Senhor Presidente, Primeiro 

Secretário, Segundo Secretário e Nobres Pares, boa tarde.Primeiramente gostaria de 

parabenizar o Presidente por ter conduzido essa Casa, um ano que foi muito difícil, não 

só na Prefeitura como também aqui na Câmarao Presidente sabe disso, que é um ano 

complicado para se trabalhar.Gostaria também de parabenizar os Nobres Pares os 

Vereadores que passaram esse ano junto,e em especial pedir desculpa a uma pessoa, que 

eu respeito muito e aprendi muito com ele, que é o nosso futuro Presidente que está 

vindo aí. Eu gostaria NobreVereador que, o que acontece aqui dentro da Câmara a gente 

não pode levar para fora, porque você é meu amigo de coração e faz tempo, nós 

vivemos4 (quatro) anos junto aqui e eu não gostaria de perder essa amizade com o 

Nobre Vereador, por isso esse pedido de desculpa em especial ao senhor que eu respeito 

muito e eu não gostaria de sair daqui com o coração doendo, porque esse homem eu 

respeito demais e aprendi muito com ele. Tanto com ele comocom o Jorge Mishima, são 

pessoas que me ensinaram bastante na Câmara.Outra pessoa que me ensinava também é 

o Donizeti,pessoa que sabe ser respeitado, Vereadorque passou por vários mandatos, é 

muito experiente e a gente gosta de aprender com gente experiente.Gostaria também 

futuro Presidente desejar ao senhor que tenha um ano de mais futuro sabe,para a gente 

tentar mudar um pouco esse clima que a gente tem aí, meio pesado, que as pessoas saem 

falando lá fora.A população não quer isso, a população quer que a gente se una aqui 

dentro para que aconteçam coisasno nosso município.Gostaria de desejar a todos um 

feliz Natal e um prosperoAno Novoe que Deus abençoe a todos.Muito obrigado.”4. 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA:“ Boa tarde senhor Presidente, 

Primeiro Secretário, Segundo Secretário.Boa tarde a todos os funcionários, Imprensa e 

todos os munícipes presentes.Quero parabenizar todos funcionários desta Casa e em 

especial a minha Assessora Thais e quero dizer também senhor Presidente que eu 

aprendi muito com vocês, principalmente com o senhor, o José Lares que tem o 

segundo mandato junto com o Walter Machado, Jorge Mishima, que é uma pessoa 

extraordinário. Também quero agradecer e parabenizar o senhor Lourival a quem eu me 

dedico muito,o conheço desde 89 e fui um cabo eleitoral para o senhor, acho que o 

senhor não lembra isso.Estou muito feliz de vê-lo eleito como Presidente desta Casa 

para o ano que vem e desde já senhor Lourival quero agradece-lo.Quero agradecer a 

presença de todos e agradecer a colaboração de todos os Vereadores que estão junto 

comigo pelo primeiro ano deste pleito. Quero agradecer em especial ao Reinaldinho, 



Eduardo Melo,LuisPassos, o Paulo, Professor Sérgio e agradecer também em especial 

ao Fernando Gondim pelos seus conhecimentos.Estou muito feliz de trabalhar nesta 

Casa. Desejo a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo que Deus abençoe a 

todos.Muito obrigado”5. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS:“Senhor 

Presidente boa tarde. Boa tarde Primeiro Secretário Reinaldinho que tanto vai nos 

honrar, se Deus quiser, no próximo pleito.Boa tarde Robério meu vice-

presidente,NobresPares desta Casa e Imprensa presente.Só dizer uma coisa, com muito 

sentimento ontem perdi um amigo,ontem, antes de ontem, ontem,este que realmente 

esteve comigo em todas as campanhas, praticamente nesses dois últimos, trabalhando 

junto com a família e veio a falecer antes de ontem. Meu vizinho há 20 (vinte) anos, que 

realmente deixa saudades, mas nós também temos que continuar nossa vida, realmente 

as minhas condolências à família do seu Natanael, eis que veio a falecer, meu vizinho a 

20 (vinte) anos e que sempre esteve junto comigo na minha trajetória política.Realmente 

vai me deixar muita falta, falta aos familiares e a gente fica chocado, que todo ano faz 

uma linda festa de Natalem sua residência, é uma família muito grande mais de 50 

pessoas, que ontem estavamno sepultamento dele e que todoNatal e todo Ano Novo 

estão sempre presente fazendo as festividades. Que nesta data das proximidades do 

