
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, realizada no dia 27de dezembrode 2017.  

 

Aos vinte e sete dias do mês dedezembrode 2017, às dez horas, no plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” sob a presidência do Vereador MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELOe 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 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, Vereador Fernando José 

Gonçalves, que procedesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores.Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls.35, do 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 Extraordinária.O senhor Presidente solicita ao Segundo 

Secretário Robério de Almeida Silva que procedesse a leiturado Ofício do Gabinete do 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal nº 712/2017, convocando Sessão 

Extraordinária.  Ato continuo passou-se a ORDEM DO DIA. O senhor Presidente 

solicita ao Primeiro Secretário que faça a leitura da Mensagem nº 041, de 22 de 

dezembro de 2017 e do Projeto de Lei nº 077/2017.1. EM ÚNICA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 077/2017, que “Dispõe sobre a concessão da revisão 

geral e anual dos subsídios dos Agentes Políticos, Secretários do Poder Executivo 

Municipal, Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores do Poder Legislativo, e dá outras 

providências. Leitura do Parecer da Assessoria de Relações Parlamentar e do Parecer 

das Comissões de: Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamentos; Ordem 

Econômica; Obras, Serviços e Bens; Ordem Social e Saúde.APROVADO O 

PARECER DAS COMISSÕES E REJEITADO O PROJETO. O Vereador Sergio 

de Paula Franco solicita a ordem, o que fora concedido. “A Matéria em tela já foi 

votado no dia 04 de dezembro, no PL nº 040, onde foi aprovado por todos os 

Vereadores presentes e o nº 041 rejeitado por 07 (sete) votos. Hoje estamos tratando 

uma matéria que fala desses 02 (dois) num só, então estamos votando, se aprova, 

aprova tudo e contraria o que já fizemos no dia 04, se reprova, reprova tudo e contraria 

o que fizemos no dia 04, então no meu posicionamento eu abstenho da votação porque 

não faz sentido votar hoje pela reprovação, uma vez que temos uma Lei que fala do 

mesmo assunto e aprovamos. Se votamos o Veto que o Prefeito deve dar no PL 040 ai 

faz sentido a votação desse Projeto, se caso contrário não faz sentido.” O senhor 

Presidente explica:“A discussão aqui até a justificativa da Comissão é pela tutela do 

Projeto de quem é. Os Projetos que foram votados foram julgados legais pela 

soberania da Casa, agora o que está votando aqui é o Parecer das Comissões que 

entenderam desta maneira e o pedido foi do Executivo para colocar em votação.”O 

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

“Vereador Sergio,a colocação de Vossa Excelência, nós realmente votamos o PL 040 e 



o PL 041, que separadamente dizia as mesmas coisas de competência do Poder 

Legislativo como assim entendemos. Aprovado um e rejeitado outro, o senhor Prefeito 

pegou esses dois Projetos e encaminhou para esta Casa até gerando próprio conflito 

dos dois PL, que foram 01 (um) aprovado e 01 (um) rejeitado. Ele criou um Projeto de 

Lei Complementar de iniciativa do Executivo encaminhando para esta Casa, então eu 

não vejo prejudicados os dois Projetos.Eu entendi a votação de Vossa Excelência pela 

abstenção do Parecer da Comissão. Eu não entendo como prejudicado, porque o 

Parecer das Comissões já declarou o Projeto prejudicado, tanto é que nós não 

rejeitamos o projeto,nós votamos o Parecer das Comissões da qual não entendemos 

que o projeto seja adequado, encontra-se no Parecer Jurídico e no Parecer das 

Comissões inconstitucional, sendo inconstitucional ele não tem o porque de ser 

votado. Agora o que nós estamos discutindo aqui e volto a colocar a todos é essa 

questão de entendimento jurídico, então acho que baseado o Prefeito encaminhou esses 

dias, uma minuta de um Parecer do Rio Grande do Sul, do Tribunal do Rio Grande do 

Sul que dá competência ao Executivo. Só que nem sempre os tribunais pensam da 

mesma forma, isso não foi matéria discutida no Supremo, então acho que deveria ser 

feito antes disso até para preservar o próprio Legislativo, até para preservar o próprio 

Executivo consultar o Tribunal de Contas antes. Nós fizemos o PL 040 e 041 porque 

sempre foi desta forma e nunca o Tribunal de Contas rejeitou as contas, sequer do 

Prefeito, Vice-prefeito ou Presidente da Câmara, por causa do PL ser feito da forma de 

como sempre foi feito, agora essa iniciativa do senhor Prefeito é a primeira vez. Então 

o que acontecese não faz uma consulta no Tribunal de Contas ele pode responder 

dentro do Tribunal por não ser de competência dele. Eu conversei isso com o Vereador 

José Lares. Eu acho que a sangria desatada por 4,16 % (quatro vírgula dezesseis por 

cento) é necessário, é necessário eu entendo também,como eu entendo também a 

reposição do subsídio, pelo menos a perca da inflação, você não está dando aumento 

você está dando a reposição. Só não entendo como competência do Executivo, então 

infelizmente, não é que o Projeto foi rejeitado, o Parecer da Comissão ele já 

praticamente abortou o Projeto de ser votado. Votamos o Parecer da Comissão então 

os dois PL eles continuam dentro da sua validade da votação que foi feita. Muito 

obrigado senhor Presidente.”Nada mais havendo para a “Ordem do Dia”, o senhor 

Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos para uso da tribuna. 1. 

