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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2018, às quinze horas, no 

Plenário “Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

LOURIVAL BISPO DE MATOS e com as presenças dos Vereadores Eduardo 

Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Leonardo Venâncio Molina, 

Luís Carlos dos Passos, José Rodrigues Lares, Lourival Bispo de Matos, 

Marcelo Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira 

Júnior, 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 Secretário, Reinaldo Pereira 

Júnior, que procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita 

esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 67 

do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões 

da Câmara. O Presidente deu por iniciado os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a 

leitura do Ofício nº 293/2018. 1.Leitura do Ofício nº 293/2018 – Protocolo nº 

643, de 22/08/2018 – Sr. Marcos Paulo de Almeida.O Vereador Fernando 

José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, solicito para a inclusão 

da Sessão na Ordem do Dia o comunicado também da Promotoria de Justiça 

de Mogi das Cruzes, fazendo o encaminhamento da Portaria de instauração de 

Inquérito Civil, que encontra-se sobre a mesa.”.Acatando o pedido do 

Vereador, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do 

Ofício nº 816/2018. Antes disso, porém, o Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Requeiro a V. Ex.ª que seja lido das páginas 

01 às páginas 04, que é justamente a Portaria de instauração de Inquérito Civil, 

tendo em vista que os demais documentos em anexo são fotos de redes 

sociais e parte da matéria também referente ao Inquérito da CEI anterior, que 

já foi de motivo de discussão nessa Casa. Muito obrigado!”. 2.Ofício nº 

816/2018 - Inquérito Civil nº 1403410003570/2018-7 – Promotoria de Justiça de 

Mogi das Cruzes, 21 de agosto de 2018.O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Sr. Presidente, eu gostaria que o Requerimento do interessado 

Marcos Paulo de Almeida fosse colocado na Ordem do Dia de hoje; o assunto 

que requer o afastamento imediato dos senhores denunciados, conforme o 

processo nº 648, 218. Gostaria que colocasse em votação não só o assunto 

que se trata, mas o conteúdo do processo. Muito obrigado!”. O Presidente 

coloca o requerimento verbal do Vereador em votação. APROVADO. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “O Nobre Vereador 

Jorge fez o requerimento pela deliberação e, posterior à leitura, eu solicito, 
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então, a inclusão, tendo em vista a inclusão, na Ordem do Dia, do requerimento 

anterior, sendo o mesmo requerente e o motivo, as alegações são as mesmas, 

solicito tal inclusão na Ordem do Dia.”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Por gentileza, gostaria que fosse colocado 

em votação para colocar em deliberação para dar ciência à Mesa e ao 

Plenário.”. O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Nobre 

Vereador Marcelo, o Requerimento que foi votado agora foi justamente pela 

deliberação. Por isso que eu solicitei a inclusão na Ordem do Dia, porque, 

deliberado, já foi aprovado. Foi votado, o Presidente colocou em 

deliberação/”.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo pergunta: “É de 

consciência dos Pares?”. O Vereador Fernando José Gonçalves responde: 

“Foi isso que eu entendi.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo diz: 

“Não, não.”. O Vereador Fernando José Gonçalves continua: “Desculpe, foi 

isso que eu entendi.”. Em seguida, o Vereador Sergio de Paula Franco afirma: 

“A votação que se deu nesse momento, ela fala da deliberação, correto?”.O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo responde: “Sim, sim.”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco prossegue: “Que vai ser lido agora. Posterior à 

deliberação, aí pode entrar o pedido da Ordem do Dia e votamos se entra ou 

não na Ordem do Dia.”. Em seguida, o presidente Lourival Bispo de Matos 

solicitou, então, ao Primeiro Secretário, que fizesse a leitura do 

Requerimento.3. Requerimento 648/2018, 24 de agosto de 2018 – 

Requerimento para instauração de Comissão Processante -  Sr. Marcos Paulo 

de Almeida.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: 