Natal e o Ano Novo e vem a falecer, para a família é um baque e para a gente que é 

vizinho que sempre está ali juntos todos os dias, mas a vida continua, nós estamos aqui 

de passagem é a nossa trajetória que Deus nos deu, é isso ai. Temos que continuar, 

amigos deixando a gente e a gente fica aqui continuando a nossa trajetória. Não poderia 

deixar de agradecerPresidente, deixar esta homenagem a esta Casa aos nossos 

funcionários que dentro deste ano vem se dedicando,os esforços maior que podem 

contribuir com esta Casae vão se dedicando a cada dia.Sabemos das dificuldades que 

Vossa Excelência teve, mas graças a Deus o senhor teve a sua capacidade de continuar 

esta trajetória dirigindo esta Casa com todas as dificuldades, mas sempre fazendo tudo 

que podia acontecer de melhor para esta Casa. Nós sabemos da situação difícil que 

houve, mas hoje deixou a Casa entregando-a para eu conduzir esses trabalhos. Vai 

deixando a Casa ajeitada sem situações nenhuma que eu possa dizer, eu aqui não posso 

fazer nada porque esta Casa está devendo, graças a Deus o senhor soube fazer este 

trabalho e que a gente fica muito feliz com isso. Quero deixar uma mensagem muito 

especial à população de Biritiba Mirim,agradecer mais um ano de conquista, mais um 

ano de trabalho e que todo mundo só tenham esperança, porque a esperança é a última 

que morre.Nós desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos e tenham fé 

que o ano que vem nós vamos estar todos juntos trabalhando. Espero que seja melhor do 

que este ano, não penso no impossível, no difícil.Penso sempre no Futuro, eu não olho 

para trás não, gosto de olhar para frente, com aquilo de bom que vai acontecer, o 

passado é passado e nunca se deve chorar pelo leite derramado.Presidente a gente tem 

que agradecer e olhar para esses Pares os 13 (treze) Vereadores que tem se empenhado 

de uma forma ou outra é assim que se trabalha nesta Casa.Só queria dizer muito 

obrigado a todos e que Deus abençoe a todos os lares de cada que estiver em Biritiba 

Mirim, que Deus abençoe cada lar e que Deus abençoe abundantemente para a gente 

chegar no ano de 2018, com muita saúde, isso é que eu desejo a todos.Muito obrigado e 

que Deus nos abençoe.”6.VEREADOR LUIS CARLOS DOS PASSOS:Solicita 

permissão para falar do assento. Concedido.“Boa tarde a todos, boa tarde a Mesa, 

Primeiro Secretário Reinaldinho, fazendo o papel de primeiro secretário já antecipado, 



parabéns. Parabéns Presidente Marcelo pela condução da Mesa nesse ano de 2017, com 

alguns afrontos, mas dentro do conteúdo, dentro da matéria, isso cabe a cada um de nós 

de divergir ou não divergir, eu convergi,como você mesmo fala, acho que tudo é 

conhecimento e tem que ser bastante humildade para isso.  Ao Segundo Secretário 

também pela condução. Aos Pares que esteve junto com a gente esses 12 (doze) meses 

de caminhada, quero parabenizar atodos. A Imprensa sempre presente, às vezes muito 

interessante e muitas vezes não interessante.E quanto ao próximo pleito ai Lourival 

você pode ter certeza que às vezes sou chatinho sim, mas sou verdadeiro e conto com 

você e você pode contar comigo e a Mesa, o Primeiro e Segundo Secretário que vai 

estar com você e pode ter certeza que eu não tenho a necessidade de ir de contra, e, se 

eu fizer vai ser para o bem. Você foi reeleito, vamos dizer assim: eleito duas vezes. 

Houve uma falha e o Marcelo sabe, eu fui o cara que realmente apontou, assinamos 

juntoà anulação para que pudesse fazer de novo, a ideia não era fazer este ano, era sim 

fazer o ano que vem, mas não tinha o porquê de prejudicar quem fez a condução do 

Marcelo.Nós podemos errar aqui, mas o Jurídico não pode, o Prefeito pode errar, mas o 

Jurídico dele não pode, para isso temos a Assessoria Jurídica. Parabenizo a Casa, aos 

funcionários da Casa na pessoa da Vanderli, a gente sabe o empenho de todos, a gente 

às vezes até meio corridão em cima, muitas coisas eu mesmo preparo, eu até pouco uso 

a Casa para fazer os documentos quando tenho que fazer faço no meu escritório mesmo. 

