
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018.  

 

Aos dois dias do mês de maio de 2018, às quinze horas, no Plenário “Vereador 

João SuharoMakiyama” 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, 

Marcelo Batista de Miranda Melo, 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 Secretário, o Vereador 

Reinaldo Pereira Junior, que procedesse a chamada nominal dos senhores 

Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas 

presentes, apostas às fls.51 do Livro nº.14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O senhor Presidente deu por 

iniciado os trabalhos da presente Sessão Ordinária. 1.O senhor Presidente 

solicitou ao Segundo Secretário, oVereador Fernando José Gonçalves que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de abril de 2018. O 

Nobre Vereador Fernando José Gonçalves requereu a dispensa da leitura da 

Ata. O senhor Presidente acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2. O senhor 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, o Vereador Reinaldo Pereira 

Juniorque fizesse a leitura do Ofício nº 0065/2018- SMA. Assunto: encaminha 

os Atos Administrativos: *Portarias nº 151, 156, 159 ao 174/2018; *Decretos 

nº3.304 e 3.327/2018; *Leis nº 1814 ao 1817/2018.3. Ofício nº 0073/2018 - 

SMA.Assunto: encaminha os Atos Administrativos: *Portarias nº 175 ao 

186/2018; *Contrato 013 ao 015/2018.4. Ofício nº 0072/2018 - SMA. Assunto: 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2018, que altera os artigos 195, 202 e 211 

da Lei Complementar nº 003 de 23 de Novembro de 2004 e dá outras 

providências, de autoria do Poder Legislativo, autógrafo nº 005/2018, aprovado 

em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de março de 2018, foi vetadasas 

emendas modificativas dos incisos 1, 2 e 6, todos do artigo 195 da Lei 

Complementar nº 003/2004 pelo Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, 

conforme se desprende nos documentos em anexo. Reestabelecendo, 

portanto, o projeto de lei complementar nº 008/2018 na íntegra, da forma como 

foi encaminhado ao Executivo. O Vereador Fernando José Gonçalves pede 

pela ordem: “Tendo em vista o encerramento do expediente, consta em minha 

mão o ofício de autoria deste Vereador, solicitando para ser expedido no 

expediente presente, conforme o artigo 46, parágrafo 2º do Regimento Interno”. 

5. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura do Ofício 

Especial – Vereador Fernando José Gonçalves. Assunto: solicita a renúncia do 



cargo de Segundo Secretário da Mesa Diretiva. O Vereador Fernando José 

Gonçalves pede pela ordem: “Conforme Regimento Interno, é apenas 

necessário comunicado especial do Vereador requerente. Solicito a minha 

dispensa da Mesa para que eu possa ocupar o espaço do Plenário e que 

Vossa Excelência designe um Segundo Secretário a partir do momento da 

renúncia. Muito obrigado”. O Presidente chama à Mesa Diretiva o Vereador 

Jorge Mishima para ocupar a vaga de Segundo Secretário. O Vereador Jorge 

Mishima pede pela ordem: “Senhor Presidente, eu posso auxiliar nessa 

Sessão, mas, futuramente, eu não pretendo ficar no cargo de Secretaria. Muito 

obrigado. ”. Terminados os expedientes, passou-se às indicações.O Presidente 

solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura da Indicação nº 089.1.  

Indicação nº 089/2018. Autoria: Vereador Leonardo Venâncio Molina. Solicita 

ao Senhor Prefeito Municipal, Jarbas Ezequiel de Aguiar, que determine à 

Secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Cantagalo, e também na antiga Estrada do Sargento, 

bairro Rio Acima em toda a sua extensão nessa cidade. Esta é uma reiteração 

das Indicações nº 025 e 056/2018. Não havendo mais Indicações, passou-se à 

ORDEM DO DIA.O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: 

“Senhor Presidente, devido à importância do Projeto de Lei nº 72/2018, o qual 

versa sobre o veto ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2018, requeiro de 

Vossa Excelência a inclusão do referido projeto na Ordem do Dia. ”. 1.O senhor 

Presidente acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador coloca-o em 

votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente, então, suspendeu a 

Sessão para discussão do veto ao Projetode Lei nº 008/2018.Retornando, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quorum legal, procedeu-se a Sessão. O Segundo Secretário fez a 

leitura do 1. Requerimento nº 110/2018. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e votação única: Requer ao 

Prefeito Municipal que sejam pintadas as lombadas da estrada municipal 

Vicente Castelano, em toda a sua extensão. APROVADO. 2. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e 

votação única. Requerimento nº 111/2018. Requer ao Prefeito Municipal que 

seja revitalizado o Ginásio de Esportes José Oliva, localizado no Centro 

Esportivo Municipal de Biritiba Mirim. Este Requerimento reitera os de nº 

049/2017, 096/2017 257/2017 019/2018. APROVADO. 3.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. Em discussão e 

votação única. Requerimento nº 112/2018. Requer ao Prefeito Municipal a 

colocação de abrigo de parada de ônibus na Estrada Rio Acima, altura do km 

11, em frente ao Sítio Nelson Kinoshita. APROVADO. 4.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. Em discussão e votação única. 