“Requeiro a V. Ex.ª que seja incluído na Ordem do Dia, tendo em vista ter sido 

deliberado, como o Vereador Marcelo já havia solicitado. E, conforme citado no 

requerimento do Sr. Marcos Paulo, a Lei 201/67, no seu artigo 5º fala sobre o 

processo/ art. 5º, § 2º: „De posse da denúncia (...)‟ – como é o caso, já lida em 

Plenário – „(...) o Presidente da Câmara, na primeira Sessão (...)‟ – portanto, 

esta – „(...) determinará a leitura (...) – a qual foi lido – „(...) e consultará a 

Câmara sobre o seu recebimento.‟. Portanto, entende-se, o Plenário, acatar o 

recebimento. „Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes na 

mesma Sessão será constituída a Comissão Processante com três 

Vereadores, das quais, desde logo, o Presidente relator‟. Essa lei 201/67 é 

justamente a lei que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e 

vereadores, „tá‟ certo? Que é uma lei federal, apesar do requerente aqui ter 

incluso alguns artigos da lei orgânica e do Regimento Interno da Casa, mas, no 

nosso Regimento Interno, no art. 362, também fala que obedecerá ao disposto 

no art. 5º do Decreto de Lei 201, de 22 de Fevereiro de 1967, no que couber às 

atribuições pertinentes conferidas nesse Regimento à Comissão Processante. 

Então, eu solicito a V. Ex.ª o apensamento dos dois Requerimentos, „tá‟ certo? 

Que, mediante a aprovação do Plenário, se instaure a Comissão Processante 



3 
 

e, para que possamos dar continuidade, caso seja aprovado o requerimento, a 

instauração da Comissão Processante é automática, e suspendemos a Sessão 

para que possamos darmos o Parecer da Comissão de Justiça e Redação 

dentro dos dois requerimentos. Muito obrigado.”.O Presidente coloca o 

requerimento verbal do Vereador em votação. APROVADO POR 

UNANIMIDADE. Após a votação, o Vereador Fernando José Gonçalves 

solicita pela ordem: “Tendo em vista decidido o recebimento e recebido pelo 

voto da maioria absoluta, eu gostaria de deixar registrado nos anais da Casa 

que foi unanimidade por todos os Vereadores presentes, inclusive os 

apontados aprovaram o recebimento. Então, agora, nós temos que, na mesma 

Sessão, será constituída a Comissão Processante, conforme o Regimento da 

Lei 201, art. 5º, § 2º. Então, solicito de V. Ex.ª, para que a gente possa, 

apensado isso, suspender a Sessão para que a Comissão de Justiça e 

Redação, da qual esse Vereador é o Presidente, possa dar o parecer junto ao 

relatório, para formação ou não da Comissão e, depois, analisarmos o Parecer 

da Comissão.”. Muito obrigado.”. Acatando o pedido do Vereador, o Presidente 

Lourival Bispo de Matos suspende a Sessão. Retornando, o Presidente pede 

que o Plenário não se manifeste, dizendo: “Olha, eu pedi encarecidamente, fui 

toda educação para todos, acho que eu pedi isso antes da Sessão, pedi 

encarecidamente a cada um, agradecendo sempre a presença de cada um de 

vocês, mas pedir que vamos manter uma ordem, porque, realmente, o nosso 

Regimento Interno, eu não gostaria, infelizmente não gostaria de realmente 

chegar e estar sempre  falando para/ não gostaria, gostaria de/  aqui nós 

estamos fazendo, realmente, democraticamente, aquilo que tem que se fazer. 

