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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018.  

 

Aos oito dias do mês de outubro 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, José Rodrigues Lares, Leonardo 

Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Luís Carlos dos Passos, 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. 77 

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. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse 

a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 01 de Outubro de 2018. O Nobre 

Vereador Robério de Almeida Silva requereu a dispensa da leitura da Ata. O 

senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre Vereador, 

coloca-o em votação. APROVADO POR UNANIMIDADE.O Presidente solicita 

a leitura do Ofício nº 146/2018. 2. Leitura do Ofício n.º 146/2018 – SMA – 

Encaminha os atos administrativos: *Portaria nº 449 ao 480/2018, Decreto nº 

3364/2018, Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 001/2017. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Presidente solicita que seja feita a 

leitura da Indicação nº 152/2018. 1.Indicação nº 152/2018 de autoria dos 

Nobres Vereadores Jorge Mishima e Walter Machado de Almeida: Indica ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao setor 

competente para que providencie com a máxima urgência possível passar a 

máquina motoniveladora e colocar cascalho ou entulhos na Estrada do 

Sertãozinho, no trecho conhecido como „Pedro da Velha‟, pois a referida via 

pública encontra-se em péssimas condições de tráfego. Terminadas as 

Indicações, passou-se à ORDEM DO DIA.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita pela ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista hoje estar 

agendado para as 14 horas a reunião das Comissões, para que possamos 

discutir sobre a LDO, solicito de Vossa Excelência a inclusão, na Ordem do 

Dia, do Projeto de Lei nº 045/2018, que dispõe sobre a lei de diretrizes 

orçamentárias, tendo em vista que já teve o parecer jurídico, bem como os 

pareceres das comissões da Casa. Também solicito de Vossa Excelência dois 

projetos que estavam nessa Casa, nas comissões, o projeto 042, de autoria do 
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Nobre Vereador Robério, que dispõe sobre denominação de via pública; e o 

projeto de lei nº 046, de autoria do Nobre Vereador Luís Carlos dos Passos, 

também que denomina sobre denominação de via pública. Solicito a inclusão 

desses três projetos na Ordem do Dia.”.O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de pedir autorização para me 

retirar, tenho que resolve um problema no meu gabinete. Posso? Já volto, 

senhor!”.O Presidente concede a retirada do Vereador e coloca em votação o 

pedido do Vereador Fernando José Gonçalves. APROVADO. O Presidente 

solicitou a leitura dos Requerimentos nº 220 a 230/2018.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 1.Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 220/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando estudos 

necessários para fiscalizar a colação de cartazes nos espaços públicos, na 

sede do nosso município. APROVADO. 2.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 221/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando estudos necessários 

visando o recapeamento de toda a extensão da Rua José Sérvulo da Costa, 

bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. 3.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 222/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao setor competente solicitando estudos necessários 

visando o recapeamento de toda a extensão da Rua Geraldo da Conceição, 

bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4.Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 223/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

para que determine ao departamento competente a instalação de iluminação 

pública em todos os bairros que não contam com esse serviço, sem exceção. 

APROVADO.5.Em única discussão e votação o Requerimento nº 224/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine ao 

departamento competente para que sejam tomadas as devidas providências na 

Rua Lauro Albano, Vale Verde, em relação à limpeza e retirada de lixos e 

entulhos. APROVADO.6.Em única discussão e votação o Requerimento nº 

225/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine 

ao departamento competente para que sejam implantados lombadas e 

redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Marechal Floriano Peixoto, 

bairro Vista Alegre. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE 

MISHIMA. 7.Em única discussão e votação o Requerimento nº 226/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que determine ao 

departamento competente visando cumprir a lei nº 1590, de 27 de dezembro de 

2010, que dispõe sobre a poluição sonora e adota outras providências, de 

autoria do Vereador Valdivino Ferreira dos Santos e ementa da lei nº 1778, de 

31 de maio de 2017, de autoria do Vereador Sergio de Paula Franco. 
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APROVADO. 8.Em única discussão e votação o Requerimento nº 227/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que providencie junto ao 

departamento competente do município, o por quê da lei nº 1665, de 20 de 

março de 2013, não estar vigorando, que autoriza o Poder Executivo a instituir, 

manter, operar ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias e 

logradouros públicos do município de Biritiba Mirim, denominado „Zona Azul‟ e 

dá outras providências. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO. 9.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 228/2018: Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda ao órgão competente solicitando estudos para a 

implantação do sistema de escoamento de águas pluviais na Rua José Gomes 

Maciel, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria de retirar da pauta este 

requerimento.”. O Presidente Lourival Bispo de Matos questiona: “O nº 229?”. 