Requerimento nº 113/2018. Requer ao Prefeito Municipal serviço de 

motonivelamento na Rua Antero de Quental, Anita Garibaldi, Aguiar Junqueira 

e Luis Vaz de Camões, todas no bairro Jardim RosiclerAPROVADO. O 

Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: “Senhor Presidente, 



Tendo em vista não existir mais nenhum documento na Ordem do Dia, apenas 

o veto ao Projeto de Lei nº 008/2018, solicito de Vossa Excelência a suspensão 

de, pelo menos, mais cinco ou dez minutos para dar tempo de a Procuradoria 

Jurídica dar o parecer, tendo em vista que já se reuniram e já se posicionaram; 

apenas para efeito de redação. Como não tem mais documento, então, solicito 

a suspensão por mais cinco ou dez minutos, até o momento em que a 

Procuradoria apresentar o Requerimento, por gentileza. ”. O Presidente 

suspende novamente a Sessão a pedido do Vereador Fernando José 

Gonçalves. Retornada a Sessão, o Presidente solicita que faça a chamada 

nominal dos Vereadores presentes. Havendo quorum legal, procedeu-se a 

Sessão. 1. O Presidente solicitou ao Segundo Secretário a leitura do veto, no 

Projeto nº 072/2018. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: 

“Tendo em vista o Parecer Jurídico da Casa tendo em vista apenas o 

acolhimento da justificativa do veto da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, 

solicito ao Segundo Secretário, então, à Vossa Excelência, que faça a leitura 

do despacho da douta Procuradoria da Prefeitura, tendo em vista a douta 

Procuradoria da Casa apenas acatar a decisão. Então, para que os nobres 

pares se sintam informados, é justamente a importância de ler o parecer na 

íntegra. ”. O Presidente solicita ao Segundo Secretário a leitura do 1. Oficio nº 

072/2018. 2. Parecer Conjunto das Comissões Permanentes em referência ao 

Ofício nº 72/2018: Excelentíssimo Senhor Presidente e Nobres Vereadores.Os 

Nobres membros da presente comissão abaixo denominada e respectivamente 

assinados em deliberação e no uso das suas atribuições regimentais acolhe o 

presente veto parcial apresentado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, conforme documentação e parecer da Procuradoria Geral do 

Município, apresentado neste protocolo nº 281/2018 que refere ao Projeto de 

Lei Complementar nº 08/2018, que altera os artigos195, 202 e 211 da Lei 

Complementar nº 3 de 3 de novembro de 2004 e dá outras providências de 

autoria do Poder Legislativo, autógrafonº 05/2018, aprovado na sessão 

ordinária do dia 26 de Março 2018, ficando vetado as emendas modificativas 

dos incisos 1, 2 e 6, todos do artigo 195 da Lei Complementar nº 

003/2004,reestabelecendo, portanto, o projeto de lei complementar nº 

008/2018 na íntegra, da forma como foi encaminhado pelo Executivo. É o 

nosso parecer. Câmara Municipal, 02 de maio de 2018. Comissão de Justiça e 

Redação. Não assinou o membro Reinaldo Pereira Júnior. As demais 

comissões, todas assinaram a favor do veto. O Presidente coloca em votação 

os pareceres das comissões. APROVADO. O Vereador Reinaldo Pereira 

Junior pede pela ordem: “Senhor Presidente, gostaria que fosse consignado 

em Ata que meu voto é contra, tendo em vista que tem reunião das comissões 

na sexta-feira e poderíamos ter mais tempo para apreciar o projeto. Só por 

isso. ”. O Presidente coloca em votação o veto do prefeito. APROVADO. O 

Vereador Reinaldo Pereira Junior pede pela ordem: “Senhor Presidente, 

gostaria que fosse consignado em Ata que meu voto é contra devido aos 

prazos, pois acho que poderíamos ter esperado um pouco para colocar na 



Ordem do Dia.”. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela ordem: 

