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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2019.  

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

Rogério Barbosa, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, Juniel da Costa 

Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista 

de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior,Robério de Almeida Silva, Sergio de 

Paula Franco, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a Décima Sétima 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 Vice-Presidente Marcelo Batista de Miranda Melo que 

procedesse a chamada nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, 

cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, apostas às fls. 006 do 

Livro nº. 15, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da 

Câmara.1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de maio 

de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos requereu a dispensa da 

leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o Requerimento verbal do Nobre 

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. O Presidente solicitou então a 

leitura do Ofício nº 029/2019 e 035/2019.2. Ofício nº 029/2019 – BIRITIBA-

PREV – Encaminha balancete financeiro da receita e despesas do mês de 

março de 2019. 3. Ofício nº 035/2019 – BIRITIBA-PREV – Encaminha 

balancete financeiro da receita e despesas do mês de abril de 2019. Terminado 

o Expediente, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de passar 

às Indicações, gostaria de informar a todos os membros da Casa de que o 

procedimento agora para inscrição ao uso da Tribuna será no decorrer da 

presente sessão. E os vereadores que tiverem interesse em se manifestar a 

utilizar a Tribuna, não vou utilizar mais a ordem de chamada por ordem 

alfabética, tá? Para que haja uma melhor distribuição nas falas. Os vereadores 

interessados em utilizar a Tribuna, que façam a inscrição durante a presente 

Sessão até o encerramento da Ordem do Dia, antes de iniciar a utilização da 

Tribuna. Não haverá inscrição durante a abertura da utilização da Tribuna. 

Então, até o encerramento da votação da Ordem do Dia, enquanto estiver na 

Ordem do Dia os documentos a serem apreciados, será aberta a inscrição. O 

vereador pode se inscrever tanto com o Primeiro Secretário ou com o Segundo 

Secretário ou pode se manifestar do seu próprio local ou pode se dirigir à Mesa 
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e pedir a inscrição.”. Passou-se então às Indicações. O Sr. Presidente solicitou 

a leitura das Indicações nº 148 a 154/2019. 1. Indicação nº 148/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: indica ao Sr. Prefeito 

Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente para que seja feita a reposição do asfalto na Rua Epitácio Pessoa, 

esquina com a Rua Campos Sales, Vista Alegre.2. Indicação nº 149/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: indica ao Sr. Prefeito 

Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao órgão 

competente para que seja colocado um redutor de velocidade na Avenida 

Heitor da Cunha Braga, em frente ao Bar da Margarida, nº 19.3. Indicação nº 

150/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina:Indica ao 

Sr. Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo determine à 

secretaria competente a realização de serviço de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Bélgica, Portugal e França, ambas no Bairro Jardim 

Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da Indicação 

nº 092/2019.4. Indicação nº 151/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: Indica ao Sr. Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri para que 

o mesmo determine à secretaria competente a realização de serviço de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz 

do Alto, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 

Indicações nº 037, 072, 103, 131, 157/2018, 040 e 103/2019.5. Indicação nº 

152/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa: Indica ao Sr. 

Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto ao 

órgão competente para que seja reforçada a pintura das sinalizações das 

faixas de pedestres no Centro.6. Indicação nº 153/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Fábio Rogério Barbosa: Indica ao Sr. Prefeito Municipal Walter Hideki 

Tajiri para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja 

implantada uma lombada ou redutor de velocidade na Rua Marechal Floriano 

Peixoto, Vista Alegre. 7. Indicação nº 154/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Fábio Rogério Barbosa: Indica ao Sr. Prefeito Municipal Walter Hideki Tajiri 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que seja feito a 

realização de serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Canadá e 

na Rua Colômbia, Castellano. Encerradas as Indicações, passou-se aos 

Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 

nº 041/2019 e do Projeto de Lei nº 042/2019. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 1.Projeto de Lei nº 041/2019. Altera e revoga os dispositivos da 

lei 1.006 de 25 de abril de 2001, que dispõe sobre a composição, estruturação, 

competência E funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

COMDEMA - e dá outras providências. 2.Projeto de Lei nº 042/2019. Dispõe 
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sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras 

providências.Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM 

DO DIA.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria 

que fosse colocado em pauta um requerimento subscrito por mim, pelo 

vereador Sérgio, a vereadora Zuleika e o vereador Juniel.”. Recebendo o 

requerimento, o Sr. Presidente o coloca em análise. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 124 a 136/2019.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 124/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri que determine ao Departamento Competente para que seja feito o 

recapeamento asfáltico nas vias pavimentadas do Bairro Jardim dos 

Eucaliptos. APROVADO.2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

0125/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que determine ao 

Departamento Competente para que seja dada a devida atenção e reformado 

parquinho municipal localizado no Centro Esportivo Biritiba Mirim José Oliva 

Melo, Ginásio de Esportes. Este Requerimento reitera os Requerimentos de nº 

14 e 342/2017, 19 e 273/2018. APROVADO. 3. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 126/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

que determine ao Departamento Competente para que seja reformado o 

espaço que era utilizado para treinamento de malha localizado no Centro 

Esportivo Municipal de Biritiba Mirim, José Oliva Melo. Este Requerimento 

reitera os Requerimentos de nº 071 e 298/2017. APROVADO. Em seguida, o 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Tendo em vista a ida dos 

