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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.  

 

Aos dezoito dias do mês de março 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 

Eduardo Melo, Fernando José Gonçalves, Jorge Mishima, José Rodrigues 

Lares, Juniel da Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de 

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

Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter 

Machado de Almeida, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 

presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao Primeiro Secretário, 

Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada nominal dos 

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

presentes, apostas às fls. 96 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Antes de iniciar a Sessão, o Sr. 

Presidente requereu ao plenário um minuto de silêncio em homenagem às 

vítimas do ataque à Escola Estadual Raul Brasil, no município de Suzano, 

ocorrido no dia 13/03/2019. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária 

do dia 08 de março 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. 

2. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que 

fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 11 de março 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 043/2019 e Ofício nº 140/2019, do Ministério Público do Estado de 

São Paulo. 3. Ofício nº 043/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

– encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 62 ao 77/2019; *Decreto n° 

3392, 3393 e 3394/2019; *Termo de Convênio n° 20190225/14240; *Termo 

Aditivo n°02 ao Contrato n° 015/2018; *Carta Convite n° 02/2019 – Contrato n° 

008/2019; *Contrato n° 07/2019; *Inexigibilidade de Licitação n° 01/2019 – 

Contrato n° 05/2019.4. Ofício nº 140/2019 – Ministério Público do Estado de 

São Paulo – comunicado de assunção do Sr. José Floriano de Alckmin Lisboa 

Filho às funções de 7º Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes. Terminado o 

Expediente, passou-se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das 

Indicações nº 056 a 072/2019. 1. Indicação nº 056/2019, de autoria do Nobre 

Vereador José Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 



2 
 

que o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja 

reparado e tome providências cabíveis a respeito de uma grande cratera que 

está se formando por baixo do asfalto, com risco de erosão na pista da Estrada 

Dr. Arthur Alberto Nardy, Bairro do Sogo. 2. Indicação nº 057/2019, de autoria 

do Nobre Vereador José Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que seja 

implantada uma luminária no primeiro poste da entrada na Rua Antônio José 

Martins de Miranda, Bairro Hiroy. 3. Indicação nº 058/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Responsável EDP Bandeirantes 

que em todo o bairro Pomar do Carmo e Cinturão Verde, providencie a 

instalação de luminárias nas ruas onde não há nenhum ponto de luz e a troca 

de lâmpadas que estão queimadas.4. Indicação nº 059/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que interceda 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 as construções dessas lombadas sejam 

nos respectivos locais; 1 – Em frente à residência do Sr. Costela 2 – Em frente 

à chácara Nossa Senhora Aparecida n° 80 3 – Próxima à residência da Família 

Maia Esta indicação reitera os dezessetes requerimentos e duas indicações. 5. 

Indicação nº 060/2019, de autoria do Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao 

Departamento Competente para que seja feita a manutenção do tipo roçagem 

dos acostamentos da Avenida dos Caquizeiros em toda a sua extensão desde 

sua entrada no Bairro do Pomar do Carmo. 6. Indicação nº 061/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Setor Competente da 

Municipalidade as providências que se fizerem necessárias, visando a 

manutenção, com a reparação tapa buracos na Rua Maria José Machado de 

Oliveira, Bairro Cruz das Almas neste Município. 7. Indicação nº 062/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Fernando José Gonçalves: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto ao Setor Competente da 

Municipalidade as providências que se fizerem necessárias, para a 

manutenção e recuperação da iluminação pública da Rua Maria José Machado 

de Oliveira, próximo ao número 263, Bairro Cruz das Almas neste município. 8. 

Indicação nº 063/2019, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de 

Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo 

tome providências necessárias para que sejam colocados braços e feita à troca 

de lâmpadas na Estrada do Minami. 9. Indicação nº 064/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que o mesmo tome providências necessárias para que seja 
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feita a troca de lâmpadas na Estrada Doutor Alberto Nardy e Estrada do Sogo. 

10. Indicação nº 065/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula 

Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda junto 

ao Órgão Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de roçada, limpeza e tapa buracos na Rua Manoel da Nóbrega, 

localizada no Parque Marciano. O Vereador Sergio de Paula Franco solicitou 

pela ordem: “Eu gostaria de solicitar a retirada da Indicação nº 066, uma vez 

que a Prefeitura Municipal já executou a limpeza no local.”. O Sr. Presidente 

acatou o pedido do Vereador e retirou da pauta a indicação. 11. Indicação nº 

067/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento Competente para 

que o mesmo providencie com a máxima de urgência possível, instalação da 

iluminação pública em toda a extensão da Rua Benedito Rodrigues Gomes, 

Vila Dina centro, e na Avenida Benedito Miranda Melo, Bairro Vertentes. 12. 