O Vereador Sergio de Paula Franco responde: “Positivo.”. O Requerimento nº 

229/2018, de autoria do Vereador, é retirado então da pauta. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Não houve tempo hábil para solicitar que fosse 

colocado nos trabalhos de hoje uma Moção de Repúdio nº 019. Solicito a 

Vossa Excelência que possa acatar o meu pedido e colocar em votação da 

Moção de Repúdio.”. O Presidente coloca em votação o pedido do Vereador. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 10.Em única discussão e votação o Requerimento nº 230/2018: 

Requer do Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que, junto ao 

Departamento de Obras, a construção de três redutores de velocidade do tipo 

„lombada‟, na Avenida Joaquim Maia, no bairro Pomar do Carmo, sendo que a 

construção dessas lombadas seja nos respectivos locais: em frente à 

residência do senhor „Costela‟, em frente à Chácara Nossa Senhora Aparecida, 

nº 80, próximo à residência da família Maia. Esse Requerimento reitera os 

Requerimentos de nº 019/2013, 124/2013, 089/2014, 212/2015, 105/2016, 

81/2017, 128/2017, 208/2017, 262/2017, 306/2017, 337/2017, 016/2018, 

65/2018 e 123/2018, Indicação nº 113/2016, 171/2016. APROVADO. Em 

seguida, o Presidente solicita a leitura do Pareceres ao Projeto de Lei nº 

042/2018. 11. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 042/2018, que deram o projeto por 

APROVADO.Em única discussão e votação o Parecer das Comissões. 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 042/2018. 

APROVADO.12. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 046/2018,que deram o projeto por 

APROVADO.Em única discussão e votação o Parecer das Comissões. 

APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 046/2018. 

APROVADO.13. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 



4 
 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 045/2018,que deram o projeto por 

APROVADO.Em única discussão e votação o Parecer das Comissões.O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela ordem: “Por tratar-se do 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, solicito a votação nominal, tanto do 

parecer das comissões quanto do Projeto.”. O Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Antes que seja votado o pedido do Nobre Vereador, eu gostaria 

de parabenizar as comissões, e eu sei que a LDO é uma... é muito complicado, 

„né‟? E as comissões estiveram trabalhando incansavelmente, então todas as 

Comissões, parece que todas estiveram presentes, então parabéns aos 

Vereadores que compõem essas Comissões, que fizeram um trabalho super 

honesto e legal, „né‟? Então parabéns ao pessoal das Comissões, 

principalmente a Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, 

parabéns a todos! Muito obrigado!”. É feita então a votação nominal do Parecer 

das Comissões: Eduardo Melo [favorável], Fernando José Gonçalves 

[favorável],Jorge Mishima [favorável], José Rodrigues Lares [favorável], 

Leonardo Venâncio Molina [favorável], Luís Carlos dos Passos 

[favorável],Marcelo Batista de Miranda Melo [ausente]Paulo Rogério dos 

Santos [favorável], Reinaldo Pereira Júnior [favorável],Robério de Almeida Silva 

[favorável], Sergio de Paula Franco [favorável] e Walter Machado de Almeida 

[favorável]. APROVADO. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

045/2018: Eduardo Melo [favorável], Fernando José Gonçalves 

[favorável],Jorge Mishima [favorável], José Rodrigues Lares [favorável], 

Leonardo Venâncio Molina [favorável], Luís Carlos dos Passos 

[favorável],Marcelo Batista de Miranda Melo [ausente]Paulo Rogério dos 

Santos [favorável], Reinaldo Pereira Júnior [favorável],Robério de Almeida Silva 

[favorável], Sergio de Paula Franco [favorável] e Walter Machado de Almeida 

[favorável]. APROVADO.O Vereador Fernando José Gonçalves solicita pela 

ordem: “Senhor Presidente, tendo em vista o Executivo depender da LDO para 

fazer a LOA, a lei orçamentária anual, eu solicito de Vossa Excelência, até 

porque essa semana também nós temos o feriado dia 12, solicito de Vossa 

Excelência o quanto antes possa encaminhar esse projeto de lei para o 

Executivo para que ele possa providenciar o envio da LOA para essa Casa, 

tendo em vista que a LOA é baseada justamente na LDO. Então, nós temos até 

o final de outubro aí, nesse prazo constitucional para que o Executivo 

encaminhe a LOA. Então, solicito de Vossa Excelência a urgência de 

encaminhar esse referido projeto aprovado para o Executivo. Obrigado.”. O 

Presidente responde que será feito o encaminhamento com urgência e solicita 

a leitura da Moção de Repúdio nº 019/2018. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JORGE MISHIMA. 14.Em única discussão e votação a Moção de 

Repúdio nº 019/2018: ao jornal „Impresso Brasil‟, pelas conotações racistas. 