Nobres Vereadores Reinaldo Pereira Júnior e Juniel da Costa Camilo à Brasília 

semana passada, e o prazo de protocolar se expirou na quinta-feira, apesar de 

estar subscrito pelos vereadores Sérgio e pela vereadora Zuleika o 

requerimento de Vossa Excelência, eu vou incluir na Ordem do Dia.”AUTORIA 

DOS NOBRES VEREADORES LEONARDO VENÂNCIO MOLINA E 

LOURIVAL BISPO DE MATOS.4. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 127/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que 

preste informações referentes a solicitações de manutenção das estradas Vale 

do Garrafão, Sertãozinho e Carapicó Terceira. Este Requerimento reitera os 

Requerimentos e Indicações de nº 392/2017, 07, 83, 815, 142, 170/2018. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS.5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 128/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que, junto à Secretaria 

Competente,solicite a informação com relatório detalhado sobre a CIP – 

Contribuição de Iluminação Pública. 1) Qual é o percentual da CIP que está 

sendo aplicado na fatura do munícipe residencial e empresarial ou se é um 
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valor de uma taxa fixa? E quantos pontos de contribuintes da CIP tem no 

município? 2) Qual o valor que está sendo arrecada pelo município com a CIP 

mensalmente? 3) Qual o valor que o município tem de gasto de energia numa 

média mensal com suas sedes municipais, como das EMEI, EMEF, escolas, 

UBS, PA, Prefeitura e outras dependências municipais a qual a prefeitura é 

responsável pelo pagamento da conta de luz? Observação: que sejam 

enviados os valores de custo de uma média mensal de energia de todas as 

sedes individualmente, ou seja, da casa de cada EMEI, EMEF, UBS etc. 4) 

Quantos pontos de iluminação pública de ruas e estradas têm no município e 

quanto está sendo pago por esses pontos de iluminação pública? E desses 

pontos, quantos são lâmpadas de 100 watts e 150 e 250 watts? E quantos 

pontos de iluminação pública são de led e seus watts de consumo? 5) Qual a 

medida de valor mensal que sobra na CIP para investimento de manutenção e 

ampliação da rede de iluminação pública do município e de que forma ela está 

sendo aplicada? Este Requerimento reitera o Requerimento de nº 073/2019. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO.6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 129/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente a fim de efetuar serviço de reparo na pavimentação 

operação tapa-buracos, na Rua Graciliano Ramos, localizada no Parque 

Marciano, mais precisamente em frente à residência de nº 54 e 28. 

APROVADO.7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 130/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda 

junto ao órgão competente a fim de efetuar instalação de redutor de velocidade 

do tipo „lombada‟ na Rua Antônio Etelvino de Andrade, próximo à Igreja Batista, 

no Centro da cidade. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 131/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito para que 

sinalize, em caráter de urgência, a proibição de estacionar veículos no 

cruzamento da Rua Engenheiro Abílio Melo Pinto com a Rua Gildo Sevalli, 

numa distância de pelo menos 50 metros. Este Requerimento reitera o 

Requerimento nº 041/2019. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 132/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto à EDP e aos 

departamentos competentes para que seja feita a extensão de rede na Estrada 

Velha de Biritiba Mirim, da altura da Rua João Suharo Makiyama, no bairro 

Jardim Alvorada e até à altura da Estrada Kobayashi, que seja colocada 

iluminação pública logo em seguida. O Vereador Sérgio de Paula Franco 
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solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a vereadora Zuleika por esse 

Requerimento. Eu também já fiz requerimento dessa espécie nesse local, e 

realmente estamos ali num trecho totalmente vulnerável, onde não há 

iluminação pública, não há expansão de rede, e é uma rua muito acessada por 

pessoas que caminham no fim da tarde, no início da noite, por exercício de 

caminhada e não só isso, mas os moradores locais que precisam passar por 

esse local ficam em situação de muita vulnerabilidade. Então parabéns, 

vereadora! Realmente é uma demanda muito necessária no local. Obrigado.”. 

APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Só 

informando ao plenário de, como já havia alguns vereadores inscritos já aqui no 

livro-ata, então eu vou desconsiderar a inscrição por ordem de inscrição e 

adotaremos essa medida a partir da próxima Sessão Plenária, ok? Como já 

havia inscrito aqui o vereador Fábio, eu, o vereador Jorge Mishima, o vereador 

Juniel, o vereador Lourival, o vereador Reinaldo, o vereador Sérgio, vereador 

Valter e a vereadora Zuleika, não estava por ordem de inscrição, então eu vou 

manter nessa sessão ainda a ordem cronológica por ordem alfabética e, na 

próxima sessão então, aí sim adotaremos o registro por ordem de inscrição.”. O 

Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu ainda não estava 

inscrito, eu assinei somente a presença... não é isso?”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Ah, perdão, perdão. Desculpe, 

desculpe. Então... É que eu estou... Desculpe! É que eu vi aqui, vereador 

Sérgio, a lista de... Normalmente são dois livros, hoje veio um livro só. Um 

inscrito pra Tribuna e um inscrito também para a presença na sessão. Todos os 

vereadores... na realidade, não houve nenhuma inscrição ainda para o uso da 

Tribuna. Então a única inscrição até o momento foi do vereador Juniel, que se 

inscreveu primeiro, e este vereador, que se inscreveu em segundo.”.O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria 

também que Vossa Excelência tentasse arrumar uma solução pra dirimir 

quando algum vereador faz pedido de... como já conversamos, de uso do 

tempo de algum vereador, que tem os cinco minutos regimentais, como já 

havia discutido, pra que também não se estendesse, porque às vezes quem 

pede aparte fala mais do que o próprio tempo... pra que não houvesse uma... 

esticar, alongar o pronunciamento da fala, uma vez que o vereador tem direito 

a se inscrever na Tribuna também.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “A partir da sugestão de Vossa Excelência, essa 

Presidência analisará, junto com a Mesa Diretiva, os membros da Casa, qual o 

procedimento. Realmente acontece de, às vezes, o vereador pedir aparte e 

acabar utilizando mais tempo do que o próprio vereador que está inscrito. Mas 

vamos depois, na próxima reunião que nós tivermos com os próprios 
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vereadores, chegar num consenso até de um tempo, até porque o regimento 

não fala em tempo, mas nós, num acordo entre todos os vereadores, 

combinamos de que cada um utilizaria a Tribuna em cinco minutos. Então 

poderíamos até também estipularmos um tempo para qualquer tipo de aparte.”. 