Indicação nº 068/2019, de autoria do Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento 

Competente para que o mesmo providencie com a máxima de urgência 

possível, a construção de um banheiro público na Rua GildoSevali em frente ao 

ponto de taxi. 13. Indicação nº 069/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Eduardo Melo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente para que tome providências no 

sentido de melhorias na iluminação pública em toda a extensão na Rua 31 de 

Março, no Bairro Jardim Yoneda. 14. Indicação nº 070/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente à realização de serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Santa Catarina próximo ao 

Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, em toda sua extensão. 15. Indicação nº 

071/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a 

manutenção e expansão da iluminação pública na Rua Erival Bento Zanetti, 

Bairro Jardim Yoneda, nesta cidade, em toda sua extensão. 16. Indicação nº 

072/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente à 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada José 

Maria Batalha (Antiga Estrada do Sargento) Bairro Rio Acima, em toda sua 

extensão. 17. Indicação nº 073/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja feita a manutenção na Rua 

Peru em toda sua extensão do Bairro Castelano. 18. Indicação nº 074/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Departamento Competente para que 
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seja feito o trabalho de limpeza da viela na Avenida Caquizeiro e a canalização 

de água das ruas acima no Bairro Pomar do Carmo.Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 018/2019.SUBSCRITO POR TODOS OS NOBRES 

VEREADORES. 1.Projeto de Lei nº 018/2019: Inclui o Musical da Paixão de 

Cristo no Calendário Oficial de Eventos do Município de Biritiba 

Mirim.Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM DO DIA.O 

Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 050 a 

055/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA 

SILVA. 1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 050/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que determine a Secretaria 

Competente para que seja colocado braços de lâmpada e lâmpadas/iluminação 

nos Bairros Nirvana e Rio Acima. APROVADO.2. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 051/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo analise o Anteprojeto de autoria desse nobre vereador 

intitulado “A semana de acompanhamento psicológico e terapêutico às crianças 

e adolescentes das escolas públicas e comunidades próximas e dá outras 

providências”.APROVADO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

052/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente e tome as devidas providências 

em relação ao serviço de roçada em toda área de caminhada e lazer, no 

Centro Esportivo Municipal – José Oliva Melo “Zezé”. APROVADO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR.4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 053/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que este solicite o cumprimento das seguintes Leis de 

auxilio transporte para servidores públicos: Lei Ordinária n° 1049, de 06 de 

dezembro de 2001, na autoria de Roberto Pereira da Silva e Lei Ordinária n° 

1291, de 18 de outubro de 2005, na autoria de Márcio Aparecido Cardoso.O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu sou contra esse 

requerimento porque eu acho que deveria ser para o Setor de Obras, Setor da 

Saúde, não só para rede de ensino, então eu sou contra esse requerimento.”. 

O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Antes da votação, senhor 

Presidente, eu estou de acordo com o Vereador Leonardo Venâncio Molina 

porque não abrange todo o setor público; voto contra o requerimento do 

Vereador.” O Vereador Lourival de BispoMatos solicita pela ordem: “Eu 

também sou contra porque acho que se é realmente para favorecer a um, tem 

que favorecer a todos, porque realmente tem funcionário público; por isso que 

eu sou contra.”. O Vereador Reinaldo Pereira Junior solicita pela ordem: “O 

requerimento, ele só solicita que seja cumprida uma lei que já existe.Se tivesse 

uma lei no passado que fosse feita para todos os setores, eu solicitaria que 

aplicasse essa lei para todos os setores, mas a lei que está em vigência nunca 
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foi aplicada desde 2001, pelo menos nessa atual gestão que nós estamos 