APROVADA. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Tendo 
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em vista que já acabou o Expediente, as matérias a serem lidas, solicito a 

dispensa, devido que eu tenho consulta médica.”. O Presidente concede ao 

Vereador sua retirada do Plenário. Terminado o expediente, o Presidente 

solicita ao Segundo Secretário que faça a chamada nominal dos Vereadores 

inscritos para uso da Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

Fernando José Gonçalves, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, 

senhores Vereadores, aos presentes, uma boa tarde! Senhor Presidente, 

ontem, nós vivemos mais um momento da democracia do nosso país, onde 

tivemos a oportunidade de elegermos os nossos representantes para a Câmara 

Federal, para o Senado, para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

e, para o Executivo, fomos para o segundo turno, tanto no governo do estado 

quanto a nível nacional. Eu gostaria de deixar registrado nessa Casa, no dia de 

hoje, portanto, um dia após a Sessão, que a nossa região, ela chegou a eleger 

quatro deputados estaduais e cinco deputados federais, „tá‟ certo? Então, para 

deputado estadual, nós elegemos André do Prado, Estevam, Rodrigo Gambelli 

e o deputado Marcos Damásio também foi reeleito. Dessa lista, infelizmente, o 

deputado ao qual eu apoiei, o deputado Gondim, acabou não atingindo o 

coeficiente eleitoral, devido ao PSL, a Janaina Pascoal ter mais de dois milhões 

de votos e acabou puxando praticamente sete deputados estaduais com a 

votação expressiva que ela teve, a maior votação da história. Já para federal, 

foi reeleito o Márcio Alvino, foi reeleito o Roberto Lucena e o Guilherme Mussi. 

E foram eleitos a PM Kátia, de Suzano, e o ex-prefeito de Mogi, Marco 

Bertaiolli. O que eu „tô‟ querendo dizer com isso? De todos esses nomes 

citados, pelo menos um de nós, vereadores, apoiamos. Vossa Excelência 

apoiou o deputado Márcio e o André, o Vereador Paulinho apoiou o Guilherme 

Mussi e o Estevam, é isso, Vereador Paulo? Desculpe se eu estiver errado. O 

Vereador Eduardo e o Vereador José Lares, não sei; o Vereador Jorge 

Mishima também apoiou, mas eu quero mostrar com a minha fala de hoje a 

força que esse parlamento tem agora para buscar recursos. Que antigamente 

nós tínhamos aqui cota, aqui mal atendia o município, certo? Antigamente nós 

tínhamos alguns deputados que se diziam do Alto Tietê, mas nunca pisaram na 

cidade. E agora com o compromisso de alguns Nobres Pares de trabalhar, 

tanto com o André, tanto com o Estevam, não sei se alguém aqui trabalhou 

para o Marcos Damásio, mas sei que trabalhou para o Guilherme Mussi, para o 

Bertaiolli, que nem no caso do Vereador Reinaldo, que se retirou; para o 

deputado Márcio Alvino. Acho que a única sonora fora dessa linha que eu „tô‟ 

colocando é a PM Kátia, de Suzano, que ela teve uma votação pelo ato, o ato 

que foi cometido pelo Dia das Mães, onde ela acabou fazendo a defesa dos 

seus filhos, da filha, e acabou assassinando um delinquente. Mas todos, de 

uma forma geral, nós temos o compromisso. Eu gostaria também, eu acho que 

o Vereador Sérgio teve a oportunidade de apoiar dois candidatos pelo partido 
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dele, pelo PV, eu acho, se não me falha a memória, Vereador Sergio, eu acho 