O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “No aparte, no 

regimento interno, diz dois minutos.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves confirma: “Dois minutos, né? Dois minutos. Então, como muito bem 

lembrado pelo vereador Reinaldo, nós vamos então, paralelamente ao 

cronômetro da utilização da fala do vereador inscrito, dentro do aparte, 

utilizaremos dois minutos então, como está explícito no regimento.”. 10. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 133/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri para que o mesmo interceda junto à EDP e aos 

departamentos competentes para que seja feita a extensão da rede em toda a 

Rua Coelho Neto, no Bairro Cruz das Almas, e que seja colocada iluminação 

público logo em seguida. APROVADO. 11. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 134/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo interceda junto aos departamentos competentes para que seja 

feita a duplicação da ponte sobre o córrego Santo, na Estrada Velha de Biritiba 

Mirim. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA 

DE MIRANDA MELO. 12. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

135/2019: Requer à EDP para que a mesma proceda a colocação de poste e 

extensão na Rua Antônia Rosa de Melo Bolanho, até encontrar a Estrada da 

Granja Fundão.O Vereador Sérgio de Paula Franco solicita pela ordem: “Pelo 

mesmo motivo comentado no requerimento anterior, parabenizo o nobre 

Vereador Marcelo pelo requerimento.A rua realmente fica num ponto de 

extrema vulnerabilidade, que o asfalto vai até ao meio e, dali para frente, se 

você for de carro ou a pé,você está comprometido,porque a manutenção da 

estrada é problemática.E sem iluminação, quedas e até, de repente, furtos e 

coisas do tipo, você está sujeito ali por conta da falta de iluminação.Então 

parabenizando o nobre vereador pelo requerimento.”. APROVADO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 13.Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 136/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri 

para que o mesmo providencie junto ao Departamento de Educação medidas 

urgentes para realização de obras de cobertura na EMEF Maria Tereza de 

Melo para que as crianças que estudam na referida unidade de ensino possam 

fazer suas refeições protegidas do frio, calor, chuva e ventos.Solicito ainda 

viabilizar estudos para cobrir a quadra de esporte para recreação e aulas de 

educação física.Moradores da Nova Biritiba clamam com urgência essas 

melhorias.APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 
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“Tendo em vista o atendimento dessa Mesa ao requerimento do nobre 

vereador Reinaldo Pereira Júnior e Juniel da Costa Camilo, subscrito pelos 

demais vereadores, solicito aoSegundo Secretário que faça a leitura do 

Requerimento nº 137/2019, o qual não consta na pauta porque entrou nessa 

sessão na Ordem do Dia, para que proceda a leitura eúnica discussão e 

votação.”. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES REINALDO PEREIRA 

JÚNIOR E JUNIEL DA COSTA CAMILO.14.Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 137/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri para 

que o mesmo solicite àSra. Doralice FavaIrei,Secretária da Agricultura, para 

que esse setor se inscreva nos seguintes programas:Territórios Rurais -Apoio 

ao Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, de Desenvolvimento da 

Infraestrutura e Pesquisa Agrícola,Fomento ao Setor Agropecuário - 

Investimento.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Boa 

tarde a todos!Gostaria até de aproveitar que a secretária de agricultura está aí, 

a Dora, a respeito desse requerimento de hoje, foi através de uma audiência 

pública no Ministério da Agricultura, marcada pelo nobre deputado Marco 

Bertaiolli, onde estava o nobre vereador Juniel, onde descobrimos esse 

programa onde a assessoria jurídica e técnica do Ministério nos explicou que é 

um programa que não precisa de intervenção de deputados, que a própria 

secretaria pode estar intermediando esse projeto direto com o ministério, onde 

também nos disseram que nós não estávamos inscritos no programa; aproveito 

para solicitar à secretária que faça a inscrição no programa para que sejamos 

contemplados por esse programa. Obrigado, presidente.”. O Vereador Juniel 

da Costa Camilo solicita pela ordem: “Fazendo uso das palavras do nobre 

Vereador, gostaria de agradecer à senhora secretária e nos colocar à total 

disposição,que nós estivemos lá em audiência através do nosso deputado 

Marcos Bertaiolli, onde tiramos várias dúvidas, e nos colocamos à disposição 

também, até porque têm vários programas que vai gerar emprego,vai gerar 

renda no nosso município.Eu e o vereador Reinaldo estamos à total disposição 

da senhora.Muito obrigado!”. APROVADO.Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Tributação, 

Finanças e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019. 

AUTORIA DA COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

15.Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

discussão e votação o Parecer das Comissões:O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “A respeito do projeto, eu alavanquei uns cinco 

tópicos aqui referentes à 2015: merenda; a saúde, onde o contrato não 

especificava que não poderiam trabalhar servidores públicos no posto de 



8 
 

saúde, e trabalhava; caminhão de lixo, que trabalhou sem contrato; e o déficit 

orçamentário por dois pareceres contrários, aí, no terceiro, mudou. Então são 

esses tópicos que eu iria falar. Obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador Sérgio 

de Paula Franco solicita pela ordem: “Como colocado pelo nobre vereador 

Reinaldo, o relatório da comissão diz que foi inferior a um mês, e a primeira 

Câmara diz que foi em 2014; R$ 11,825 milhões; em 2015, R$ 11,089 milhões. 