legislando; é o que eu estou solicitando, só para que ela esteja tendo 

funcionalidade.”.O Sr. PresidenteFernando José Gonçalves diz: “Apenas para 

título de informação, antes de... até para que os Nobres Pares possam se 

posicionar, e também o Vereador Reinaldo, caso seja necessário também 

clarear um pouco mais o posicionamento, eu, até por função de funcionário 

efetivo da prefeitura, afastado que estou, eu pedi para a Casa providenciar o 

Estatuto do Funcionalismo, da qual lá na seção 2 fala sobre transporte.E sobre 

a questão da concessão do transporte, o artigo 124 fala “Conceder-se-á 

indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização 

de veículo próprio de locomoção para execução de serviços externos por força 

das atribuições próprias do cargo”.O parágrafo único:“Os critérios e valores 

para indenização de que trata o caput deste artigo serão estabelecidos em 

decreto do Poder Executivo, ato da Mesa pelo Poder Legislativo ou atos dos 

próprios titulares das autarquias efundações públicas municipais.”. Eu entendi o 

requerimento de vossa excelência quando vossa excelência solicita o 

cumprimento da lei 1.049, bem como o cumprimento da Lei 1.291.É claro que o 

requerimento é pertinente, solicitando a execução da lei, porém o 

entendimento, pelo menos dessa Presidência, é de que as duas leis são 

inconstitucionais, porque a lei 1.049, ela dá a concessão apenas... ela fala no 

seu artigo 1º - e é importante frisar isso –“Art. 1º: fica o Poder Executivo 

autorizado a conceder a todos os servidores da rede municipal de ensino o 

auxílio de transporte mensal no valor de R$ 50,00. Art.2º: somente farão jus ao 

auxílio que trata o artigo primeiro servidores que prestam serviços nas escolas 

da zona rural e bairros periféricos.”. Eu só estou colocando essa manifestação 

aqui, não é um posicionamento particular da Presidência, para que dê e 

exponha um pouco mais de clareza a todos os Nobres Pares na sua votação. 

Essa foi a lei 1.049, que foi do Poder Executivo, que fala especificamente da 

educação.E aí, na época, o Poder Legislativo, através do Presidente da 

Câmara, o senhor Márcio Aparecido Cardoso, ele coloca o seguinte no artigo 

primeiro:“Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a todos os servidores 

da rede municipal de ensino o auxílio-transporte mensalmente um valor de R$ 

50,00.Somente farão jus ao referido benefício os servidores da rede municipal 

de ensino que prestarem serviços na EMEF e EMEI da rede municipal, desde 

que os mesmos residama mais de mil metros das redes municipais.O referido 

auxílio-transporte não incorpora os vencimentos dos servidores beneficiados.”. 

Então, isso, eu estou colocando o formato da lei para que os Nobres Pares 

tenham um pouco mais de conhecimento da profundidade do requerimento do 

nobre Vereador Reinaldo, que é jus solicitar ao funcionalismo o auxílio 

transporte, mas no Estatuto do Funcionalismo não é garantido; existem essas 

duas leis que garantem única e exclusivamente para os funcionários da rede 
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municipal de ensino, que é o que o Vereador Reinaldo está solicitando; 

solicitando, requerendo que a prefeitura cumpra, o Executivo cumpra apenas 

para a rede municipal de ensino conforme as duas leis que foram aprovadas, 

correto?Apenas para título de esclarecimento.”.O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “No meu entendimento, o nobre Vereador solicita 

que o Poder Executivo dê cumprimento à lei, uma lei que não está sendo 

cumprida.Então senão há constitucionalidade na lei, o Executivo deve analisar 

essa lei em questão, deve encaminhar para o seu jurídico e esse jurídico deve 

entrar com uma ação nesta Casa pedindo para invalidar essa lei, porque a 

gente não pode ter uma lei válida, só que essa lei é válida no município, não 

está sendo cumprida e não tem constitucionalidade. Então,nesse momento, o 

requerimento do nobre Vereador é válido, eu sou favorável, porque estamos 

passando para o Poder Executivo que ele precisa cumprir essa lei.Se ele vera 

necessidade de não cumprir essa lei por força da Constituição ou por força de 

uma outra lei, ele justifique e mande para essa Casa a anulação dessa lei, o 

cancelamento ou a adequação dessa lei. Mas acredito que, nesse momento, o 

requerimento do nobre Vereador faz, sim, todo o sentido e eu sou favorável.Se 

o Executivo assim entender que ela não se justifica, ele que mande então a 

anulação dessa lei para essa Casa. Muito obrigado.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Eu até entendo o requerimento do 

nobre Vereador, eu acho que o Vereador Sergio foi muito feliz na sua 

colocação.O requerimento é uma forma de encaminhar ao Executivo para 

provocar o Executivo no sentido de que:“Olha essa lei, pelo menos no meu 

entendimento, é inconstitucional.” Eu vou ser como o Vereador Leonardo se 

posicionou, ou você fornece para todos os funcionários, que é um direito 

constitucional, ou você não fornece para ninguém,tá certo?Agora o que não 

pode é você fornecer para uma área específica e deixar outras áreas sem 

atendimento, né?Eu acho que, se depender do meu voto,se for minerva,eu 

aprovaria o requerimento do Vereador, mas com essa condição de que 

provocando o Executivo no sentido de:“Olha, precisa se analisar a 

constitucionalidade da lei.”Eu não sei se hoje está sendo cumprida, mas como 

o nobre Vereador apresentou o requerimento, acredito que não esteja sendo 

cumprida, então é o posicionamento da Presidência.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molinasolicita pela ordem: “Só para reiterar: eu não estou aqui para 

prejudicar funcionário nenhum da rede de ensino, mas eu não acho justo 

também deixar os funcionários do setor de obras e da saúde, que pegam 

ônibus, moram longe; muitos moram em Salesópolis, Remédio, outros moram 

em Mogi e vêm trabalhar.Então com isso, o requerimento do Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior, se ele provocar o Executivo e mandar para o 