que os dois foram eleitos, tanto federal quanto estadual, eu acho que o 

Vereador Sergio deu a representação de votos para eles aqui, porque eram 

totalmente desconhecidos na cidade, „né‟? O Vereador Sergio os representou 

aqui e, proporcionalmente, dentro na medida do possível conseguiu, com o seu 

trabalho, conceder uma votação para que esses deputados também sejam 

eleitos, então, quer dizer, nós teremos mais um federal e mais um estadual 

para que possamos buscar recursos. Então, que possamos, no ano que vem, 

esse legislativo, unirmos forças, para quem trabalhou para o Estevam, para 

quem trabalhou para o Guilherme Mussi, para quem trabalhou para o Lucena, 

para quem trabalhou para o Bertaiolli, para quem trabalhou para o Márcio 

Alvino; vamos tentar buscar recursos em Brasília! Para quem trabalhou para os 

deputados André, Estevam, Gambelli, Marcos Damásio, vamos tentar buscar 

recursos na Assembleia! Eu acho que, até então, tinha-se polarizado em dois 

ou três deputados, um federal ou dois federais; um ou dois estaduais, „né‟? Eu 

acho que, com essa nova composição agora, é de suma importância que esse 

parlamento consiga junto aos deputados buscar recursos. É claro que o 

orçamento do ano que vem vai ser aprovado ainda esse ano. Só que, mesmo, 

por exemplo, o deputado Junji Abe não será deputado ano que vem. O 

deputado Gondim não será deputado ano que vem. Mas estão já preparando o 

orçamento para o ano que vem. As emendas deles, que eles colocaram no 

orçamento esse ano, vão estar disponíveis o ano que vem, para que possamos 

buscar força legislativa no intuito de... só para encerrar, senhor Presidente? No 

intuito de captarmos recursos para o nosso município. E, só para encerrar, com 

a grata satisfação, o nosso governador do nosso partido, o Márcio França foi 

para o segundo turno com o João Dória e agora trabalharemos ainda mais para 

que ele possa ser reeleito governador do estado de São Paulo. Muito 

obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge Mishima que, com 

a palavra, diz: “Senhor Presidente, senhores membros da Mesa Diretiva, 

Vereadores desta Casa, pessoal que vem nos assistindo há algum tempo. Eu 

só queria, senhor Presidente, falar do requerimento 226, que visa cumprir a lei 

1590, do antigo Vereador Valdivino, com a emenda 1778, do Nobre Vereador 

Sergio de Paula Franco, que fala sobre a poluição sonora. Amigos meus estão 

inconformados com tantos barulhos vindos de veículos automotivos no nosso 

município. Um amigo em particular tem problemas de saúde, ele quase que 

chegou às vias de fato com um usuário na frente da sua casa. É importante 

para que essa lei possa ser cumprida, Vereador Sergio, antes que o mal, até 

vidas humanas podem ser perdidas por desentendimentos dessa natureza. 

Quando lá, no ano de 2012 ou 13, se não me engano, o Carlos, nosso querido 

Vereador Carlão, o „negão‟, ele também solicitou para que providências sejam 

tomadas. E a alegação é de que não havia medidor sonoro para aquisição, não 
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tinha verba suficiente. E eu, curioso, curiosamente, fui acessar quanto custa 