O equivalente, em 2015, a 69 dias, portanto, mais que dois meses. É lógico 

que lá no final teve a reconsideração, aquela coisa toda. Então não foi com 

louvor, não. O Tribunal de Contas aprova numa reconsideração, novamente 

frisando, nos 45 minutos do segundo tempo, e a gente sabe muito bem o 

quanto foi problemático os últimos anos em Biritiba. Então eu sou favorável 

àquilo que o Tribunal de Contas aponta, e ele aponta 69 dias, então não foi 

assim tão lindo e maravilhoso o ano de 2015. Era só isso que eu gostaria de 

frisar.”. Em votação nominal: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima 

[Sim], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival 

Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira 

Júnior [Não], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Não], 

Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] e Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Não]. APROVADO o parecer com oito votos 

favoráveis e quatro votos contrários. Em única discussão e votação o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 001/2019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

Lourival Bispo de Matos [Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], 

Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula 

Franco [Não], Valter Antônio de Miranda [Sim], Walter Machado de Almeida 

[Sim] e Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Não]. APROVADO o projeto com 

oito votos favoráveis e quatro votos contrários.O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Eu gostaria da compreensão de Vossa Excelência, nobres 

pares e a presença de todos, que eu tenho um assunto a tratar, tenho que me 

retirar com a vossa anuência.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador sua 

retirada do plenário. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

pela ordem: “Agora que não tem mais nada a tratar, gostaria de pedir dispensa 

do meu uso da Tribuna e pedir também para me retirar.”O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves solicita ao Vereador: “Eu solicito apenas de Vossa 

Excelência, como eu estou inscrito em segundo para fazer uso da Tribuna, se 

Vossa Excelência pudesse permanecer no plenário apenas pra assumir a 

Presidência.”. E, em seguida, solicita ao Primeiro Secretário que faça a 

chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. 

O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a 



9 
 

palavra, diz: “Sr. presidente,toda a Mesa Diretiva, nobres pares, uma boa tarde 

a todos! A imprensa aqui presente, em nome do Jornal do Povão, cumprimento 

todos!Em nome da minha assessora parlamentar Cláudia, gostaria de 

cumprimentar todos os assessores dessa Casa, todos os 

funcionários.Cumprimentar, em nome da Cleia, gostaria de cumprimentar todos 

os munícipes aqui presentes.Hoje é um dia muito saudoso; essa semana eu 

estive em Brasília juntamente com o nosso Deputado Federal Marcos Bertaiolli. 

junto com o vereador Reinaldo Júnior, onde levamos várias demandas do 

nosso município e passamos o dia inteiro junto com o deputado em reunião.Ele 

agendou várias audiências no Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, 

Ministério da Educação... foram várias reuniões produtivas, aonde o nosso 

deputado já tem um compromisso por nossa cidade, onde reafirmou que está 

trabalhando junto conosco para melhorar nossa cidade.Gostaria de agradecer 

a recepção do deputado, foi muito bom estar em sua companhia, um exemplo 

de político, um político limpo, ficha-limpa, onde aprendo muito com nosso 

deputado.É um exemplo; sigo ele todos os dias.Gostaria também de ressaltar e 

parabenizar o deputado federal Marcos Bertaiolli por sua equipe.A equipe 

maravilhosa, ondegostaria de parabenizar a Sueli, Arthur, Mateus, o Ismael, 

todos os assessores dele que nos receberam lá esses três dias, 

maravilhosamente, aonde acompanhou a gente em tudo, auxiliou em tudo. 

Parabéns, deputado!Esse é um ponto.E hoje fico muito triste em... aos nobres 

pares, entender, se o Ministério apontou alguns pontos do exercício do ex-

prefeito Carlos Alberto Taino Júnior,Inho, né?E eu votei contra, quero que toda 

a população saiba que fui contra o exercício de 2015 dele, até porque nós 

sabemos como foi a gestão do ex-prefeito Inho.E está aí o exemplo de como é 

que está a cidade.Então quero que todo mundo saiba que fui contra. Cada um 

tem a sua consciência aí.No mais, é isso.Gostaria de agradecer a todos e, em 

nome da secretária de agricultura que estava aqui presente, a Dora, que até 

nós fizemos um requerimento, me coloco à disposição, onde tiramos várias 

dúvidas lá em Brasília, tem vários programas, nossa cidade sai ganhando.E 

coloco,em nome dessa secretária, me coloco à disposição também de qualquer 

um outro secretário, porque muitas vezes a gente quer dar opinião, quer 

criticar, ver onde estão os pontos errados,e tem secretário que não 

entende.Parabéns à nobre secretária que entende.Muito obrigado, uma boa 

tarde a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Fernando José 

Gonçalves que, com a palavra, diz: “Sr. presidente,Srs. vereadores, a todos os 

presentes,à imprensa, os munícipes, funcionários, uma boa tarde!Senhor 

presidente, no último sábado nós presenciamos no nosso município a 

realização de mais um evento da Marcha Para Jesus.Um evento muito bem 
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organizado pelo COPOBIM, pelo Conselho de Pastores e Obreiros da nossa 