Legislativo, assim eu votarei se for necessário para expandir para os 

funcionários gerais, que é do setor de obras, saúde e educação. Aí sim tem 
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meu voto, muito obrigado.”. O Vereador Robério de Almeida Silva  solicita 

pela ordem: “Sr. Presidente, embora seja inconstitucional essa lei que que 

acontece?Como bem diz o nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: se for 

para ter uma lei para beneficiar apenas uma pasta, realmente eu sou contra; 

agora uma lei que traga o benefício para todas as pastas, ou seja, para todos 

os funcionários públicos, aí sim pode contar comigo. Oprofessor nobre 

Vereador Sergio, realmente ele foi bastante feliz na fala, porque a matéria aqui 

é o requerimento, é que se cumpra a lei.Mas no meu entendimento, é melhor 

nós revermos esse projeto para que estenda para todos os funcionários 

públicos do município de BiritibaMirim. Muito obrigado, senhor Presidente.”.O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Só para título de 

informação não é projeto, é requerimento solicitando que seja cumprida a 

lei.Obrigado.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Nobre 

Vereador, quero parabenizar o senhor e já vou deixar aqui que apoio, até 

porque, se o Executivo, ele não está cumprindo essa lei, já está falha.E se é lei, 

tem que ser cumprida.E amanhã que o Executivo possa estender para todas as 

pastas, todos os funcionários públicos, já apoio e parabéns; parabéns pela fala, 

professor Sergio. Muito obrigado.”. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS.5. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 054/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Secretário de Administração e Finanças 

informações, em caráter de urgência, sobre as arrecadações tributárias deste 

município, notadamente no que concerne a cobrança de inadimplência 

referente ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU de pessoas físicas e 

jurídicas, e, quais os procedimentos jurídicos adotados para recebimento 

dessas e outras dívidas nas quais o município de Biritiba Mirim seja credor. 

APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Após ser 

aprovado esse requerimento do nobre Vereador sobre a questão de a questão 

do IPTU e quais os procedimentos jurídicos, antigamente a prefeitura,Vereador 

Paulo, ela ajuizava a dívida após cinco anos de débito.Aí eu não me recordo se 

foi no governo... acho que foi no final do governo Jacaré, do Roberto Pereira, 

reduziu-se, porque tinha um entendimento na lei de que precisava aguardar 

cinco anos para entrar para a dívida ativa, e teve uma jurisprudência de que, a 

partir do momento que virou o ano fiscal, automaticamente - automaticamente - 

o proprietário, o contribuinte, ele já entra na dívida ativa.E essa dívida ativa, 

primeiro a prefeitura faz a cobrança, já entra para a dívida ativa;é automático; 

mas ela entra na cobrança judicial.O que ocorre hoje é que a prefeituratem 

mais de 3.800 processos para notificação e para execução fiscal.E o corpo 

jurídico da prefeitura não tem... por mais que tenha condições técnicas, não 

tem condições de quantidade de pessoas para atender a essa demanda. Mas 

assim que vossa excelência receber a resposta desse requerimento, eu solicito 



8 
 

de vossa excelência que depois autorize o encaminhamento a todos os Nobres 

Padres da Casa, muito obrigado.”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

SERGIO DE PAULA FRANCO. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 055/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar operação tapa buracos na Rua Graciliano 

Ramos, próximo a Igreja de São Brás, no Bairro Cruz das Almas.APROVADO. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção de Agradecimentos 

nº 005/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JORGE MISHIMA. 7. Em 

única discussão e votação a Moção de Agradecimentos n° 005/2019 ao Senhor 

Anderson Dias de Araújo. O Vereador Marcelo batista de Miranda Melo 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Vereador Jorge Mishima, 