Torcer que o ano que vem seja um ano pouquinho mais, não só de paz para todos, mas 

com pouco mais de recursos, que o município consiga na pessoa do Prefeito bastante 

recurso, para que o município de uma mais uma deslanchada e que os Vereadores 

consigam buscar junto aos Parlamentares Estaduais ou Federais para que o município 

seja beneficiado com esse trabalho. Parabéns mesmo. Parabéns Marcelo pelo andamento 

de 2017. Parabéns mesmo pela nova gestão. Parabéns a todos com saúde. A primeira 

Sessão será em fevereiro, dia 04 de fevereiro, mas a gente como Vereador não deixa de 

ser presente no município, presente na Casa, porque vocês não podem ter exceção.” 

Mais uma vez parabéns a todos.” 7. VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO:“Vou deixar para falar como Presidente.”8.VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JÚNIOR:Solicita permissão para falar do assento. 

Concedido.“Senhor Presidente, Nobres Vereadores e todos aqui presentes, hoje é a 

última Sessão do ano, eu queria agradecer a todos os Vereadores que me auxiliaram e 

ensinaram muito. Eu como Vereador mais novo da Casatenho muito a aprender. 

Agradecer ao Vereador Eduardo, Luis, Professor Sergio onde no começo do ano tive 

bastante contato com eles, fizemos várias reuniões juntos, onde participamos juntos de 

diversas cobrança a respeito sempre particularmente pegamos muito no pé do Prefeito 

em relação dos trabalhos,as pessoas contratadas de fora, que foi o grande fator que a 

gente tinha muita briga com o Prefeito quanto a isso. Espero que depois da C.E.I. aberto 

contra o Perfeito ele ponha as coisas no eixo e que isso sirva de lição a ele.Eu como 

Vereador se tiver que abrir 5 (cinco) 6 (seis) C.E.I. é a nossa função, fiscalizar é a nossa 

função, então eu nunca vou deixar de assinar uma C.E.I. porque fiscalizar é o nosso 

papel.Queria agradecer e desejar a todos um final de ano bom, um feliz Natal e 

agradecer a todos os funcionários da Casa também.Obrigado.”9.VEREADOR 

ROGÉRIO DA SILVA:“Excelentíssimo senhor Presidente da Mesa desta Casa. Boa 

tarde a todos. Boa tarde aos Nobres Vereadores.Boa tarde a Imprensa, que esta sempre 

fazendo seu trabalho. Boa tarde população.Excelentíssimo senhor Presidente, Nobres 



Vereadores,subo nesta tribuna porque não podia deixar passar de parabenizar o 

Presidente Marcelo. Parabéns pela condução que o senhor vem conduzindo esta Casa. 

Esta Casa com muitos problemas, teve que cortar muitas coisas que na gestão passada 

tinha, muitos até sentiram falta do celular, mas eu entendo que não era a hora apropriada 

para poder ter, tinha que enxugar o máximo para que pudesse inclusive chegar onde 

chegou, a Casa em ordem,tranquilo, então parabéns.Gostaria também de parabenizar os 

funcionários desta Casa pela dedicação que tem com a Casa.Gostaria embora não esteja 

aqui presente de parabenizar o Vereador José Lares, pelas sábias palavras e pela 

humildade de pedir desculpa ao colega de trabalho, isso é muito importante, eu acho 

que,eu não acho, eu tenho certeza que tem que reconhecer e tem ser humilde para pedir 

as devidas desculpas, então parabéns ao José Lares.Mas também Excelentíssimo senhor 