Aqui não está se passando a mão na cabeça de ninguém; aqui estamos 

fazendo democraticamente o que tem que se fazer, entendeu? Só peço 

encarecidamente, para a gente não ter que realmente...”.ORDEM DO DIA. O 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que faça a chamada nominal dos 

Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O 

Segundo Secretário fez a leitura do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação. 1. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Protocolo nº 

648/2018, que solicita a instauração de Comissão Processante nos termos do 

Decreto de Lei 201/67, de autoria do munícipe eleitor Marcos Paulo de 

Almeida, contra os nobres Vereadores Eduardo Mello conhecido 

como„Barraca‟, Paulo Rogério dos Santos, o „Paulinho da Júlio‟, e José 

Rodrigues Lares,„Zé do Brejo‟ por infração ao Inciso 3º do artigo 7º e pelo 

procedimento do artigo 5º do referido Decreto de Lei 201/1967, que deu por 

APROVADO o Protocolo, podendo, então, este ser deliberado e votado pelo 

Plenário da Casa de Leis. Diante da manifestação do Plenário, o Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, eu gostaria, 

eu gostaria, por gentileza! Eu gostaria, por gentileza! Por gentileza!Eu gostaria 
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de que a população, a todos presentes ouvissem com bastante atenção o 

Parecer da Comissão e a votação, „tá‟ certo? Eu acho que todos têm o direito 

de se manifestar, mas aqui nós temos um Regimento Interno e da qual eu 

gostaria de ter o respeito de todos para que a gente possa continuar os nossos 

trabalhos. Muito obrigado!”. Ao que o Presidente Lourival Bispo de Matos 

novamente se dirige ao Plenário, dizendo: “No momento, eu quero pedir, por 

favor, um silêncio! Vamos manter a ordem para com que a gente possa 

conseguir o final dessa Sessão, porque, se realmente se começar muito, eu 

sou obrigado a suspender a Sessão e termina não tendo o que todos desejam. 

É a realidade, não o que nós desejamos, porque, para nós, está sendo uma 

infelicidade na Casa, mas estamos aqui, realmente, para apurar os fatos e 

fazer aquilo que, realmente, é o que nós temos a nossa obrigação e o nosso 

dever. Mas gostaria que, realmente, vamos respeitar a leitura, a votação, para 

a gente, realmente, daqui a pouco encerrar e vocês, realmente, terem aquilo 

que vocês desejam, acredito, a toda a população de Biritiba. Sendo lidos o 

Parecer das Comissões, eu coloco em votação o Parecer das comissões.”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 

como presidente da Comissão de Justiça e Redação, o parecer da 

Comissão,ele se baseou principalmente no parágrafo 7º inciso 2º, onde diz/”. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos toma a palavra e novamente se dirige ao 

Plenário: “Por favor, por favor, vamos deixar fazer, eu estou pedindo 

encarecidamente, gente! Vamos deixar fazer a leitura, encarecidamente, cada 

um, eu agradeço a cada um que respeitar, vamos deixar, por favor!”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves retoma: “Então Sr. Presidente, no artigo 

7º do Decreto de Lei 201/67, o parágrafo 2º diz o seguinte: „§ 2º O Presidente 

da Câmara poderá afastar de suas funções o Vereador acusado, desde que a 

denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, 

convocando o respectivo suplente, até o julgamento final. O suplente 

convocado não intervirá nem votará nos atos do processo do substituído.‟. 

Portanto, no parágrafo 2° está bastante claro: o Parecer da Comissão foi 

opinando pelo afastamento das funções dos vereadores que estão sendo 

apontados, „tá‟? Desde que a denúncia seja recebida. A denúncia foi acatada e 

necessitou do Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Nós estamos 

fazendo todos esses trâmites para que não incorramos em qualquer deslize 

que, posterior, possa ser questionado judicialmente. Claro que tem o amplo 

direito de defesa. Tem o amplo direito de defesa os nobres pares. No 

requerimento que foi apresentado pelo denunciante onde cita o Sr. Prefeito 

Municipal numa situação do qual compõem os três vereadores, nós estamos 

dando a oportunidade de ampla e irrestrita defesa a cada um dos senhores.A 

Comissão, por regramento jurídico, nesse primeiro momento, não tem, não 

tem, apesar de a acusação também recair sobre o prefeito, a Comissão, neste 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11730419/art-7-2-da-lei-dos-prefeitos-decreto-lei-201-67
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exato momento, ela não tem, juridicamente, fundamento para se afastar o 

Executivo. Com a formação da Comissão Processante, na qual será 

designando - caso aprovado o parecer - Vossa Excelência, com a Comissão 

Processante, aí sim a Comissão Processante poderá tomar outras medidas. Os 

meios jurídicos que nós encontramos até agora foi opinando pelo afastamento 

dos três nobres pares para que dê total direito de defesa a cada um deles. 