porque o funcionário em questão, o Anderson, é uma pessoa extraordinária no 

atendimento à população.Eu tenho podido acompanhar o serviço dele, Jorge, e 

ele mostra como um funcionário de uma autarquia pode ser gentil; tem se 

mostrado bastante solícito.A gente também que tem administração de imóveis, 

e sendo coerente.Eu tenho que deixar aqui, e peço inclusive, encarecidamente, 

se eu puder assinar com o senhor, porque é uma homenagem muito assertiva 

ela,tá?Gostaria mesmo;ele é bem merecedor disso daí!Se eu puder,se deixar 

eu assinar, né, porque eu sou prova disso, eu não posso me furtar a 

parabenizar vossa excelência, bem como o funcionário.Obrigado.”. O Vereador 

Jorge Mishima responde: “Com certeza, Vereador.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem:“Também quero parabenizar a moção de 

aplausos do Vereador Jorge Mishima ao funcionário da Sabesp, senhor 

Anderson.Parabéns, Anderson; e continua assim representando o seu trabalho, 

garantido a todos os cidadãos de bens que você faça o seu serviço com 

dedicação, e eu deixo aqui meus parabéns. Muito obrigado e gostaria também 

de assinar junto com o senhor, viu, Vereador?”.O Vereador Jorge Mishima 

responde: “Será com certeza um orgulho para este Vereador.”. O Vereador 

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

parabenizar o nobre Vereador Jorge Mishima e parabenizar também, viu, 

Anderson?Continue assim,tá?Onde você estiver, fora do município ou dentro 

do município de BiritibaMirim, prestando esse mesmo atendimento que você 

vem prestando para com a Sabesp e a população.Realmente a população 

precisa mesmo de pessoas assim como você para sair de dentro de uma 

determinada agência, seja lá onde você estiver trabalhando.Hoje você está em 

Biritiba Mirim, mas amanhã você pode estar em uma outra agência da Sabesp, 

em outro município, mas que o munícipe, ele saia sem dúvida alguma,tá, 

ok?Então parabéns pelo seu trabalho, e ao nobre Vereador Jorge Mishima, 

parabéns pela moção.”.O Vereador Lourival de Bispo Matos solicita pela 

ordem: “Parabenizar também essa moção do nobre Vereador Jorge Mishima e 
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o Anderson pelo trabalho prestado à nossa população.Realmente é a nossa 

população que agradece todo o trabalho, a honestidade e o trabalho prestado 

às pessoas que realmente te procuram.Eles ficam feliz quando chegam num 

ambiente que realmente são bem atendidos, são bem recebidos, então esse é 

que é o trabalho de um funcionário de qualquer empresa que seja, é fazer esse 

trabalho do bom atendimento.Então é a população de Biritiba que agradece 

todo o seu trabalho, Anderson.Muito obrigado por você realmente prestar esse 

trabalho à nossa população, muito obrigado!O Vereador Sergio de Paula 

Franco solicita pela ordem: “Gostaria também de parabenizar o nobre 

Vereador Jorge Mishima pela moção e parabenizar o Anderson, né, pela 

maneira diferenciada com que ele atende a todos os munícipes,independente 

de condição social,independente de aparência.Eu já fui atendido algumas 

vezes pelo Anderson e pude observar que todas as pessoas que chegam ali 

têm o mesmo atendimento.E é isso o que a gente prezano atendimento 

público, né? Que todas as pessoas, independente do que elas sejam,do que 

elas fazem, que elas tenham o mesmo atendimento, né?Então parabéns, 

Anderson, pela Moção e Deus te abençoe!”.O Vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador, que foi 

muito feliz com nessa moção de aplauso. Gostaria de parabenizar o Anderson, 

que eu conheço; excelente profissional que você é, que vem desenvolvendo na 

cidade aí.Parabéns e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, muito 

obrigado.”O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Se vossa 

excelência permite, gostaria de dissertar alguma coisa a respeito do Anderson, 

mas sentado. Eu, aqui, na verdade, eu tinha a intenção primeira de fazer uma 

Moção de Aplausos, mas vim a saber que ele irá para Caraguatatuba, se não 

me engano, São Sebastião, e nós vamos perder... nós falamos „nós‟, como 

usuários e clientes da Sabesp; nós vamos perder um excelente funcionário.Não 

quero dizer com isso que não virá outro, com certeza virá outro, mas suprir a 

lacuna do nosso amigo, eu posso falar assim, extraprofissional!Nós temos aí 

umas atividades esportivas juntos...Quero parabenizar você, Anderson, e 

agradecer.Com certeza o litoral norte está ganhando um ótimo funcionário, 

atencioso com todo mundo. Muito obrigado! Sr.Presidente, eu gostaria ainda, 

que eu sei que é antirregimental, se vossa excelência pudesse ceder dois 

minutinhos para o Anderson se ele quiser usar a Tribuna, obrigado.”. O Sr. 