Presidente,Nobres Vereadores, é o meu primeiro mandato e fiquei muito triste sim, 

chateado,pensei até que fosse diferente, a gente acredita eimagina que uma gestão vai 

ser de uma forma, de repente da forma que a gente quer que seja, mas vi que 

infelizmente, sem citar nome, vejo alguns colegas fazendo uso, fez uso da Tribuna até 

colegas que se diz moralistas e que na realidade é nada disso,a falta da verdade.Colega 

que subiu aqui prometeu merenda da melhor qualidade, que era para guardar alguns dias 

e que realmente iater merenda,mas acredito também que esse Nobre colega assim como 

eu acreditei que as coisas tudo ia dar certo, mas infelizmente não é bem assim.Queria 

deixar registrado aqui Excelentíssimo senhor Presidente, Nobres Vereadores, que eu até 

pensei em renunciar, da forma em que estava acontecendo às coisas no nosso município, 

os problemas que a gente que nós Vereadores os munícipes vinha enfrentando,mas não 

era a melhor coisa que eu fosse fazer talvez me acovardar não, vamos enfrentar a 

situação, mas realmente senti vontade de renunciar. Vamos torcer que 2018, seja um 

ano melhor para trabalhar, ver se o Executivo atende o Legislativo da melhor maneira 

possível, como eu sempre digo nesta Casa, que atender um Vereador, seja ele qual for, é 

atender a população. Eu vou fazer das palavras do Nobre Vereador Reinaldo Pereira 

Junior, Nobre Vereador o senhor está corretíssimo, muita coisa pode ser feita para que 

melhorem, mas precisa também do Prefeito que é o Poder Executivo.Na realidade a 

gente não tem poder de executar nada, só que nós somos fiscalizadores e eu vou 

continuar sendo.Como não podia deixar de mencionar, quero desejar ao Nobre Vereador 

Lourival que faça um mandato da forma que o senhor sempre quis fazer, porque tenho 

certeza já há muito tempo a gente se conhece eu não duvido da sua honestidade, tenho 

certeza que vai conduzir esta Casa da melhor forma possível e o melhor de tudo isso 

Nobre Vereador, é que o senhor está pegando a casa no eixo, o senhor não está pegando 

uma Casa cheia de problema. Gostaria muito que o senhor contasse comigo e que eu 

possa ajudar no que for necessário, é isso que eu queria falar.Gostaria de desejar uma 

boa tarde a todos e que fiquem com Deus.Obrigado.”10.VEREADOR SÉRGIO DE 

PAULA FRANCO: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, população aqui 

presente, Imprensa uma boa tarde a todos. Gostaria neste momento de fazer um 

agradecimento e também parabenizar o Presidente desta Casa, que encerra aqui o seu 

período como Presidente pelo trabalho realizado e agradecertambém a todos os 

Vereadores, sem exceção, pelo excelente trabalho realizado durante este ano, em 

particular dizer ao meu amigoReinaldo que a Primeira Secretaria lhe cai muito bem e 

que você seja muito feliz aí no ano que vem, nessa nova etapa.Agradeço de coração a 

todos os Vereadores que participaram conosco neste ano de todos os trabalhos, em todas 



as reuniões,em todas as conversas e em particular gostaria de citar aqui, que não está 

presente, Vereador Jorge Mishima que no auge da sua experiência ele sempre foi uma 

pessoa transparente, que sempre mostrou aquilo que pensa como agir de maneira 

correta, até fazendo algumas intervenções muitas vezes no momento aqui da Sessão, 

pedindo permissão incitandoo Presidente aonde precisava se adequar em alguma 

coisa.Isso, como foi colocado, a humildade ela é imprescindível ela é muito importante 

e também a boa vontade de ajudar né, então é isso que a gente percebeu no Vereador 

Jorge Mishima.Gostaria de parabenizar aqui atuação desse Vereador.Gostaria também 

de agradecer aqui a população Biritibana a todos os munícipes, principalmente pela 

paciência neste primeiro ano de gestão, que não tem sido fácil, como todos citaram aqui, 

não tem sido fácil para a Prefeitura, não tem sido fácil para Câmara e a população está 

muito atenta a tudo isso e aguarda de maneira paciente, está querendo melhorias sim, 

mas está de maneira ordeira, de maneira que é o nosso povo, então gostaria de agradecer 

e parabenizar a nossa população e dizer aqui também do meu agradecimento a todos os 

funcionários desta Casa e a todos os funcionários da Prefeitura. Só que quando eu falo o 

agradecimento a todos, eu faloa todos aqueles que trabalham de maneira honesta e que 

cumprem com a sua função de maneira correta, eu não estou citando aqui o efetivo, eu 

não estou citando aqui o comissionado, eu estou falando para todos, aqueles que fazem 

realmente o seu papel fazem com que a presidência desta Casatenha um trabalho de 

maneira ordenada.Aqueles da Prefeitura que fazem o seu papel fazem com que o 

Prefeito e os Secretários também tenham o seu trabalho a contento, então tem muita 

gente que não trabalha o que deveria e aí coloca em questão o trabalho de todos, então 

parabenizo aqui todos os bons servidores do nosso município, tanto efetivos quanto 

comissionados.Não tem como se manter, nem Câmara Legislativa, nem a Prefeitura, se 

não for realmente as pessoas que estão lá no chão trabalhando fazendo muito bem o seu 

papel, é de ótimos funcionários que se faz uma Prefeitura e é de ótimos funcionários que 

se faz uma Câmara Municipal.Deixo aqui um feliz Natal e um desejo de que o ano de 

