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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.  

 

Aos vinte e cinco 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 procedessea chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 097 do Livro nº. 14, 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 18 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 020/2019, Ofício nº 113/2019 

e Ofício nº 046/2019.2.Leitura do Ofício n.º 020/2019 – Biritiba-Prev – 

Encaminha balancete Financeiro daReceita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de fevereiro de 2019.3. Leitura do Ofício n.º 113/2019 – 

S.M.S – Secretaria Municipal da Saúde – Assunto:Encaminha Convite – Ref: 

Conferência Municipal da Saúde. 4. Leitura do Ofício n.º 046/2019 - SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim –encaminha os Atos Administrativos: 

*Portariasn° 78 ao 080/2019 *Lei n° 1.851 de14 de março de 2019 *Lei n° 

1.852 de 14 de março de 2019 *Contrato de Comodato – Empresa Consiglog 

Tecnologia e Soluções LTDA, de 18 de fevereirode 2019 *Contraton° 04/2019 

*Termo Aditivon° 02 ao Contrato n° 17/2018. Terminado o Expediente, passou-

se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 075 a 

086/2019. 1. Indicação nº 075/2019, de autoria do Nobre Vereador José 

Rodrigues Lares: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao DER (Departamento de Estrada de Rodagens), 

queadministra a SP- 88, Rodovia Prof° Alfredo Rolim de Moura, para que seja 

analisadaas possibilidades de ser substituída as faixas duplas contínuas, por 

faixasseccionadas, na altura do KM-70.2. Indicação nº 076/2019, de autoria do 

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

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Responsável EEDP 
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Bandeirantes, que faça a trocade dois postes de madeira de rede elétrica que 

estão prestes a cair na Rua José Marques de Moura próximo à casa de n° 16 

no Bairro Vale Verde.3. Indicação nº 077/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à realização de serviços 

demotonivelamento e cascalhamento na Estrada Granja Fundão, no Bairro do 

Sogo,nesta cidade, em toda sua extensão.4. Indicação nº 078/2019, de autoria 

do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à 

realização de serviços demotonivelamento e cascalhamento na Estrada Nilo 

Garcia e na Estrada Santo Antonio,Sogo, nesta Cidade, em toda a sua 

extensão. Esta é uma reiteração das indicações n°81,82, 228, 297 e 

384/2017.5. Indicação nº 079/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

a Secretaria Competente a realização de serviços de motonivelamento 

ecascalhamento na Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro Cruz das Almas, 

nestacidade,em toda sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 94, 

231, 317 e374/2017, 011/2019.6. Indicação nº 080/2019, de autoria do Nobre 

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

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para providenciar o asfalto 

ourecapeamento em frente à Escola Angélica de Jesus Ferreira na Rua 

MariaGema deMelo Oliveira, no Bairro Jardim Yoneda.7. Indicação nº 

081/2019, de autoria do Nobre Vereador Eduardo Melo: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão 

Competente, para providenciar a limpeza e desentupir o bueiro em frente à 

Escola Angélica de Jesus Ferreira na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, no 

Bairro Jardim Yoneda. 8. Indicação nº 082/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

interceda junto ao Órgão Competente, para providenciar a pintura da lombada 

e implementar uma faixa de pedestre em frente à Escola Angélica de Jesus 

Ferreira na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, no Bairro Jardim Yoneda. O 

Vereador Eduardo Melo solicita pela ordem: “Sr. Presidente, só pra retificar, a 

escola não é Angélica, é a Nelson Oliveira Camargo.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Solicito então à vossa excelência que 

depois solicite à diretoria da Casa a substituição do nome da escola, apesar de 

que aqui está Angélica, né? Escola Angélica de Jesus Ferreira. Autorizo vossa 

excelência a fazer a substituição, ok?”.9. Indicação nº 083/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada de Santa Catarina, em toda sua extensão. 10. 
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Indicação nº 084/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

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

Órgão Competente solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Miguel Chelucci. 11. 

Indicação nº 085/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: 

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

Departamento Competente para que faça o trabalho de motonivelamento e 

cascallhamento da Rua Rio Paraíba, no Bairro Vertentes. 12. Indicação nº 

086/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

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

Departamento Competente para que faça o trabalho de motonivelamento e 

cascallhamento em toda extensão da Rua Três, a principal do Bairro Nirvana. 

Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 019/2019, 020/2019, 

021/2019, 022/2019, 023/2019, 024/2019 e 025/2019. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO.1.Projeto de Lei nº 019/2019: Dispõe sobre a instituição do 

Logotipo Oficial doMunicípio de Biritiba Mirim, e dá outras 

providências.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO.2.Projeto de Lei nº 020/2019: 

Revoga a Lei n° 1.027 de 28 de setembro de 2.001que “Dispõe sobre as 

regrasgerais de funcionamento das funerárias estabelecidas noMunicípio e 

institui o Plantão Funerário de Biritiba Mirim, e dá outras providências”.O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Peço a vossa 

excelência que pudesse incluir esse projeto nº 020 na Ordem do Dia.”. O Sr. 

Presidente, acatando o requerimento verbal do vereador, o coloca em votação. 