Presidente acata o pedido do nobre Vereador. APROVADA.O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Sr. Presidente, uma vez aprovada por 

unanimidade, eu gostaria também que tivesse a assinatura dos nobres, de 

todos os Nobres Pares que compõem esse legislativo de Biritiba. Obrigado.”. O 

Sr. PresidenteFernando José Gonçalves diz: “Será colocada à disposição de 

todos os nobres Vereadores para os mesmos que quiserem assinar, estáà 

disposição. Eu gostaria de, em nome... nessa questão da moção,em nome do 
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Anderson,a gente chama de „Ferrugem‟, de „Lindão‟; é um amigo de longa 

data.Me recordo como se fosse hoje o dia que ele entrou na Sabesp,Vereador, 

que ele foi trabalhar em São Paulo, estava lá na zona norte de São Paulo, zona 

sul de São Paulo, do outro lado, saía daqui de madrugada, chegava aqui à 

noite.Com muito sacrifício, com muito mérito conseguiu a sua locação aqui no 

município de Biritiba Mirim, onde ele constituiu família, onde tem suas duas 

filhas, da qual tenho o grande prazer de conhecer não só ele, mas a família 

toda, e desejar a você, Anderson, infelizmente Biritiba perde com a sua saída 

para São Sebastião.Você residirá em Caraguá, junto com a sogra, né?Mas 

estará trabalhando em São Sebastião; que você tenha muito sucesso lá, que 

você consiga desenvolver o mesmo trabalho que você desenvolveu e tenho 

certeza que você irá desenvolver; aqui em Biritiba, porque isso só... pela sua 

personalidade, só enaltece e valoriza ainda mais o ser humano que você é.Em 

atendimento ao Requerimento do Vereador Jorge Mishima, mesmo não sendo 

regimental, vou autorizar cinco minutos de uso da Tribuna para o nosso amigo 

Anderson, pra que ele possa fazer as suas considerações. Solicito ao Vereador 

Jorge Mishima que conduza o mesmo ao plenário.”.O Sr.Anderson Dias de 

Araújo, com a palavra, diz: “Primeiramente, boa tarde! Nunca passei por uma 

situação dessa... é meio que uma saia justa, mas é extremamente 

gratificante.Agradeço ao amigo Jorge, amigo Fernando, muitos aqui...o 

Marcelo, Juca, todo mundo, Paulinho... conheço várias pessoas.Estou tendo o 

prazer de conhecer mais pessoas. Assim, o que eu sempre procurei fazer é um 

sistema que eu adotei: eu passei a dar a todos os clientes o atendimento que 

eu gostaria de ter.Vamos em banco, vamos no hospital, vamos em inúmeras 

instituições e essas instituições,em todas essas instituições temos bons 

profissionais,só que em muitos momentos nós penamos pelo quê?Os 

profissionais, às vezes, guardam informação.Eles não passam uma informação 

que pode nos beneficiar.Então busco sempre orientar o cliente, esclarecer o 

cliente e tratar a todos com o devido respeito e educação, porque todos 

merecemos educação e respeito.Cliente chega, às vezes, um pouco alterado, 

com problema de conta, de dívida; eu não estou ali para piorar a vida do 

cliente; ao contrário, eu já mostrei e sempre mostro para muitos que eu sou o 

veículo da solução.Se a pessoa conversar comigo, me explicar e dizer o que 

ela está precisando e como que ela quer resolver,dentro das minhas 

incumbências e do procedimento da empresa, nós iremos resolver.Sempre 

estaremos prontos a atender o cliente, resolver o problema dele com 

autonomia, que graças a Deus eu tenho dentro da empresa essa autonomia; 

conhecimento e apoio da chefia, porque eu não faria se eu não tivesse o 

apoio.E faço o melhor para todos sermos iguais.Eu sou igual a todo mundo e 

trato bem todo mundo e gosto de ser tratado bem.Então, assim, se eu posso 

auxiliar independentemente de quem seja, eu vou auxiliar.Para mim não há 
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distinção de cargo político, salário que ganha ou status, não;não existe essa 

distinção; todos somos clientes.Todos somos clientes Sabesp no momento e 

busco a satisfação de todos os clientes independentemente de quem seja.Mais 

uma vez uma boa tarde; muito obrigado a todos ((aplausos))!”. Retomando os 

trabalhos, o Sr. Presidente solicita a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica 

e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 013/2019. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS 

SANTOS.8.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 013/2019, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL.Em única discussão e votação o Parecer das Comissões: 