2018 seja de muitas realizações e felicidades para toda a nossa população Biritibana e 

dizer que a gente vai continuar trabalhando e fazendo o melhor para nossa cidade. 

Buscar atender aquilo que é para o bem comum da comunidade, não há favores 

pessoais, mas aquilo que atende ao bem comum.Deixo aqui também um feliz Natal e 

um próspero Ano Novo a todos os meus alunos e ex-alunos, aos familiarese a toda 

família Biritibana que todos tenham um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos 

e que todos nós, sem exceção,em Biritiba sejamos muito felizes. Deus abençoe a 

todos.”Não havendo mais oradores inscritos o senhor Presidente diz: “Boa tarde a 

todos.Gostaria de agradecer imensamente primeiro a Deus por mais um dia de vida e 

pelo ano que nos concedeu.Gostaria de maneira verdadeira agradecer demais a Mesa 

Diretiva, que comigo trabalhou aqui, o nosso vice-presidente, agora Presidente,Lourival 

Bispo de Matos agradecer obrigado pela confiança, pelo conselho, pela experiência e 

por estar ombro a ombro com a gente. Gostaria de agradecer meu Primeiro Secretário 

Fernando José Gonçalves de quem se dedicou juntamente com meu Segundo Secretário 

Robério, que eles se esmeraram de maneira espetacular, se doaram entendendo a 

situação que a gente estava, se tudo funcionasse como uma engrenagem não seria 

possível a gente estar encerrando o ano de uma maneira mais calma 

financeiramente.Gostaria de agradecer aqui ao Nobre Vereador Jorge Mishima, o qual 

está ausente,pelos conselhos e experiência, por ter intervindo às vezes com sua 



experiência e os conselhos que, a gente com humildade acata e reconhece.Ao Nobre 

Vereador Leonardo Venâncio Molina, parceiro de trabalho esse ano, eu gostaria de 

agradecer por todo apoio,por seu companheirismo, amizade e parceria,gostaria de 

agradecer seu voto de confiança, que ajudou a me tornar Presidente. Gostaria de 

agradecer também ao Nobre Vereador Walter Machado de Almeida, que aqui não está, 

que contribuiu demais com seu voto, para que junto com o grupo me tornar Presidente. 

Gostaria aqui de parabenizar o Nobre Vereador Reinaldo Júnior, pela conduta e postura, 

pelo conhecimento, pela contribuição de sua maneira, é um prazer estar com você viu 

Reinaldo. Você é um Vereador novo, está se despontando. Eu gostaria de agradecer aqui 

de maneira também sincera o Vereador Eduardo Melo, pelo companheirismo.Gostaria 

de agradecer o Nobre Vereador José Lares, por todo seu esforço e trabalho também e 

por tudo que a gente tem vivido aqui.Gostaria também de agradecer o Professor Sérgio 

Franco de maneira sincera e bastante real,pela contribuição, pelos conselhos, pelas 

opiniões, até pela divergência que em muitas situações outros Vereadores aqui tivemos. 

Gostaria de agradecer também ao Luis Passos, pelos conselhos, pelas brigas, pelas 

divergências, a gente acredita que numa Câmara...Ao Vereador Paulinho também, que 

não está mais presente, gostaria de agradecer também a ele.Gostaria de agradecer a 

todos vocês, aqueles que me elegeram Presidente, confiaram no voto e na postura, e os 

que não me elegeramsaíram na outra, mas respeitaram o resultado e contribuíram de 

maneira eficaz para que a gente chegasse de uma maneira mais eficiente no final da 

gestão.Gostaria de dizer que toda a diferença, todas as brigas, divergências fazem parte 

do processo democrático.Aqui a criação de cada um, de cada Vereador foi feito de uma 

maneira,cada um se educou em cada Lar, o seu caráter foi forjadas vezes nas batalhas da 

vida, então todos temos que nos respeitar, é assim que funciona o Estado democrático 

de direito.Essas discussões que salientaram aqui permaneçam aqui, sejam apenas 

divergências de ideias e nunca que se volte para o lado pessoal. Eu gostaria de agradecer 

ainda e dizer que durante esse trabalho que nós tivemos aqui, nós apresentamos em 

2017, 469 Indicações, 355 Requerimentos foram votados, 43Projetos de Lei, 10 Moções 

de Aplausos, 12 Moções de Apoio, 01 Moção de Repúdio e 01 Moção de Pesar. 