“Senhor Presidente, apenas para justificar o voto, e também contrariando e 

respeitando a posição do Vereador Reinaldo, essa matéria já foi objeto de 

discussão nessa Casa, inclusive nas Comissões, uma das quais o Vereador faz 

parte. Então, eu entendo e compreendo o voto do Vereador Reinaldo, respeito 

mas a justificativa do tempo hábil, todos nós tivemos, tanto é que todos da 

Comissão, com exceção do Vereador Reinaldo, subscreveram. Muito Obrigado 

”. O Vereador Jorge Mishima pede pela ordem: “Nós tínhamos dúvida em 

relação a eleição da Mesa e, no Regimento Interno, artigo 32, vou ler „vago 

qualquer cargo da Mesa sem que haja substituto em preenchimento far-se-á 

eleição a ser realizada na Ordem do Dia, na primeira Sessão Ordinária após a 

vacância. ‟ Então Presidente, seria na outra Sessão Ordinária. ”. Não havendo 

mais material a ser tratado, o Presidente solicita ao Primeiro Secretário que 

faça a chamada dos inscritos para uso da Tribuna. O Vereador Fernando José 

Gonçalves diz: “Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, eu apenas gostaria 

de agradecer o período em que eu fiquei compondo a Mesa dessa Casa. Hoje, 

renuncio por motivos particulares. Tenho os meus motivos e, apenas para 

registrar aqui o meu agradecimento pelo tempo que ocupei e a compreensão 

dos Nobres Pares. Muito obrigado. ”.O Vereador Reinaldo Pereira 

Juniordiz:“Senhor Presidente, Nobres Pares, todos aqui presentes. Em relação 

ao projeto nº 072/2018, só fui contra porque acho que poderíamos ter tido um 

tempo mais hábil para discutir o veto. O projeto foi discutido, o veto não foi 

discutido, foi empurrado hoje goela abaixo. E, em questão do SAS, queria 

parabenizar o prefeito que teve um programa na Escola João Cardozo que 

atendeu a diversas pessoas na área da Saúde, e que pode ajudar várias 

pessoas. Não tenho mais nada a falar. Agradeço a todos. ”.Não havendo mais 

inscritos, o Presidente toma uso da palavra e diz: “Essa Presidência convoca 

reuniões das Comissões para o dia 04, sexta-feira, às 14h. Assunto: veto e 

projeto de leis e propostas de honraria. Essa Presidência não poderia deixar de 

agradecer ao Segundo Secretário: muito obrigado, Vereador Fernando, quando 

eu o convidei a fazer parte dessa Mesa, até o momento Vossa Excelência tem 

prestado todas as condutas como bom serviço a essa Casa e a essa Mesa. 

Então, a decisão de Vossa Excelência de renunciar, mas eu recebi essa notícia 

ficando realmente triste, mas isso cabe à decisão de Vossa Excelência. Eu não 

tenho como deixar também de, é uma decisão minha, Nobre Vereador, e é uma 

forma, eu penso assim, é uma forma de eu ser aquilo que sou. E quando eu 

determino uma coisa, dificilmente eu volto atrás. Pode até ser que lá na frente 

eu esteja pecando, esteja pagando um preço alto por isso, mas sempre tive as 

minhas decisões e peço a Vossa Excelência desculpas se cometi algum 

equívoco ou erro qualquer. Peço a Vossa Excelência desculpas; sou muito 

humilde para isso. E fico sentido realmente de Vossa Excelência renunciar à 

Segunda Secretaria .”. O Vereador Fernando José Gonçalves pede pela 

ordem: “A decisão democrática, nós apenas como Segundos Secretários, a 

decisão da Presidência sendo tomada é para ser respeitada, a qual eu respeito 



a decisão de Vossa Excelência. Muito obrigado.”.O Presidente Lourival retoma 

a palavra e encerra a Sessão: “Primeiramente eu vou agradecer à imprensa, 

aos presentes e agradecer à Casa que está nos aturando até uma hora 

dessas, que estamos com pouco material para ser trabalhado, mas estamos 

até num momento desses na Sessão. Mas isso faz parte. A próxima sessão 

está aberta democraticamente àquele que quiser fazer parte dessa Mesa como 

Segundo Secretário, está a disposição para fazer a inscrição na Secretaria e 

deixar aqui; democraticamente, nós estamos aqui unidos nos trabalhos, que 

serão na segunda-feira vindoura, dia 07.Terminada a Ordem do Dia, e não 

havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária do dia 02 de maio de 2018. Muito obrigado a todos ”.Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 02 de maio de 

2018.      
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