cidade, da qual eu não poderia deixar de registrar aqui as nossas 

congratulações pelo evento que transcorreu durante todo o dia de sábado, 

começando por volta de meio-dia,13h, a concentração lá no bairro Cruz das 

Almas e vindo a marcha até à Praça São Benedito, onde foram realizadas 

diversas atividades religiosas pelo COPOBIM. Então, em nome do Pastor 

Eduardo, que é o presidente do COPOBIM,a todos os membros do 

COPOBIM,a todas as igrejas envolvidas, os nossos cumprimentos pelo referido 

evento, que foi um grande sucesso mais um ano, graças a Deus.Senhor 

presidente, senhores vereadores, eu acho que Vossa Excelências e a todos 

que têm acompanhado o trabalho desse Vereador, têm percebido que esse 

Vereador tem trabalhado com coisas um pouco mais macro dentro da questão 

do município.E hoje, como nós falamos da questão da Sabesp, na passada, 

como falamos na questão do Estatuto do Magistério, que provocamos e 

estamos aí fazendo, desenvolvendo o trabalho, e hoje eu venho tratar de um 

ponto que eu acho que é de fundamental importância, que é um objetivo 

macro,mais especificamente para os moradores do bairro do Castellano.Senão, 

vejamos, em dezembro de 2016, dezembro de 2016, o prefeito na época 

inaugurou o posto de saúde do bairro do Jardim Castellano.Obra construída, 

boa parte equipada e, em janeiro de 2017, quando o ex-prefeito Jarbas 

assumiu, detectou-se algumas irregularidades naquele posto e da qual não 

poderia realizar o funcionamento pleno do posto de saúde.Pois bem, então 

pegou-se, constatou a irregularidade. Aí nós ficamos todo o período do prefeito 

Jarbas enquanto no exercício do mandato, tentando se regularizar aquilo lá e 

não conseguiu.Nós estamos com esse atual mandato praticamente já com oito 

meses, e também até agora nada.A princípio, quando se inaugurou lá, 

falou:“Inaugurou um poço sem energia elétrica.”. Poxa, se a questão é de 

energia elétrica,então se solicitea energia elétrica! Não, aí não é só energia,é a 

questão de Meio Ambiente...Nós estamos há dois anos e meio nessa 

enrolação, nessa enrolação e não se resolve.Há dois anos e meio.Se o 

problema é o meio ambiente, faça-se um TAC com o Ministério Público e se 

resolva o problema do atendimento à população.O que não dá é que, enquanto 

o secretário, ao invés de estar resolvendo o problema lá do Posto Saúde, ele 

está atrás do prefeito verificando rua que oprefeito está fazendo manutenção! 

Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer a convocação, eu sei que isso 

partiria da Comissão de Saúde dessa Casa, mas eu gostaria de pedir a 

permissão ao presidente da Comissão e aos membros da Comissão de Saúde, 

para que essa semana ainda nós façamos a convocação da Secretária de 

Saúde, do Secretário de Meio Ambiente, do Secretário de Planejamento, do 
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Procurador Jurídico da prefeitura, para que esteja nessa Casa para prestar 

esclarecimentos de a quanto anda a regularização daquele posto de 

saúde.Porque não é possível em dois anos e meio nem o ex-prefeito, nem o 

atual prefeito... ex, não,nem o prefeito afastado e o atual prefeito conseguem 

resolver! O mais difícil foi construir o prédio e conseguir a verba, inclusive com 

os equipamentos.Aí constatou-seo problema, qual é o problema?É questão de 

Meio Ambiente? Vamos tentar regularizar.Nós estamos regularizando, 

conseguindo regularizar alguns loteamentos do programa Cidade Legal.Com 

todo sacrifício estamos tentando resolver a questão do aterro sanitário.Porque 

não vai resolver uma construção de um posto saúde?Ou será que vai viver 

naquela política “Ah, porque foi o outro que fez, eu não vou... vou deixar...”? 

Estava conversando hoje com o vereador Reinaldo sobre isso:“Ah, vou deixar 

na conta do outro, só porque foi o outro que fez.”.Como o outro também deixou 

na conta do outro, porque foi o outro que fez.Só para concluir,Sr. 

presidente.Então eu solicito de Vossa Excelência a convocação desses 

membros da secretaria para que possam estar nessa Casa e que a prefeitura 

faça a parte dela, faça uma força-tarefa e veja onde está o problema e que 

corra atrás do problema.Se o problema é meio ambiente,vamos tentar resolver. 

Se é problema no Ministério,vamos tentar resolver.Se o problema é na 

Secretaria de Planejamento,vamos tentar resolver.Que faça uma força-tarefa 

para que possa solucionar o problema, porque a população até hoje está e 

continua carente de saúde pública principalmente no bairro do Castellano. 

Muito obrigado,Sr. presidente.”.O Sr. Presidente Marcelo Batista de Miranda 

Melo diz: “Solicito aoPresidente que assuma o seu lugar, e que seja feita a 

convocação dos aqui citados secretários.”. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita um aparte: “Me permite umaparte,Sr. presidente, só para 

esclarecer essa conversa que osenhor acabou de falar na Tribuna, como faço 

parte também da Comissão da Saúde, vamos convocar o secretário de 

governo, secretário de planejamento, secretário do meio ambiente e o prefeito, 

secretário da saúde, para a gente conversar e tratar sobre esse assunto na 

quarta ou quinta-feira.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Sugestiono que convoque também alguém da CETESB 

pra participar dessa reunião. Tá bom? É bem interessante.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Tá. A Presidência, junto da Comissão 