Gostaria de agradecer a toda estrutura física da Câmara.A começar pela nossa Diretora 

Rosangela, que é nossa Diretora Geral, muito obrigadoRosangela e desculpas pelos 

Vereadores que chegaram com suas requisições de material, um computador, uma 

escrivaninha e que a gente não pode atender e dizer a vocês que de uma maneira honesta 

estamos terminando o ano com um bom saldo e vamos ver se agora será possível e que 

se foi negado no começo era a condição que nós estávamos enfrentando e não poderia 

haver gastos, porém agora como há superávit vamos ver se de maneira correta e legal se 

permite fazer uma licitação para que sejam comprados equipamentos, computadores e 

impressoras que Vossas Excelências solicitaram durante o ano.A gente sabe que é 

necessário para que seja feito um bom trabalho,para que cada um possa desempenhar o 

trabalho da melhor forma. Gostaria de agradecer de uma maneira impar também a nossa 

Diretora Vanderli, do qual de todas as formas ela me auxiliou, me socorreu quando 

precisava, estando aqui todas as horas que eu pedi e precisei, nunca fez pé mole, ela 

sempre se manifestou de maneira bastante eficaz. Gostaria de deixar para ela meu 

pedido de orações e para a Rosangela, que ajudaram demais nas condições dos 

trabalhosem vez que eu não estava negando e causando até alguma coisa que teria que 

ser feito e por ela ter acreditado na Administração. Gostaria ainda de agradecer a nossa 



Secretária, Escriturária Luiza, que hoje está se despedindo comigo da presidência da 

Câmara, uma das pessoas mais competente que eu tive a oportunidade de conhecer, que 

às vezes a pessoa fica atrás da coxia e a gente não sabe como é. Como o Sergio foi feliz 

em falar, a pessoa trabalhar de uma maneira eficiente, eficaz e desdobrar, que hoje por 

mérito ela passou em outro concurso e está nos deixando com pesar para a gente que 

sabe que funcionária competente que é a Luiza. Luiza de coração, aonde você for que 

Deus lhe proteja, meu muito obrigado, foi uma honra trabalhar com você aqui, eu sei o 

quanto você se esforçou e desdobrouvocê vai deixar muita saudades aqui, e gostaria de 

coração agradecer tudo o que você fez pela gente aqui na Câmara. Gostaria de agradecer 

também ao Edézio, o responsável ai pela comunicação, Departamento de marketing, de 

comunicação do site, agradecer todas as vezes que foi solicitado ira São Paulo, se 

encamimhou. Gostaria de agradecer também a Madalena, nossa funcionária efetiva já de 

bastante tempo.A Camila também, agradecerpela sua disposição. Agradecer a Jucimara, 

embora ela esteja prestando serviços na Delegacia Ambiental. Agradecer a doutora 

Frida, nossa Procuradora.Agradecer demais tambéma doutora Marina que nos ajudou 

demais aqui, agradecer, a doutora Marina sempre teve paciência de nos orientar,bem 

como também o doutor por ter nos auxiliado, tem nos dado segurança, tem nos dado de 

certa maneira o respaldo,que toda a Câmera precisa juridicamente, junto com a doutora 