um aparelho; esse aparelho não custa mais do que cem reais, „né‟? Então eu 

acho importante que o prefeito faça cumprir essa lei. Não sei a quem cabe esse 

direito, se é ao Transporte ao à Polícia Militar, acho que providências urgentes 

têm que ser tomadas. E eu quero falar também sobre a lei 265, de autoria do 

Vereador Donizete, ex-vereador, que autoriza o Poder Executivo a fazer, 

manter e operar, outorgar a exploração do estacionamento rotativo. A princípio, 

fomos muito criticados, „né‟, com essa implantação, mas hoje eu vejo uma 

necessidade. Nós, e principalmente pessoas da agricultura, que têm o tempo 

muito corrido, na hora do almoço vêm aos bancos, ou mesmos aos comércios 

e não têm lugar para serem estacionados. Os donos dos comércios, os 

bancários aproveitam essa oportunidade e deixa dez, doze horas, deixando 

para aqueles que realmente necessitam dessas vagas fazer o mais rápido 

possível as suas... as suas necessidades bancárias ou do comércio. Por fim, 

senhor Presidente, eu gostaria de lamentar o que foi escrito na imprensa 

Impresso Brasil a respeito da minha... na minha visão, um tanto discriminatória, 

com respeito aos funcionários convocados, digamos assim, pelo prefeito Walter 

Hideki Tajiri. Então, eu, como representante da colônia japonesa e, não só eu, 

como todos temos amigos em comum, porque o município de Biritiba Mirim tem 

o desenvolvimento que tem hoje é graças, também, em grande parte à colônia 

japonesa, contribuindo com cultura, com a sua identidade sol nascente, 

pessoal extremamente trabalhador e honesto. Eu não poderia ficar calado 

diante dessa situação! Se não for crime, pelo menos, é pejorativo chamá-los de 

„japoneses‟. Nós não temos culpa de termos a fisionomia oriental, mas temos 

imenso orgulho de pertencer a esta classe. Portanto, a minha moção foi nesse 

sentido e gostaria que o Presidente enviasse a quem de direito para que 

providências sejam tomadas nesse sentido. Muito obrigado!”. O Vereador 

Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Quando Vossa Excelência fez 

o requerimento sobre a questão da lei do ex-vereador Valdivino, bem como a 

do Vereador Sergio, sobre a questão, na época, eu estava no Executivo, mais 

especificamente no Departamento de Trânsito, e o que se alegava, tanto a 

Polícia Militar quanto os fiscais da Prefeitura, era, não só a competência, mas é 

que não tinha um equipamento chamado decibelímetro, para fazer a aferição 

da sonorização. Isso não vem só ocorrendo com os carros em torno da praça, 

isso vem ocorrendo também em muitos sítios que são alugados nos finais de 

semana. Nós temos recebido muitas reclamações de moradores circunvizinhos 

a sítios que os proprietários locam para festas de finais de semana e as 

pessoas que vêm de fora, entendem que, por ser locado, podem estourar o 

som a hora que bem entende e o quanto bem entende. Então, o que „tá‟ 

faltando para a Prefeitura é justamente fazer a aquisição, até porque nós 

tínhamos feito essa aquisição lá atrás, eu não sei se ainda esse equipamento 
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está na Prefeitura ou para onde foi esse equipamento, porque eu sai do 

Departamento de Trânsito, e acabou ficando por lá, mas se foi repassado para 

a Polícia Militar. Mas seria interessante primeiro verificar onde é que está ou, 

se não está, fazer a aquisição, porque tem que ser feito pelo Inmetro, tem todo 

um critério técnico que tem que ter para ser autuado. O segundo ponto que 

Vossa Excelência discutiu, sobre a questão do estacionamento rotativo, da lei 

do ex-vereador Donizete Assis Siqueira, na minha opinião em particular, eu 

entendo como uma lei necessária, até porque é inadmissível você pegar lá os 

funcionários do Banco do Brasil, do Caixa, as imobiliárias, os próprios lojistas, o 

próprio comerciante, de um modo geral, ele não respeita o espaço dele. Ele 

não respeita, não o espaço dele, ele não respeita o espaço do cliente. Hoje, por 

duas vezes, eu tentei parar na área central para fazer uma aquisição de 

urgência de um determinado produto que minha esposa havia solicitado para 

minha filha levar à escola e não achei vaga! Chovendo, tive que parar, 

praticamente, atrás do antigo prédio da Prefeitura. Então, se caso tem a 

questão da taxa, que: “Ah, entendemos, o Executivo entende que a taxa não 

deva ser cobrada.”. Só que a lei, ela fala o seguinte: ela fala que cria-se o 

estacionamento rotativo. A taxa, ela é complementar, ela é complementar. O 

que a Prefeitura pode fazer, num primeiro momento, e aí é questão de sentar 

juridicamente e fazer isso, é de que se cria o/ a lei já existe para o 

estacionamento rotativo, então, que se os veículos façam, mesmo sem a 

cobrança da taxa, o estacionamento rotativo! E, caso o veículo permaneça 

mais do que o período que é de duas horas naquele local, que seja autuado! 