da Saúde,fará o convite, porque no caso da CETESB, nós apenas podemos 

convidar o membro da CESTEB.No caso dos funcionários da Prefeitura,nós 

faremos a convocação para que eles possam prestar esclarecimentos, mas 

será o atendido o pedido de Vossa Excelência.”.O próximo inscrito é o 

Vereador Fábio Rogério Barbosa que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 
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Presidente,Mesa Diretiva,senhores vereadores, público presente, à imprensa e 

também aos funcionários!Bom,boa tarde!Queria dizer aos senhores aqui 

que,referente ao meu último discurso nessa Tribuna aqui, que deu um pouco 

de polêmica aí, eu quis dizer na situação de política partidária e novamente 

está acontecendo aqui dentro a política partidária.Referente ao voto, acho que 

quem sou eu para discutir com o Tribunal de Contas referente ao voto?Aquele 

que faz injustiça, eu estou fazendo a minha justiça, e que a justiça lá, tem gente 

qualificada lá que arguiu, por que, que eu vou discutir?Só isso aí.E o meu voto 

foi favorável, sim,à comissão. Então se oTribunal discutiu, falou que está certo, 

quem sou eu para discutir?Tem gente lá que está estudando para isso.Eu sou 

um mero Vereador, eu não vou discutir com os caras lá.Dizer também, Sr. 

presidente, agradecer as parcerias que estão vindo para a gente aí, né, a 

deputada Sastre, semana que vem, Deputado Federal Coronel... esqueci 

agora... Major Mecca, e tem o Coronel também deputado federal lá... dizer 

que... agradecer eles, que eles estão procurando a gente ou procurando nós 

para a gente poder fazer alguma coisa, que eu acho que é mais fácil a gente 

não gastar dinheiro público, sair daqui para ir buscar se eles estão toda 

semana aqui.Os deputados do nosso estado estão aqui, então faça uma 

ligação, a gente vai até eles, eles vão até à gente e a gente não gasta o 

dinheiro público que pode ser injetado em outra coisa.E dizer também,Sr. 

presidente, que estamos conquistando coisas aí e vou pôr em pauta também 

para os senhores, quero o apoio dos senhores aí pra trazer soluções para a 

cidade, reais, soluções.Trazer no que tange a emprego aí, ajuda real.Não 

chegar e falar:“Fui buscar”.Ou seja:vim trazer para a gente.É muito mais 

fácil.Agradecer por essa semana,Sr. presidente, que o senhor esteve com nós 

numa reunião muito importantíssima aí, que amanhã terá continuidade, e com 

resultado positivo para a população de Biritiba.E agradecer que aqueles que 

estiverem afim de realmente trabalhar e parar com a política partidária, meu 

gabinete está aberto para todos aí.E dizer que novamente estaremos em 

operações referente à segurança aí e amanhã teremos uma resposta sobre o 

possível monitoramento da cidade já.O vereador Robério vai estar junto 

conosco amanhã nessa reunião e a gente vai fazer o possível trazer a paz. Ou 

seja:com passinho de formiguinha, estamos chegando lá.Mas com detalhe: 

dinheiro público, a gente tem que valorizar aqui dentro aqui e a gente vai 

trabalhar.E o Tribunal de Contas estão lá, eles sabem o que estão fazendo lá, 

quem sou eu para discutir sobre isso?Muito obrigado, Sr. Presidente, muito 

obrigado, senhores.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Meloque, com a palavra, diz: “Boa tarde, Sr. 

Presidente,boa tarde, Secretário, nobres pares, pessoal da imprensa,Márcio do 
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Jornal Povão;em nome aqui do Pelé, que está aqui, queria agradecer a 

presença de todos, todos que estão assistindo a sessão filmada aí pelo Jornal 

do Povão, que sempre nos ajuda aí.Gostaria aqui apenas de comentar a 

respeito, agradecer também e parabenizar a Marcha para Jesus,COPOBIM, o 

Eduardo, todos que o ajudaram na organização, o pessoal do som aí, 

Presidente também que ajudou, e dizer que a manifestação ecumênica, ela é 

muito salutar, seja ela de qual religião for. A gente tem aqui as religiões 

espíritas, católicos e evangélicos, cristãos, pagãos. Então a gente tem que ter o 