Procedendo a convocação dos suplentes, os suplentes não poderão fazer parte 

da Comissão Processante, tendo em vista que os mesmos, indiretamente, 

serão partes interessadas. Então esse foi o parecer; eu, como presidente da 

Comissão, não poderia deixar de dar essa justificativa justamente por quê? 

Muitos, às vezes, vão entender: „Ah, mas porque que o prefeito ficou fora e só 

entrou os vereadores?‟. É que, juridicamente, a denúncia foi focada 

principalmente sobre os três vereadores, e o Parecer da Comissão, no 

entendimento de que, no primeiro momento, daremos a oportunidade de que 

os três nobres pares façam a sua defesa com bastante serenidade e bastante 

tranquilidade para que possam provar a sua inocência; a questão do  Executivo 

que está também de fronte à denúncia é, a partir do processo da Comissão 

Processante, é que vai avaliar se solicita ou não, ou caso haja alguma outra 

denúncia nesse sentido, exclusivamente, porque são coisas distintas, são 

poderes distintos: Executivo e Legislativo. Muito obrigado, Sr. Presidente!”.O 

Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, nobres 

pares, eu, com relator  da Comissão de Justiça e Redação, também gostaria de 

deixar aqui registrado que, veja bem, todo mundo tem o direto de defesa e que 

hoje o que nós estamos fazendo aqui dando oportunidade, realmente, para que 

vocês possam se defender, e também atendendo à população do nosso 

município que, realmente, é uma coisa/ é a primeira vez que acontece dentro 

do nosso município e nós, como legisladores, fiscalizadores, nós temos 

também que apurar os fatos. Só que todo cidadão brasileiro tem o 

entendimento do direito à defesa de cada um. É só isso mesmo, Sr. Presidente, 

muito obrigado!”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, por uma questão de ordem, Sr. Presidente, eu solicitaria uma 

votação nominal para que tenhamos registrado como que ficou definida a 

votação; uma votação nominal, por gentileza.”. O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, faço das palavras do Vereador 

Sergio as minhas, até para que seja registrado nos anais desta Casa.”. 

Acatando o pedido dos Vereadores, o Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário que fizesse a votação nominal de cada um dos Vereadores: 

Vereador Eduardo Melo [favorável]; Vereador Fernando José Gonçalves 

[favorável]; Vereador Jorge Mishima [favorável]; Vereador José Rodrigues 

Lares [favorável]; Vereador Leonardo Venâncio Molinha [favorável]; Vereador 

Lourival Bispo de Matos [favorável]; Vereador Luís Carlos de Passos 
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[favorável]; Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável]; Vereador 

Paulo Rogério dos Santos [favorável]; Vereador Reinaldo Pereira Junior 

[favorável];  Vereador Robério de Almeida Silva [favorável]; Vereador Sergio 

Paula Franco [favorável]; Vereador Walter Machado de Almeida [favorável]; O 

Parecer das Comissões foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Presidente 