Eduardo Melo [Favorável], Jorge Mishima [Favorável], José Rodrigues Lares 

[Favorável], Juniel da Costa Camilo [Favorável], Leonardo Venâncio Molina 

[Favorável], Lourival Bispo de Matos, [Favorável], Marcelo Batista de Miranda 

Melo [Favorável], 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 

parecer por 12 votos favoráveis.Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 013/2019: Eduardo Melo [Favorável], Jorge Mishima [Favorável], José 

Rodrigues Lares [Favorável], Juniel da Costa Camilo [Favorável], Leonardo 

Venâncio Molina [Favorável], Lourival Bispo de Matos, [Favorável], Marcelo 

Batista de Miranda Melo [Favorável], 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 projeto por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 004/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA.9.Parecer Jurídico, que deu o 

projeto por REJEITADO. Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 004/2019, que deu o projeto por FAVORÁVEL.Em única 

discussão e votação o Parecer das Comissões: Eduardo Melo [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos, 

[Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Paulo Rogério dos Santos [Sim], 

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

Franco [Embora o parecer jurídico opinativo dessa Casa seja contrário, eu sou 

favorável, eu voto „sim‟ para que o jurídico do Executivo verifique se há 

condição de aprovar essa lei ou não – mas eu voto „sim‟] e Walter Machado de 

Almeida [Sim]. APROVADO o parecer por 12 votos favoráveis. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 004/2019: Eduardo Melo [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], José Rodrigues Lares [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], 

Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos, [Sim], Marcelo 



12 
 

Batista de Miranda Melo [Sim], Paulo Rogério dos Santos [Sim], Reinaldo 

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

[Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim]. APROVADO o projeto por 

unanimidade. Terminadas as proposituras, o Sr. Presidente solicita que seja 

feita a leitura dos Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. Os 

Vereadores José Rodrigues Lares, Juniel da Costa Camilo, Marcelo Batista de 

Miranda Melo e Leonardo Venâncio Molina solicitam ao Presidente suas 

retiradas do plenário, visto não haver mais material para votação, o que lhes é 

concedido.O primeiro Vereador a fazer uso da Tribuna é o Vereador Robério 

de Almeida Silvaque, com a palavra, diz: “Excelentíssimo senhor Presidente, 

Mesa Diretiva, boa tarde! Nobres Pares, boa tarde; população aqui presente, 

boa tarde! Imprensa aqui presente, Márcio sempre postando, sempre 

trabalhando para o bem do nosso município e levando a informação para o 

munícipe, que é o mais importante, boa tarde! Aos funcionários desta Casa 

também, uma boa tarde! Primeiramente eu gostaria de deixar aqui registrado o 

fato que aconteceu em Suzano.Infelizmente nós já podemos ver isso nos 

Estados Unidos, ou seja, em outro país, e não aqui no Brasil.Aqui no Brasil 

aconteceu em Campinas recentemente, mas são poucos os casos, pelo menos 

que chegam aqui ao nosso conhecimento. Gostaria também de agradecer aos 

nobres pares aí pela aprovação do requerimento nº 51, onde é como se fosse 

um anteprojeto, né, é um anteprojeto queestá sendo encaminhado para o 

Executivo, para que as escolas do município tenham um acompanhamento 

melhor. Realmente precisa de psicólogo para estar acompanhando as nossas 

crianças. Inclusive eu entrei com um projeto de lei o ano passado justamente 

falando da necessidade que o município precisa de profissionais estarem 

acompanhando as nossas crianças.Tem muitas coisas que nós podemos 

evitar; eu acho que nós aqui, o nosso município não precisa esperar acontecer 

no município vizinho para que a gente possa tomar as devidas providências 

aqui dentro do nosso município.Então, portanto, o meu agradecimento aos 

nobres pares pela aprovação do requerimento.Gostaria também de aproveitar a 

oportunidade e agradecer aos nobres pares também por ter entendido que o 

projeto de uma implantação dos Ecopontos, que é o projeto 004 de minha 

autoria, a importância que tem dentro do nosso município, para que cada um 

conscientize e destina o lixo no local correto, o entulho no local correto 

também.Então, excelentíssimo senhor Presidente, a minha fala encerra-se por 

aqui e gostaria também de desejar a todos uma boa tarde, fiquem com Deus.”. 

O Sr. PresidenteFernando José Gonçalves diz: “Solicito aos presentes que 

permaneçam no plenário para que a gente possa manter o quórum em respeito 

à palavra Vereador Sergio, sendo o último inscrito.” O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Sergio de Paula Francoque, com a palavra, diz: “Sr. 