Não necessariamente precisa-se cobrar taxa. Podemos achar mecanismo 

nesse sentido, que a Prefeitura ou os órgãos fiscalizadores possam, dentro do 

estacionamento rotativo, passou, o cidadão „tá‟ lá com o carro parado há mais 

de duas horas, é autuado. Não necessariamente precisa-se criar taxa, porque a 

lei cria-se o estacionamento rotativo. A taxa foi no corpo da lei, na 

regulamentação da lei. Eu entendo essa... o estacionamento rotativo muito 

válido! Tem muitos que criticam, mas tem muitas pessoas que vêm e deixam 

seu carro lá e simplesmente vai trabalhar em Mogi, vai passear no shopping, 

enfim. Então, infelizmente, eu acho que... gostaria de parabenizar Vossa 

Excelência por esses dois requerimentos, porque justamente eu acho que nós 

temos que criar alternativas, tanto na questão dos „pancadões‟, quanto na 

questão do estacionamento rotativo. Meus parabéns!”. O Vereador Jorge 

Mishima agradece: “Muito obrigado, Vereador! Eu sou a favor de que seja 

cobrado uma taxa para que esse serviço de multa ou de verificação do 

estacionamento seja, pelo menos, ela seja autossustentável, não é? Porque, 

nós, em Mogi; quando fomos em Mogi, a gente paga R$ 1,50. No shopping, R$ 

8,00/”. O Vereador José Rodrigues Lares solicita um aparte:“Essa Zona Azul, 

quando o Donizete criou essa lei, foi muito criticado pelo Vereador, mas as 
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pessoas têm que colocar... primeiramente, parabéns, Vereador, por estar 

solicitando, porque a gente que trabalha na roça, você sabe a dificuldade que 

tem para estacionar! Às vezes, era R$ 1,50 „né‟? Era R$ 1,25? R$ 1,25. Hoje, 

você dá duas, três voltas dentro da cidade, você dá duas, três voltas, você não 

consegue. E é os mesmos carros que estão ali parados. Isso foi feito 

geralmente para pessoas ali do Banco do Brasil, pessoas que têm comércio é 

os que criticam essa Zona Azul. A gente, que mora lá fora, que depende de 

banco, não é criticado. Eu, pagar R$ 1,50 para mim, eu pagaria R$ 1,50, ia 

fazer meu serviço e voltava de novo e dava continuidade. Mas as pessoas têm 

que colocar, quando critica, Biritiba „tá‟ crescendo! Biritiba se constrói muito! 

Você vê os materiais de construção, cada construção dessa é uma família „tá‟ 

se vindo para a nossa cidade, então tem que ser estudado isso de novo, 

Vereador, tem que ser feito um estudo, ver como cobrar; Mogi existe em Mogi a 

caixinha lá, não tem? Que vocês colocam a moedinha e sem muito custo, não 

existe muito custo. Acho que uma pessoa fiscalizaria tudo o centro da cidade, 

entendeu? Eu acho que seria interessante colocar aquela caixinha, para 

colocar moedas de R$ 1,00, sem muito custo para o município, „né‟? Parabéns, 

Vereador!”. O Vereador Jorge Mishima agradece: “Muito obrigado!”. O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Leonardo Venâncio Molina que, com 

a palavra, diz: “Presidente, boa tarde! Boa tarde à Mesa Diretiva, boa tarde aos 

Nobres Pares, boa tarde aos munícipes aqui presentes! Quero agradecer a 

todos que trabalharam na campanha dos nossos deputados, a qual eu também 

trabalhei junto com os Nobres Pares, a maioria dos Nobres Pares. Agradecer 

também os 4.812 votos depósitos em confiança do André do Prado. Agradecer 

também em especial aos 4.391 votos depósitos em confiança do nosso 

deputado Márcio Alvino e dizer também que o trabalho com seriedade e 

transparência é assim que faz; é assim que faz um bom resultado! Agradecer 

também a toda a equipe, junto com o Inho, que esteve à frente também, que foi 

maravilhoso! Um trabalho bonito, honesto e transparente! E dizer também, 

Fernando, que, no dia 03 de outubro, não sei se você teve acompanhado, 

acompanhou a publicação no Diário Oficial, foi publicado a rotatória da Nova 

Biritiba, não sei se você acompanhou isso daí.”.O Vereador Fernando José 

Gonçalves solicita um aparte: “Na realidade, eu não acompanhei, porque, 

como estava muito próximo da questão do período eleitoral e mais a questão 

das CPs, eu acabei, por lapso até, não acompanhando por esses dias o Diário 

Oficial, mas saiu, Vossa Excelência „tá‟ comentando que saiu, é de grande 

valia, principalmente para aquela comunidade!”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina retoma: “E dizer também que todos os deputados que 

passaram aqui por Biritiba e que foram eleitos e prometeram ajudar nossa 

cidade, que todos fizessem a sua parte, porque, todos ajudando um pouco a 

nossa cidade, o desenvolvimento do nosso município, isso é muito gratificante. 
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Então, desde já, quero agradecer todos que foram eleitos, principalmente ao 

nosso deputado André do Prado e Márcio Alvino. Obrigado, senhor 

Presidente!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sergio de Paula 

Franco que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, Mesa Diretiva, Nobres 

Pares, a todos os munícipes e funcionários presentes, uma boa tarde a todos! 