Lourival Bispo de Matos faz uso da palavra, dizendo: “Então, nesse 

momento, eu faço nomeação dessa Comissão Processante. Eu nomeio o 

presidente Fernando José Gonçalves como presidente, Relator Marcelo de 

Batista Melo e Membro Leonardo Venâncio Molina como membro. Então,nesse 

momento, essa comissão está realmente constituída pelos três membros.”.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Sr. Presidente, 

nobres pares, nomeado por Vossa Excelência agora como presidente da 

Comissão Processante, eu, o vereador Marcelo e o vereador Leonardo, nós, 

tenho certeza que, da parte dos nobres pares, vamos tentar dar a maior 

seriedade possível dentro dessa comissão. Eu acho que quanto mais rápido 

nós conseguirmos apurarmos os fatos, mas rápido a sociedade terá uma 

resposta. Quanto mais rápido nós conseguirmos apurar os fatos, quanto mais 

consciente, mais dedicação tivermos, mais condições os nobres pares terão do 

seu direito à defesa; então, da parte da Presidência dessa Comissão, a partir 

de segunda-feira já estaremos nos reunindo para que possamos dar início a 

todo um trabalho - que não será fácil - nós temos uma prova material, porém 

que precisa ser periciada e isso demora um tempo; nós temos as questões das 

redes sociais, mas aí, depois, na minha fala individual, eu vou me manifestar 

quanto a minha opinião quanto a isso,„tá‟ certo? Mas que os nobres pares Zé 

Lares, Eduardo Melo e Paulo estejam cientes que essa Presidência, eu tenho 

certeza que o vereador Marcelo e o vereador Leonardo, dará a Vossas 

Excelências o maior e amplo direito de defesa que Vossas Excelências possam 

se justificar, está ok? Muito obrigado, Sr. Presidente!”. O Presidente Lourival 

Bispo de Matos toma a palavra e anuncia: “Então, nesse momento, o 

Vereador José Lares, também o Vereador Paulinho e o Vereador Eduardo 

Melo, apartir deste momento estão suspensos, afastados das suas funções e 

que as Vossas Excelências têm todo o direito de procurar as defesas. Estamos 

cumprindo aqui a nossa obrigação, o nosso dever, entendeu? Então, a partir de 

segunda-feira,já estamos convocando já os suplentes para com que assumam 

realmente.”. Não havendo mais material para a Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente solicita que o Primeiro Secretário faça a chamada dos inscritos para 

uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fernando José 

Gonçalves, que inicia seu discurso dizendo: “Sr. Presidente, senhores 

vereadores, a população presente, uma boa tarde! É com tristeza hoje que 

realizamos essa sessão/ [manifestação dos munícipes]. Se vocês esperarem 

eu terminar a minha fala, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer/ 
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[manifestação dos munícipes]. Se vocês esperarem eu terminar a minha fala, 

vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, „tá‟ certo?[manifestação 

dos munícipes]. É com tristeza que nós fazemos essa Sessão hoje, por 

quê?Porque nós não queríamos, não gostaríamos de estar aqui apurando um 

fato como esse que foi publicado.Nós gostaríamos de estar aqui discutindo 

projetos, discutindo recursos para a cidade. Mas a situação nos levou a essa 

discussão hoje que culminou no afastamento dos nobres vereadores. Eu, 

durante a semana,houve uma manifestação muito forte nas questões das redes 

sociais e, aí, cada um interprete da forma que achar melhor; a mídia televisiva 

colocou, a mídia escrita colocou sobre essa suposta condição de ato ilícito, 

mas eu procurei, eu, como vereador, procurei me manter simplesmente sereno, 

sem acusação e sem a defesa, seja do Executivo, seja dos nobres colegas de 

Casa, porque eu entendo que todo cidadão, todo cidadão, ele pode ser 

condenado politicamente, pode ser condenado moralmente, mas juridicamente, 

ele tem que ter o amplo direito de defesa, „tá‟ certo? Então, eu acredito que os 

nobres pares vão tentar buscar de todas as formas a sua defesa, porque quem 

não deve não teme/ [manifestação dos munícipes]. Gente, por gentileza, por 

gentileza gente! Quem não deve não teme, só que cada um faz a sua defesa 

no momento correto, no momento que achar correto. O que eu pediria para a 

população, de um modo geral, que uma coisa é você escrachar o político, que 

já é uma raça, assim, totalmente escrachada, porque todos generalizam,„tá‟ 

certo? Vocês, a população, de um modo geral, escrachar o político é passivo 

de compreensão, porque essas situações vêm a nível Brasil, mas eu peço 

encarecidamente, principalmente a vocês, que estão em redes sociais, é 

assim: os políticos também têm famílias, os políticos/ [manifestação dos 

munícipes] Se vocês não deixarem eu concluir, fica difícil! Se vocês não 

deixarem eu concluir, fica difícil! Se vocês não deixarem eu concluir, fica difícil! 

Então, se você quer fazer um pré-julgamento do político, sem problema 

nenhum. Agora, a filha, a filha/ [manifestação dos munícipes]. Ô, gente, fica 

difícil! A filha, o filho, a esposa, eles não têm culpa do ato cometido/ 

[manifestação dos munícipes].Ô, gente, vocês me desculpem, eu acho que tem 

que ter no mínimo aqui o respeito nesta Casa, no mínimo o respeito, 

sabe? Nós estamos tendo respeito para com todos aqui, então gostaria de, 

pelo menos, o mínimo de respeito na nossa fala/”. Diante da manifestação do 

Plenário, o Presidente Lourival Bispo de Matos intervém:“Por favor, eu 

gostaria, porque, senão, eu sou obrigado a encerrar a Sessão. Gostaria que a 

gente terminasse a Sessão com todos falando, até para vocês ouvirem de cada 

um aquilo o que realmente/ [manifestação dos munícipes]Gostaria, gostaria! 

Por favor, eu peço encarecidamente. O Vereador Fernando José Gonçalves 

prossegue seu discurso: “No momento oportuno, o Vereador José Lares, o 

Vereador Paulo terá, se estivem inscritos, terá o direito da palavra. Por 
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enquanto, a palavra está com esse vereador. E, para se encerrar, eu só solicito 

encarecidamente respeito à família. Ao político, olha, ao político, fica a critério 

de cada um. Mas eu acho que a família do político não merece ser pré-julgada, 

porque, às vezes, eu tenho visto pessoas falando:„vamos pegar a filha‟, „vamos 

pegar...‟. Eu acho que isso é uma „desnecessidade‟, não contribui em nada 

com a nossa democracia. Então, para encerrar, senhor Presidente, a partir de 

segunda-feira fica convocado, a gente só precisa sentar após a Sessão os 

membros da comissão para que possamos já dar início na segunda-feira aos 

nossos trabalhos. Senhor Presidente, obrigado!”. O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Jorge Mishima que, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, eu, 

quando requeri a Vossa Excelência, eu solicitei à Vossa Excelência que 

colocasse em votação todo o conteúdo do processo nº 648, embora seja 

constrangedor para todos os envolvidos no caso, isso faz parte de um 

processo. Eu gostaria de solicitar do nosso presidente que colocasse em vídeo 

esse documento anexado pelo senhor Marcos, por gentileza. Embora seja 

matériajá discutida e votada, mas faz parte do processo, para que não ocorra 

nenhum tipo de ilegalidade. Esse vídeo pertence ao processo nº 648 e eu 

gostaria de Vossa Excelência, embora como disse aqui, seria constrangedor, 

mas faz parte do processo. Muito obrigado, senhor Presidente.”. Acatando o 

pedido do Vereador, o Presidente Lourival Bispo de Matos solicita a 

execução do vídeo presente no processo nº 648/2018, dizendo ao Plenário: 