Presidente, nobres pares, população aqui presente, a imprensa, boa tarde a 
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todos! Senhor Presidente, nesta tarde eu também gostaria de manifestar 

aqui,como já desdeo início da Sessão, a minha solidariedade e os meus 

sentimentos a todas as vítimas, né?Aos profissionais da educação e a todos os 

alunos que foram vítimas no massacre do dia 13 último, na escola Raul Brasil 

em Suzano.É claro que nós vamos falar das vítimas que vieram a falecer, mas 

toda a comunidade escolar se torna vítima nesse momento, onde vários dos 

alunos e outros foram agredidos fisicamente, foram mutilados, alguns sofreram 

tiros, né, e outros, agressões físicas, mas todos, sem exceção,foram atingidos 

psicologicamente.Então o trabalho que vem sendo feito pela comunidade, né, 

pela população, pelos pais de alunos, pela prefeitura e por toda a comunidade 

escolar de Suzano tem sido muito bonito no trabalho de recuperação o prédio, 

de modificar as estruturas a ponto de se tornar um pouco mais agradável para 

os alunos quando eles retornarem.Então já foi marcado para que os pais 

possam ir até à escola para retirar o material dos alunos que ficaram na escola, 

os materiais que ficaram lá no dia do massacre, e está sendo feito um trabalho 

de acompanhamento psicológico com todos os alunos e profissionais da 

educação daquele local.Mas só para a gente imaginar tamanha proporção que 

isso tomou mundialmente falando, né, haja vista que presidentes de outros 

países têm se manifestado, o papa se manifestou.Então foi algoque não atingiu 

só a cidade vizinha aqui nossa, mas atingiu o mundo todo - diretamente a 

comunidade de Suzano, com quem eu me solidarizo - e peço a Deus que todos 

possam continuar na sua caminhada, tanto os profissionais quanto os 

alunos.Que esse obstáculo que foi criado a partir desse momento possa ser aí 

talvez até uma motivação para que nós, e para aqueles que sobreviveram à 

tragédia possam levar a sua vida adiante buscando fazer o melhor, né?Usando 

até as palavras do Anderson: fazendo para todos o mesmo tratamento, fazendo 

com que todos recebam um tratamento igual.Então que todos nós possamos 

ser igual para todos; que todos nós possamos fazer a diferença no mundo, 

levando, sim, tudo aquilo que a pessoa precisa, ainda que seja um abraço, um 

sorriso, mas que as pessoas possam se amar mais e possam viver mais a 

verdade, né?E que coisas como acontecido no dia 13 último não retorne a 

acontecer no nosso meio, nem aqui - tenho falado isso para os meus alunos - 

nem aqui, nem em Suzano e nem em lugar nenhum do mundo.Que nós 

possamos tirar isso como experiência, porque não existe coisa tão ruim que a 

gente não possa tirar algo de bom.E o que que a gente pode tirar de uma 

tragédia tão grande como essa?Fazer algo no dia de hoje que possa gerar 

vida, gerar entendimento, né, diminua os conflitos em todos os sentidos.E no 

mais, muito obrigado a todos e boa tarde todos.”. E não havendo mais 

Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves faz suas considerações finais: “Antes de encerrar a presente 

Sessão, convoco a reunião das comissões em conjunto para quinta-feira, às 
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15h30, conforme o horário já combinado com os membros da comissão; na 

quinta-feira, às 15h30 aqui na sala de reuniões para darmos os pareceres 

sobre os projetos pendentes. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço a todos os presentes...”. O Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior pergunta: “Sr. Presidente, poderia marcar a reunião das 

comissões para as15 horas?”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

responde: “Bom, nobre Vereador, o requerimento de vossa excelência é 

pertinente;o problema é que é assim:houve o acordo entre todos os membros 

das comissões para as 15h30, por isso essa Presidência acatou a sugestão 

como 15h30.Se vossa excelência conversar com os membros da comissão e 

eles concordarem as 15 horas, para essa Presidência, sem problema algum, 

fica combinado dessa forma. Eu determinei às 15h30 devido a esse acordo 

entre todos os Vereadores para as 15h30, mas se vossa excelência conversar 

e todos – pelo menos a maioria - estiverem de acordo, não vejo problema 

nenhum em antecipar para as 15 horas.”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

diz: “Até porque ocorre alguns atrasos, e já às 15 horas, aí até não excederia 

muito o horário, mas às 15h30, aí geralmente passa do horário... pelos 

funcionários da Casa também.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

encerra a Sessão: “Na última Sessão, nós ficamos aqui até às 18h30, então, 

sem problema nenhum; mas que vossa excelência faça esse trabalho de 

computação junto aosVereadores para convencê-los a participar das 15 horas. 

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

Ordinária do dia 18.Muito obrigado a todos!”.Esta Ata lida e achada conforme, 

vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 18 de março de 2019. 
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