Só complementando a colocação do Nobre Vereador Jorge, realmente, o som 

alto pela praça, principalmente no horário noturno, por que „principalmente‟? 

Porque a lei não trata mais apenas do horário noturno, ela não fala “a partir das 

22 horas”; a qualquer momento que você tem o seu descanso atrapalhado, 

você pode, sim, fazer a denúncia e, como a gente já tem a lei em vigor no 

município, que se cumpra! Então, muitos trabalhadores noturnas, muitas 

pessoas que trabalham 12 por 36, fazem bico no contraturno, usam o momento 

que está em casa para poder descansar. E, de repente, no alto da sua janela, 

um buzinaço, som alto, os „pancadões‟, como a gente falou aí e, infelizmente, 

até alguns comércios. Então a gente precisa estar atendo a isso. “Ah, mas é 

sexta-feira, é sábado, é domingo!”. O trabalhador hoje já não tem mais dia, ele 

vai trabalhar no domingo de manhã ou no sábado de manhã e precisa 

descansar. E mesmo que não seja ele estar dormindo; um doente, uma 

criança; uma criança não tem hora para... passa a noite inteira acordada e, 

quando ela começa a dormir, há um buzinaço lá... então, realmente, é algo que 

precisa estar atento, sim! Às vezes, por falta da aferição do decibelímetro, não 

se notifica. Mas o barulho é tão ensurdecedor que, às vezes, não precisa do 

aparelho detectar! Basta notificar e o proprietário que pague ou recorra, „né‟? 

Porque é algo, realmente, problemático quando você tem uma moto que já é 

adaptada para isso, quando você tem um carro adaptado para fazer barulho! 

Não é algo simplesmente acidental, é algo... e aí, como eu havia colocado, 

muitas vezes está acontecendo uma missa, um culto, um templo religioso e aí, 

agora, você tem que parar tudo, esperar o barulho passar, sendo que, quem 

passa por ali, está sabendo o que está acontecendo naquele local, „né‟? 

Lógico, você não sabe que a criança „tá‟ dormindo, que o idoso „tá‟ ali, mas aí é 

questão de respeito. Como o Nobre Vereador Fernando colocou, nas chácaras 

alugadas e, principalmente em finais de semana, o som corre solto dia e noite 

e, muitas vezes: Ah, mas é um lugar aberto!”. É um lugar aberto, mas o vizinho 

precisa descansar. O vizinho se sente incomodado, muitas vezes, até com o 

palavreado que as suas crianças são obrigadas a ouvir nesses sons em 

demasia. Oito de outubro, hoje não poderia passar em branco, hoje é o Dia do 

Nascituro, então precisamos ter em conta que, desde a concepção no ventre 

da mãe, já é uma vida. A criança precisa ser respeitada na sua totalidade, 

como uma criança, como um jovem, como um adulto, como um idoso. Então, 

precisamos respeitar a vida. Como fizemos a Moção de Repúdio ao aborto, 

„né‟? Repúdio à DPF 442, que foi lida nessa Casa há poucas Sessões, hoje 
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faço questão de ecoar a voz daqueles que ainda não conseguem ecoar suas 

vozes. Precisamos defender a vida desde a sua concepção, até o seu fim 

último, lá na velhice. Então, continuo hoje e sempre defendendo o nascituro, 

mas principalmente no dia de hoje, e defendendo a vida acima de tudo. Muito 

obrigado, uma boa tarde a todos!”. E não havendo mais oradores inscritos para 

o uso da Tribuna, o Presidente Lourival Bispo de Matos faz suas 

considerações finais: “Bom, também não poderia deixar de realmente 

agradecer, como se diz, toda a nossa equipe, que trabalhamos e 

desempenhamos, como se diz, nesse dia 07 de outubro, para com que 

realmente os nossos deputados, aqueles que realmente nós representamos e 

também que todos os outros Vereadores também representaram, que são 

eleitos. Só desejamos a eles que Deus abençoe todos eles, que possam 

realmente contribuir com a nossa cidade! Que a nossa cidade realmente, ela 

necessita de recurso para com que possamos, o Executivo, realmente, pleitear 

realmente os trabalhos na nossa cidade. E eu não poderia deixar de falar em 

respeito do que eu acho a coisa mais importante que eu ouvi isso no dia da 

reunião do Vereador Marcelo, do André do Prado. O André falou uma palavra, 

eu ontem, eu fiquei prestando atenção em todas as escolas, todas, e não só a 

frente das escolas, como também nas ruas, de não jogar um papel do chão. 