“Olha,eu queria apenas, por favor, porque, se realmente houver uma 

manifestação, vamos assistir aí o vídeo, se interessa para vocês todos, 

acredito que interessa, porque, senão, somos obrigados; aqueles que 

realmente se manifestarem; eu estou pedindo encarecidamente, eu sou 

obrigado a pedir à polícia o afastamento. Eu não queria, jamais eu gostaria de 

pedir para fazer isso. Eu estou pedindo encarecidamente a cada um: vamos 

ouvir, ver, tranquilamente, porque, senão,eu sou obrigado a pedir às 

autoridades para com que possam se retirar do recinto. Eu gostaria de muito de 

pedir encarecidamente o respeito por favor!”. Após a execução do vídeo, o 

Vereador Jorge Mishima retoma seu discurso: “Na verdade, eu não tenho 

muito o que falar.Na verdade, é uma situação difícil nesse momento para todo 

mundo. O nosso município é um município extremamente carente e surge essa 

bomba, com respeito aos nossos amigos Vereadores desta Casa. Eu lamento 

muito essa situação;eu sei que a Comissão presidida pelo Vereador Fernando 

tomará todas as providências necessárias para que faça um trabalho 

extremamente honesto. Eu, na verdade, não tenho muitas palavras a dizer, 

senhor Presidente. Eu agradeço, muito brigado!”. O próximo Vereador inscrito é 

o Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com a palavra, diz:“Sr. 

Presidente, boa tarde a todos da Mesa Diretiva, aos nobres pares! Quero 

agradecer em nome do Fernando da TV Diário, a todos da imprensa aqui 
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presente, quero agradecer também aos policiais que estão aqui presentes; em 

nome do Ricardo, agradeço a presença de todos. Não poderia deixar também 

de agradecer, em nome do Sr. Darci, quero agradecer a todos os munícipes 

aqui presentes. Quero agradecer também em nome da Vanderli todos os 

funcionários dessa Casa Legislativa. Senhores e munícipes aqui presentes, eu, 

como membro dessa Comissão Processante,quero dar o maior esclarecimento 

para os munícipes e todos os meus eleitores que aqui depositaram os seus 

votos em mim. Sou do povo e quero ter certeza de que estou com vocês! Muito 

obrigado, senhor Presidente.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo que, com a palavra, diz: “Boa tarde, Sr. 

Presidente, nobres pares, população aqui em geral, pessoal da imprensa, 

estou aqui e quero dizer que, feito a escolha aqui como relator desse membro, 

eu quero ter e trazer com as maiores condições necessárias,a luz dos fatos, 

respeitando o direito amplo e constitucional de ampla defesa de todos aqui e 

trazer apenas a luz dos fatos que estejam aqui, porém sem nenhum tipo de 

corporativismo e à luz plena da lei. Meu muito obrigado e podem contar 

comigo!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva 

que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente, Mesa Diretiva, nobres 

pares, uma boa tarde! Autoridades, Polícia Militar aqui presente, muito obrigado 

por vocês estarem fazendo essa cobertura, imprensa aqui presente, Jornal do 

Povão, TV Diário, Jornal  Acontece, que está fazendo essa cobertura, 

população aqui presente, toa tarde, obrigado pela presença de vocês, pois é 

muito importante que, num caso extremo como esse, que tenha, sim, a 

participação de cada um de vocês, pois a irregularidade do nosso município 

seja lá de quem for, que parta do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, tem 

que ser averiguado. Existe, sim, a necessidade de ser fiscalizado, mas, como 

eu já disse anteriormente, precisa sim dar o direito de defesa para qualquer 

cidadão brasileiro. Neste momento, eu confio, eu confio nessa Comissão 

Processante, onde os membros, como o presidente Fernando José Gonçalves, 

Marcelo Miranda de Batista Melo, relator, o membro Leonardo Venâncio 

Molina, eu peço que seja conduzido com a maior transparência possível para 

que dê o mais rápido possível uma resposta para a população de Biritiba Mirim. 