Marina e a doutora Frida, a segurança naquilo que a gente faz, embora a gente também 

mesmo com segurança a gente é ser humano e possa cometer erros, mas o mais 

importante que a gente tem a humildade de reconhecer e tentar corrigir.Eu acredito que 

a gente tem tentado agir desta maneira. Quero agradecer demais ao Gerson de Oliveira, 

meu Assessor.OCojó tem sido juntamente com o Diogo José, meu secretário, duas 

pessoas que tem sido os meus braços direito na porta voz da Comunidade, que a política 

por parte de administração da Câmara me tomou tempo e eles puderam fazer essa 

interface da necessidade do povo para comigo. Falar para o Diogo e Cojó, ano que vem 

a gente vai fazer o trabalho político, como osVereadorese estaremos juntos para ouvir os 

anseios da população.Gostaria de agradecer a Ana Paula,nossa recepcionista, que em 

todos os momentos todos tiveram que se desdobrar pela falta, férias, licença de algum 

funcionário, vários problemas.Gostaria de agradecer de uma maneira impar a postura 

também da nossa querida, que foi concedida pelo Executivo,Regiane, aqui ela faz o 

nosso café, nosso chá, cuida da Câmara, pessoa excelente que sempre atendeu todo 

mundo aqui e a todos os gabinetes.Gostaria de agradecer ao Zé Carlos também, que 

ajudou a gente chegarnessa, a aconselharàs vezes que vários Vereadores também 

pediram e eu não estava aí ele mostrava as contas e vocês tiveram discernimento e 

respeito de respeitar.Gostaria de enfim, o Robson motorista também pela paciência, que 

tivemos que criar portaria que às vezes tirava à diária, coisa que ajudava na soma 

dele,que ele compreenda que foi o nosso dever, nossa atitude, porém obrigado pela 

paciência e agradecer ao Robson.Agradecer nosso prestador, outro Robson, que faz a 

manutenção dos computadores, do sistema.Gostaria de agradecer, enfim, a todos os 

funcionários daCasa que citei nominalmente, acho que não deixei ninguém né.Mais uma 

vez aqui a Mesa Diretiva, o Robério que eu já falei,o Robério tem se tornado, tem se 

mostrado um Vereador muito eficiente e eficaz. Fernando por já ter uma relação 

também já com a administração e conhecimento, se não houvesse este 

comprometimento nós não conseguiremos terminar com as contas no eixo.O 

entendimento, fizemos aqui medidas drásticas, proibimos o uso do carro e depois 



conseguimos fazer legalmente a devolução de 03 (três) para que a Prefeitura arrumasse 

e fizesse o uso da melhor maneira possível. Também assinamos um Termo de Ajuste de 

Conduta para que seja extinguida a maioria dos cargos comissionados e sejam providos 

em concurso.É uma maneira da gente demonstrar que a gente quer estar alinhado com o 

Poder Público, de acordo com os artigos 37 da Constituição, então a gente acredita que, 

o que a gente pode fazer eu digo por mim e acredito também na Mesa em relação à 

gestão da Casa foi agir com a maior austeridade possível. Sempre tirandotrês 

orçamentos e fazer a coisa mais benéfica sem carta marcada e pode estar aí o resultado, 

é que a gente vai acabaro anono azul,graças a vocês que compreenderam.Vereadores 

que não fizeram Lobby, não discutiram, entenderam.A gente conseguiu melhorar um 

pouco a qualidade do som, embora o microfone falhe, mas já melhorou.Trocamos a 

cortina, fizemos algumas coisas necessárias, vamos correr aí para ver se consegue o 

equipamento, até porque há a necessidade de se melhorar.Gostaria demais de agradecer 

a presença da Imprensa que em todas as Sessões estiveramo pessoal de todas as mídias 

aqui, relatando algum de cada maneira,às vezes nem sempre da maneira de como foi 

dito aqui.De uma maneira certa, outra, de uma maneira equivocada, retratando às vezes 

a verdade ou uma falsa impressão da Verdade, mas a imprensa ela é sempre salutar 

quando bem usada para dar publicidade e assim eu quero agradecer aqui o pessoal da 

Imprensa.Decoração dizer que foi possível a gente chegar onde a gente chegou.Gostaria 

de agradecer também a toda a população que como disse, esperou com paciência, mas 

espera que dias melhores possam vir e o que eu posso dizer como Presidente da 

Câmara, se não o meu muito obrigado a Deus, por ter me dado serenidade as vezes que 

eu precisei, ter me dado resiliência, ter me dado, agora posso falar, humildade em 

reconhecer meu erro e tentar acertar, mas sempre fiz tudo como melhor maneira 

possívelsempre tentei agir de uma maneira honesta, coerente, correta, transparente, 

então quero deixar para vocês aqui meu sentimento de maior apreço a todos os 

Vereadores sem restrição.Ano que vem me sento com vocês aí, compactuo apenas como 