São dois Vereadores que têm uma tradição, que nem Guararema, que eles vão 

em Guararema, dois deputados têm uma tradição de cidade limpa. Eles estão 

mostrando hoje em Biritiba Mirim, mostraram ontem que realmente eles 

desejam realmente seguir um caminho de educação para todas as pessoas. 

Deram um exemplo de vida à Biritiba Mirim nesse dia 07 de outubro. Você não 

achava um santinho deles jogado numa frente de uma escola! Eu via gente 

tocando o sapato, empurrando os outros santinhos, lotado! E não conseguia 

achar! Eu ainda brinquei com dois do Vista Alegre, falei: “aquele que vocês „tão‟ 

procurando não foi jogado.”. Ele veio até a mim: “você tem?”. Eu digo: “Tenho”. 

Porque os caras não acharam! Então é brincadeira! É a importância de dois 

deputados que realmente, entendeu? São dois deputados que realmente estão 

trazendo um exemplo para Biritiba Mirim! Então hoje, realmente, a gente com 

pouca, não vamos dizer assim, com pouco voto, que todos os deputados 

perderam muitos votos, „né‟? Isso, em todas as regiões, mas, assim mesmo, eu 

„tô‟ lá para nós realmente ajudar nossa cidade. Tenho certeza que eles vão 

ajudar nossa cidade! O Fernando, o Vereador Fernando falou uma coisa hoje: 

nós estamos tendo cinco deputados federais, „né‟, da região? Estamos com 

quatro deputados estaduais. Isso é hora de nós abraçarmos para com que nós 

possamos, isso em toda a região, para com que nós possamos abraçar para 

com que traga recursos para o nosso município. Isso é que a importância que 

vai nos trazer hoje dentro dessa Casa para com que realmente nós possamos 

ver Biritiba caminhar, porque nós sabemos que realmente o prefeito hoje, e 
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qualquer um dos prefeitos, se amanhã ou depois entrar aí e não tiver recurso, 

ele passa a não fazer nada! Então, acho que hoje o que nós temos que abraçar 

são os deputados, correr atrás, unir, vamos para Brasília, vamos todos! Vamos 

brigar! Mas temos realmente que buscar recursos para o nosso município.”. O 

Vereador Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só para título de 

esclarecimento, até perguntei para o Vereador Sergio agora, eu, 

particularmente, não conhecia os deputados federais e estaduais que o 

Vereador Sergio apoiou, mas, segundo o Vereador Sergio, eles são da região... 

não são da região? Mas nada independe de que o Vereador Sergio, na qual 

apoiou, também some a esse grupo de quatro estaduais e cinco federais.”. O 

Presidente Lourival Bispo de Matos retoma e encerra: “Essa é a importância 

que realmente eu falo; é isso aí, de nós todos se ajudarmos e vamos buscar 

recursos para o nosso município, independente de coisas partidárias, acho que 

hoje, nós temos que trabalhar/ aliás nós já trabalhamos aqui hoje, nós já 

trabalhamos realmente pelo nosso município, então acho que nossa 

importância no momento é isso, que aumentamos o número de deputados da 

nossa região para com que nós possamos realmente cobrar. Bom, sexta-feira, 

feriado, Dia da Criança, dia 12 de outubro, e quero deixar uma mensagem a 

todas aquelas crianças que hoje estão aí vivas e vivendo a nossa vida! A vida 

com amargura, com tristeza, com alegria, mas sempre feliz de outros modos, é 

de estar vida! Então eu acho que a importância é nós agradecer o Dia das 

Crianças, dia 12 de outubro, que é um dia muito especial, acredito, para todas 

as crianças e todos nós que já fomos crianças. Tenho certeza que Nossa 

Senhora Aparecida, ela prestigia todas essas crianças nesse dia. E agradecer 

aos presentes e terminada a Ordem do Dia, não havendo mais nada a ser 

tratado, agradeço os presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária do dia 08 de outubro de 2018.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 08 de Outubro de 2018. 
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