respeito.O Brasil é um país de dimensões continentais e até nessa questão, e 

funciona muito bem desde que haja respeito, cada um na sua seara.Em 

relação ao parecer da comissão, como relator, apenas fiz uma breve 

explanação do relato da própria prestação de contas.Ora, se um técnico do 

Tribunal de Contas,um auditor, ele fez ressalvas que todos sabem, inclusive 

hoje até há jurisprudências na aprovação de contas mesmo daqueles que 

foram reprovadas devido à forte crise política, que não foi o caso.Se eles lá 

daquele órgão de fiscalização e controle fizeram apuração e optaram pela 

aprovação,eu apenas quero que respeite o voto de cada um, como a gente 

respeita dos que são também contrários.Cada um tem a sua visão, a sua 

ressalva, mas dizer que foi uma coisa de uma hierarquia de um órgão de 

fiscalização de controle do governo. Então como lá veio para aprovar, eu 

apenas ratifiquei e pedi para colocar... juntamente a comissão pediu para se 

manifestar, para que justamente não fosse explorado politicamente mais para 

frente.A gente acabar dando ciência, se está aprovado, se não está, eu aqui, 

pode ter certeza, o mesmo compromisso que o Fernando, Presidente, fez, eu 

faço aqui também: a conta de qualquer Prefeito que vier aprovado, pode ser do 

ex-Prefeito que está para afastado, de quem for, pelo Tribunal de Contas, eu 

ratifico, porque eles estão especializados lá na prestação de contas.Eu não vou 

votar contrário ao Tribunal de Contas. Então eu vou deixar bem claro que pode 

ser de qualquer prefeito, ex-prefeito. Enquanto eu estiver em exercício nesse 

poder aqui, a conta que vier do prefeito, de um Tribunal de Contas, mesmo que 

eu ache que não... mas eu não vou discutir com voto do Tribunal de Contas.E 

respeito aqueles que votam contrário.Se sintam alegres, se sintam tristes, 

respeito o voto.E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o 

posicionamento de cada um aqui e que a soberania, através do voto, seja da 

maioria, deve ser respeitada, né?Embora a gente respeite as divergências.Mas 

não vamos mais questionar essa questão, apenas de poder votar.Eu gostaria, 

Sr. Presidente, agora de encerrar a minha fala e pedir licença à Vossa 

Excelência do plenário.”. O Sr. Presidente autoriza a retirada do Vereador do 

plenário. O próximoVereador inscrito é o Vereador Reinaldo Pereira 
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Júniorque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente, nobres pares, a todos aqui 

presentes, imprensa presente, boa tarde a todos! Hoje venho agradecer 

primeiramente ao Deputado Estevam e aos seus assessores Viviane e Sérgio 

Picot, que vêm me atendendo em algumas demandas do município e estão 

buscando melhorias para Biritiba e passando informações de alguns convênios, 

algumas situações paradas no governo do estado, sempre à disposição deste 

vereador.Queria agradecer a eles.Agora também quero agradecer ao Deputado 

Marco Bertaiolli pela recepção em Brasília, onde nos ensinou muito, atendeu 

nós dois vereadores, eu e o Juniel, muito bem, onde viu as demandas do 

município, marcou algumas audiências públicas.Uma das audiências públicas 

foram no Ministério da Educação e no FNDE, onde passou todas as 

informações para resolvermos o problema que se encontra... o município se 

encontra no CAUC, não podendo receber verba direto do governo; até por isso, 

ele não liberou uma verba indicando para o nosso município devido ao 

município estar no CAUC, como se estivesse com o nome sujo. Vou pedir para 

a secretária passar algumas informações para ver se podemos ajudar ela,eu e 

o Juniel já conversamos sobre esse assunto, para que ela resolva esse 

problema da presidência do FUNDEB, que é o maior problema que se encontra 

hoje lá devido aos pareceres que não estão sendo emitidos para o 

site.Também queria falar sobre alguns dos nossos pedidos aqui, um que eu 

entendo que seja de suma importância, quepedimos para o Marco Bertaiolli, 

que era uma verba de R$ 500 mil para a educação, que assim que 

disponibilizar e liberar essa situação se encontra no CAUC, ele ficou de nos 

ajudar.Porquê?A gente tem a creche hoje no Jardim dos Eucaliptos, que se 

encontra há muito tempo parado por problema antigo já,não vamos ver o 

passado e sim tentar resolver os problemas até então, e também para reformas 

de escolas, que escolas hoje em dia aqui em Biritiba estão todas defasadas, 

todas com a estrutura bem deteriorada.E também a respeito do postinho do 

Castellano, tem que... até gostei da sugestão da nobre vereadora Zuleika, 

porque, que eu me lembro, se encontra um processo judicial, inclusive onde o 

meu tio foi condenado por causa da escolinha e, nesse processo, ele foi 

condenado porque a construção foi perto do córrego.Então a distância acho 

que do posto de saúde é a mesma distância do córrego, porque a diferença... 

só inverte o lado.Então tem que ver com o técnico da CETESB mesmo para ver 

se tem essa disponibilidade ou não.E também, só para finalizar, agradecer a 

assessoria do Bertaiolli, que nos atendeu muito bem, nos explicou muitas 

coisas, que foi a Sueli, o Ismael, o Arthur, o Matheus, onde direcionou as 

nossas demandas para o Ministério, nos acompanhou e também nos auxiliou 

nos trabalhos nesses dias que ficamos lá.Obrigado, Sr. Presidente! Obrigado a 
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todos.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Sérgio de Paula 