ouvidor das necessidades da população.Gostaria de manter uma relação profícua com 

todos os vereadores honesta como também com o Prefeito, desde que ele atenda como 

pediu todos os dois Vereadores e os Vereadores anteriores, aos anseios da 

população.Em nenhum momento aqui tentamos burlar ou tentei fazer algo que fosse de 

oportunismo ou fora de vontade, tentei gerir a Câmera da maneira mais transparente 

profissional possível, isso eu tenho certeza que os Nobres Pares não irão negar.Porém 

agora eu desejo de todo coração um ano maravilhoso a vocês, gostaria de antes de 

encerrar parabenizar ao Nobre Presidente Lourival pela eleição e desejar que Deus lhe 

proteja que Deustrilhediscernimentos, sabedoria,experiência o senhor tem de sobra, para 

conduzir esta Casa porque é uma Casa que a gente precisa conduzir de uma maneira 

forte, firme e honesta com os demais Pares.Parabenizar e desejar boa sorte ao Senhor 

seu Lourival, como também ao nosso vice-presidente Robério que foi um cara excelente 

na Mesa e também vai agora para vice-presidência.Gostaria também de deixar 

meusparabéns especial para o Leonardo, que tinha aqui a vice-presidência assegurada, 

mas abriu mão em prol da PrimeiraSecretaria e fizesse uma composição na reeleição. 

Nobre Vereador Léo parabéns pela sua atitude,que mostra atitude de grandeza, de 

desprendimento com o cargo entendeu.Parabenizo você pelas atitudes Leonardo.Ao 

Nobre Vereador Reinaldo desejo um ano bastante profícuo.O Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita a ordem, o que fora concedido. “Eu só tenho honra de agradecer 



a Vossa Excelência a honraria de ter me dado o prestigio de na sua gestão de ter 

ocupado várias vezes esta Mesa para conduzir os trabalhos, nas vezes em que o senhor 

ia discursar ou na falta quando precisava dirigir-se ao seu gabinete. Hoje para mim é 

uma honra, já falei isso, é uma honraque o senhor deu para mim, me sinto muito 

satisfeito e feliz.Só tenho que agradecer e pedir a Deus que lhe dê muitas Glóriasao 

senhor e sua família. Muito obrigado.”Vereador Marcelo: “Leonardo só terminando o 

elogio para você e sua postura.Ao Fernando Gondim também meu parceraço, os meus 

Assessores e também porque não a todos os Assessores dos Vereadores,tem assessor 

aqui que se postou na falta de funcionário ajudou atender e fazer o que era 

possível.Agradecer a relação mais do que salutar e necessária que a gente teve que 

manter e vai ter, não adianta a gente se esconder, o ano que vem estamos aqui de novo, 

a gente quer estar aqui renovado de energia boa e pedir para que Deus que nos dê 

proteção, nos guarde e que mantenha o nosso coração apaziguado, mas não de maneira 

que nos enverga de nos indignar com as coisas que não sejam boas.Vereador foi eleito 

para ouvir a população intermediar a interface, ele é oliame,ele é o elo junto com a 

população.Me despeço de vocês aqui desta presidência, agradeço ao Ato dos 

Vereadores de dar tempo de corrigir meu erro, não deixaram macular,acredito ter feito 

as coisas com maior seriedade não tenho problema nenhum.Desejar a vocês todos um 

ano maravilhoso.Gostaria de desejar a toda população, agora me posicionar, que a 

população de Biritiba tenham a certeza de ter um ano melhor pedir a Deus que proteja 

cada um de vocês, que acompanham, que melhore as condições das nossas vidas das 

nossas cidades que possamos em 2018 estar com forças renovadas para lutar atrás 

daquilo que a gente quer e buscar o nosso interesse, se a gente não luta pelos nossos 

ideais e pelos nossos interesses ninguém nos faz por nós. Tenhamossempre isso como 

maneira perene na vida, que se a gente não lutar pela gente ninguém o faz por nós, então 

eu gostaria de agradecer a todos dessa cidade que a gente ama e a todos os demais Pares 

meu muito obrigado.Não havendo mais nada a ser tratado eu gostaria de dizer que a 

próxima sessão é no dia 5 de fevereiro, já com a nossa nova Mesa.Desejar um feliz 

natal,um próspero Ano Novo e que Deus abençoe o coração de cada um.”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, 11 de 

dezembro de 2.017. 
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