Desejo a todos uma boa tarde e fiquem com Deus.”. O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Sergio de Paula Franco que, com a palavra, diz: Senhor 

Presidente, Mesa Diretiva, nobres pares, a população aqui presente, a 

imprensa que nos acompanha, Polícia Militar e a todos os munícipes de 

Biritiba: uma boa tarde a todos! Como já falado por todos os vereadores que 

passaram por essa Tribuna, o momento realmente é de tristeza por ver a nossa 

cidade, mais uma vez, sendo notícia em todo o Brasil, não do jeito que 

gostaríamos, mas em situação de total desconforto, não só para aqueles que 

são acusados, mas para toda a população que luta, que busca e, hoje, sofre e, 
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muitas vezes, ficamos aqui reféns de situação onde nem sempre podemos 

contar com a verdade. Então, que a verdade apareça, que seja realmente 

apurado e que tudo aquilo que está no fato ali apresentado no vídeo venha às 

claras e possamos ter a certeza de que o trabalho transparente possa 

apresentar aquilo que, se tem culpado, que assuma todas as consequências. 

Eu estou aqui também fazendo coro a essa Comissão, que tem o meu apoio 

pela apuração e pela transparência.E eu gostaria muito de acompanhar os 

trabalhos, que não seja trabalho sigiloso, guardado, trancado a „sete chaves‟, 

mas que fica à disposição dos vereadores e que fique à disposição da 

população. E a todos que se comportaram adequadamente neste Plenário, do 

muito obrigado! À Polícia Militar, que presta o seu trabalho, muito obrigado! 

Deus abençoe a todos.”. Não havendo mais inscritos para o uso da Tribuna, o 

Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas Considerações Finais: “Bom, 

antes de encerrar a Sessão, eu quero agradecer a todos presentes e dizer: 

essa Casa não se curva para se omitir qualquer irregularidade delas que venha 

a cometer dentro dessa Casa. Nós estamos aqui eleitos por voto democrático 

da população. Quando ela votar em cada vereador, ela votou realmente 

confiando naquilo que, realmente, o vereador pudesse fazer de bom, e para 

todos os munícipes,porque aqui nós não somos um só; vemos por aquele que 

votou; aquele que votou é confiante no vereador que ele realmente apresente 

toda a nossa confiança. E tenho certeza de uma coisa: que hoje, eu tenho 

certeza que vocês todos não esperavam, talvez, que essa Casa tomasse essa 

decisão, mas nós não podíamos jamais se curvar dentro dessa repercussão, 

realmente, que houve em rede nacional. E também que não fosse nacional, 

que fosse somente na nossa cidade que nós tivéssemos sabendo dessa 

situação, mas nós podemos saber que nós também não se curvava de, 

realmente, a gente procurar apurar os fatos. Então, acredito que todos vocês 

que estão presentes e os munícipes que também não estão presentes; se a 

ansiedade era, realmente, dever os fatos sendo apurados, eu acredito que hoje 

vocês estão vendo que, realmente, nós estamos tomando as providências do 

que for necessário. E aqueles, realmente, eles têm o direito de defesa, isso é 

qualquer cidadão tem o seu direito de defesa. Esse direito está se dando, isso 

é para qualquer um de nós, para qualquer um de nós que temos direito de 

defesa, agora, tem que provar a inocência. Nós não somos a justiça aqui para 

provar a inocência de cada um. Então, se eu puder concluir, eu vou pedir; 

gostaria de, realmente, poder concluir o raciocínio. Então, só quero dizer isso 

para todos vocês: que a gente aqui não se curva sobre qualquer irregularidade 

que houver dentro dessa Casa e tanto fora, na Prefeitura também, a gente vai 

estar sempre, a partir de segunda-feira também, estamos cuidando também de 

tudo isso. Então eu só queria dizer e agradecer; agradecer os policiais que 

vieram realmente dar a proteção não só a nós, vereadores, mas a todos vocês 
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munícipes também que estão dentro da Casa, entendeu? Desde já quero 

avisar a todos que, a partir de segunda-feira, já está sendo convocado os 

suplentes no lugar dos três vereadores, realmente, já afastados dessa Casa. 

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos! Está encerrada essa Sessão 

Extraordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 24 de agosto de 2018.      
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