VEREADOR FERNANDO JOSÉ GONÇALVES:“Gostaria, de como está 

finalizando o ano, agradecer a todos os Vereadores que compuseram a Mesa conosco, 

Presidente vice-presidente Vereador Lourival, a última Sessão eu não pude 

comparecer porque eu estava com um compromisso fora do município. Então essa 

extraordinária também veio a calhar para eu agradecer a todos os Pares desta Casa 

pelas discussões, pelas convergências, pelos consensos que tivemos, muitas discussões 

que tivemos foi um ano muito produtivo na Casa né pelos trabalhos Legislativos que 

apresentamos.Agradeço assim a todos que apoiaram as nossas propostas legislativas e 

desejar ao senhor Lourival,já na próxima legislatura, muito sucesso,é uma honra 

compor a Mesa com Vossa Excelência juntamente com o Reinaldo e com o 

Robério.Eu gostaria de desejar muito sucesso ao senhor seu Lourival e que o senhor 

consiga conduzir esta Casa da mesma forma que o Presidente Marcelo conduziu com 



muita firmeza porque não é fácil, às vezes nós estamos aqui em 13 (treze) e as vezes é 

um jogo, não de egoísmo, mas para chegar num consenso entre treze é muito difícil. 

Então a gente tem que saber lidar esta questão política, saber lidar esta convergência, 

saber lidar de como se tratar com o Executivo. É um trabalho muito árduo de tentar 

buscar atender as expectativas da população.Agradecer a todos pela atenção que foi 

dado aos meus trabalhos e desejar a todos um feliz Ano Novo.”2. VEREADOR JOSÉ 

RODRIGUES LARES:“Agradeço e dispenso o uso da palavra seu presidente.” 3. 

VEREADOR LEONARDO VENANCIO MOLINA: “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra.” 4. VEREADOR LOURIVAL BISPO DE MATOS: “Agradeço e dispenso 

o uso da palavra.” 5. VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO: 

“Agradeço e dispenso o uso da palavra.” 6. VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS: “Agradeço e dispenso o uso da palavra.”7. VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR: “Agradeço e dispenso o uso da palavra seu presidente.” 8. 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA: “Agradeço e dispenso o uso da 

palavra seu presidente.” 9. VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO:“Como 

eu coloquei anteriormente, a matéria em tela já foi deliberada e votada em dois 

Projetos, então não faz sentido a gente votar nem pela aprovação e nem pela rejeição, 

uma vez que se tem um Veto que está para tramitar na Casa, e, sem análise do Veto 

não tem como a gente votar novamente.  Volto a insistir que no meu entendimento este 

Projeto fica prejudicado, não simplesmente, vamos rejeitar o Projeto, vamos aceitar o 

Projeto, ele não entra em votação pela falta de análise do Veto. Muito obrigado.”O 

Vereador Jorge Mishima solicita a ordem, o que fora concedido.“Embora eu não 

esteja inscrito, eu gostaria de salientar que a convocação foi estritamente para este 

Projeto que foi analisado e a convocação extraordinária tem que ser clara, então a 

convocação foi feita para adentrar o Projeto do Excelentíssimo.”Não havendo mais 

Vereadores inscritos para uso da tribuna e nada mais havendo a tratar, o senhor 

Presidente diz:“Vou deixar meu posicionamento aqui. Quem solicitou e foi autoria 

deste Projeto foi o Prefeito. A gente aqui não votou o Projeto, votou o Parecer das 

Comissões que se posicionaramjustamente como o senhor disse. O senhor se absteve 

no voto, mas a gente é obrigado a atender constitucionalmente o que o Prefeito disse.A 

comissão achou melhor rejeitar o Projeto por entender que há óbices, dessa maneira 

então foi aprovado o Parecer das Comissões.A gente está aqui atendendo a solicitação 

do Prefeito da maneira legal, sendo assim então foi aprovado o Parecer das Comissões 

e fica rejeitado o Projeto. Desejou a todos um feliz Ano Novo e declarou encerrada a 

presente Sessão Extraordinária. Esta ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 27 de dezembro de 2.017.  
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