Francoque, com a palavra, diz: “Sr. Presidente,nobres pares, a imprensa aqui 

presente, toda a comunidade:boa tarde a todos!Na última sessão, eu havia dito 

que recebi as mães da APAE aqui com uma reivindicação, onde há 21 dias não 

estavam sendo atendidos os seus filhos, nossas crianças e jovens, pelo 

Município,no que diz respeito ao transporte para essas crianças e jovens para 

a APAE, e que estavam com a aprendizagem comprometida por conta dessa 

falta de continuidade. E aí explanamos aqui sobre o assunto na sessão 

passada.Saindo daqui, fui direto à prefeitura protocolar os documentos 

solicitando uma reunião com o prefeito e com a equipe responsável das 

devidas secretarias para que pudéssemos solucionar o problema o quanto 

antes.Eum novo também documento pedindo explicação de porquê que há 21 

dias não tinha o atendimento.E o prefeito me colocou que estava com 

problema, sim, no atendimento, e que o quanto antes ia solucionar isso.A 

reunião ainda não foi agendada, porém o atendimento já voltou.Não diria que 

está normal o atendimento, porque eu falo hoje que está normal, amanhã falta 

o carro... “O Vereador está mentindo”.Então está atendendo de maneira 

provisória, não está definitivo ainda, mas o compromisso do prefeito foi que nos 

próximos dias uma solução definitiva se dá no caso do atendimento para as 

crianças e os jovens da APAE.Então estamos no aguardo do atendimento.”. O 

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

esclarecimento, esse veículo que está disponível hoje é o mesmo daprefeitura 

ou a prefeitura fez uma locação?...Só para... Vossa Excelência não tem essa 

informação?”. O Vereador Sérgio de Paula Franco responde: “Não, não tenho 

essa informação; o que ele me colocou é que no dia seguinte no máximo em 

dois dias ele iria providenciar um veículo para isso.E aí, quando eu entrei em 

contato com as mães, as mães me disseram:„Está sendo atendido‟, mas eu 

não tive como estar no local no momento do embarque para verificar.E gostaria 

de fazer um comentário aqui, a gente muitas vezes critica a falta de ação, a 

inércia, o descompromisso de secretário A, B e C.Estive no sábado na Rua 

Colômbia e, para quem conhece, uma rua muito íngreme, um lugar, assim, de 

muita dificuldade de acesso.E com material colocado, a rua em perfeitas 

condições, esquina com a Canadá, então um trabalho de ótima qualidade feito 

lá.Nas ruas Uruguai, na Datallo Pedro Rocco também; as ruas em excelente 

qualidade.É claro que,como dito aqui,falta muito ainda, tem muita rua da cidade 

comprometida, haja vista os nossos pedidos, né?Mas vale a pena citar aqui 

que os trabalhos realizados nessas ruas foram de ótima qualidade.Com relação 

ao projeto colocado aqui sobre as contas de 2015,que fique claro: o voto é 

livre.Respeite-se o voto. Ponto.Assunto encerrado.Respeite-se o voto.Agora, 
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com relação à documentação, eu gostaria de citar aqui que há três meses, 

usando essa Tribuna, eu pedi a documentação referente às contas 2015.Eu fiz 

o pedido aqui, foi verbal, porém está registrado na ata.Eu pedi essa 

documentação.Essa documentação não veio.E aí foi medito na saída da 

sessão:„Professor,mas é muita coisa, é muita cópia,dispende muito 

gasto.Podemos melhorar isso?‟.„Podemos, eu quero todos os pareceres, todos 

os pareceres, somente isso.‟.E eu não recebi um parecer.Então não estou 

questionando, porque eu não faço parte da Comissão de Tributação e 

Finanças, não estou questionando o que é de deliberação da comissão.Eu 

estou questionando uma documentação que eu pedi e não recebi. Porque se o 

prazo é de 15 dias, se vão três meses e eu não recebi um parecer.Eu 

precisavade todos; eu não recebi um. Então minha indignação hoje é pela falta 

de recebimento do documento pedido.Eu sou um vereador, ponto. Mas eu fiz 

um pedido e não fui atendido e nem justificativa eu recebi de ninguém de 

direito.Então fica aqui uma denúncia na qual eu não fui atendido no pedido de 

documentação que eu fiz.É só isso, muito obrigado,Sr. presidente.”.O Vereador 

Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. presidente, eu solicito que 

seja feita uma convocação; eu, como presidente da Comissão da Saúde, 

juntamente com o Vereador Leonardo Venâncio Molina, o Nobre Vereador, que 

fosse convocada uma reunião com os membros, embora, senhor presidente, 

nobres pares,todos aqui sabem que a gente não tem como convocar o prefeito, 

mas que fosse estendido também o convite para o Excelentíssimo senhor 

Prefeito; o convite também para o responsável da CETESB, até mesmo para 

atender ao pedido da Nobre Vereadora Zuleika; tanto é que ela também faz 

parte dessa comissão como membro, e que fosse convocado o secretário, 

todos eles, e gostaria também que o procurador jurídico do nosso município 

também viesse,Sr. presidente.Seria só isso a respeito da convocação dessa... 

inclusive, na quinta-feira, a partir das 14 horas.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves responde e faz suas considerações finais: “Essa Presidência 

se reunirá com a diretora da Casa para que providencie a convocação de todos 

os citados e o convite,mais especificamente no caso da CETESB, assim que 

terminar a sessão.Bom, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de 

apenas informar duas situações: realmente o vereador Sérgio,a três meses 

atrás, solicitou a cópia dos pareceres do Tribunal, o funcionário da Casa, o 

Edésio, passou em todos os gabinetes no pendrive, porque o volume era muito 

grande pra passar todos os pareceres que foram escaneados;o de Vossa 

Excelência, não sei por qual motivo, eu vou apurar isso com ele ainda, de 

repente, o seu assessor pôde não estar presente no dia que ele passou, e até 

por lapso administrativo, acabou não retornando para passar.Porém, também 
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não justifica Vossa Excelência falar três meses, e em três meses Vossa 

Excelência também não cobrar novamente o referido parecer.Quanto à questão 

da Sabesp que eu coloquei a semana passada, a Mesa Diretiva vai se reunir 

essa semana e nós vamos baixar a Portaria com três ou quatro representantes 

do Legislativo para tratar especificamente sobre a questão da Sabesp, tá?Essa 

Presidência, ela tem acompanhado mais especificamente a MP 868, que trata 

sobre a questão do saneamento ambiental no país todo; ela tem o prazo até o 

dia 3 para ser votada tanto na Câmara, quanto no Senado, e se ela não for 

votada,ela vai caducar.Ela caducando, volta nos moldes que estava 

anteriormente.Se ela for aprovada nas duas Casas, nós vamos ter uma 

reviravolta muito grande na questão da lei do saneamento, e essa comissão 

que será constituída de três ou quatro membros dessa Casa levará os pleitos 

do Legislativo junto com o Executivo para com a Sabesp, para que possamos 

estarmos discutindo essa questão.Terminadaa Ordem do Dia e nada mais 

havendo a ser tratado, agradeço os presente e declaro encerrada a presente 

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

Mirim, 27 de maio de 2019. 
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