APROVADO. Após aprovação, o Sr. Presidente solicitou à Casa que 

encaminhasse o projeto para análise do jurídico.3.Projeto de Lei nº 021/2019: 

Institui política de transparência na cobrança deImposto Sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU, no âmbito doMunicípio de Biritiba Mirim/SP, 

e dá outras providências.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ESERGIO DE PAULA FRANCO. 4.Projeto 

de Lei nº 022/2019: Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação decâmeras 

de monitoramento de segurança nas unidades de ensino públicas e 

privadaslocalizadas no Município de Biritiba Mirim/SP, que atendam discentes 

menores de 18(dezoito) anos, e dá outras providências.AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS.5.Projeto de Lei nº 023/2019: 

Dispõe sobre as condições de vida e de trabalhodos profissionais da limpeza 

urbana no Município de Biritiba Mirim e dá outrasprovidências.6.Projeto de Lei 

nº 024/2019: Institui o Programa de Incentivo à Implantação deHortas 

Comunitárias e Compostagem no Município de Biritiba Mirim. 7.Projeto de Lei 
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nº 025/2019: Institui o Programa “Alunos Descobrindo oLegislativo” e dá outras 

providências.O Sr. Presidente determinou à Diretoria da Casa que 

encaminhasse cópia digital dos referidos projetos de lei deliberados ao 

gabinete de todos os Vereadores e, em seguida, solicitou a leitura da proposta 

de Emenda à Lei Orgânica nº 045/2019.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES REINALDO PEREIRA JUNIOR, JUNIELDA COSTA CAMILO, 

EDUARDO MELO, SERGIO DE PAULA FRANCO, PAULOROGÉRIO DOS 

SANTOS.7. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 045/2019: Dispõe sobre o 

acréscimodo inciso XX ao Art. 61 da Lei Orgânica do Município de Biritiba 

Mirim, e dá outrasprovidências. Terminados os Projetos em Deliberação, o Sr. 

Presidente suspendeu a Sessão para que as comissões pudessem dar o 

parecer ao Projeto de Lei nº 020/2019.ORDEM DO DIA:Retornando, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 056 a 062/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 056/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao DepartamentoCompetente para que seja 

tomado as devidas providências de manutenção na RuaGuerra Junqueira – 

Bairro Cruz das Almas. Este requerimento reitera o de n°165/2018. O Vereador 

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

requerimento de número 56, a pedido de vários moradores desta mesma rua, 

embora sabendo das péssimas condições da via e da intensidade das chuvas 

que vêm intencionando o nosso município, mas existem muitas reclamações. 

Inclusive tem uma munícipe aqui, a Suelen Campos também, que ela acabou 

protocolando na Prefeitura Municipal também um requerimento para poder 

estar atendendo à população dessa rua. Então gostaria, claro, de pedir a todos 

os nobres pares, né, que se caso alguém queira também assinar ou juntos falar 

com o prefeito para estar resolvendo o problema dessa via, que é tão 

importante; entendo também que não foi só eu que fiz o requerimento, tem 

outros requerimentos na Casa, mas eu peço a compreensão de todos. 

Obrigado!”.O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Parabenizo o nobre Vereador pelo requerimento; também já é matéria do qual 

esse Vereador tem protocolado na Casa e solicitado por diversas vezes, né? 

Em algumas vezes nessa gestão, atendido, mas o tempo de um atendimento 

até o próximo atendimento, a terra já foi, o material já foi, a rua de baixo já ficou 

com todo o material entupindo, inclusive, a saída da água, inundando casas 

dos moradores da Rua Alberto de Oliveira, então o problema é realmente 

recorrente, estamos sempre notificando, e eu gostaria, sim, de assinar junto 

com o nobre vereador, e dizer que ainda hoje liguei para o Prefeito e falei 

dessa situação; nem sabia da manifestação do vereador aqui, mas é algo que 
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a gente vê isso acontecendo... é feita a manutenção, passa o tempo, a água da 

chuva vem e não tem muito o que se fazer. É claro que sabemos da verba que 

está aí vindo, está em trâmite para poder fazer a pavimentação; ainda está o 

projeto em andamento, e acreditamos que isso vai acontecer. Enquanto esse 

projeto não sai do papel, que possa pelo menos fazer a devida drenagem no 

local, fazer o cascalhamento, né, para que a gente possa ter o mínimo de 

atendimento neste momento aos munícipes, mais que, futuramente, se Deus 

quiser, a pavimentação desse local, muito obrigado.”. APROVADO.2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 057/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao DepartamentoCompetente 

para providenciar e implantar redutor de velocidade tipo lombada naAvenida 

Heitor da Cunha Braga – Cruz das Almas, na altura do número 03, próximo 

aIgreja do Evangelho Quadrangular. Este requerimento reitera o de n° 

350/2017. APROVADO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

058/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao DepartamentoCompetente para que a Administração 

Municipal faça um projeto de manutençãopreventiva, para todas as vias do 

município, sem exceção, meados a agosto esetembro. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Sr. Presidente, nobres pares, esse 

requerimento de número 58 é exatamente aquele que nós já várias vezes 

conversamos aqui no plenário para que o Prefeito tome o cuidado, né, de antes 

das fortes chuvas, que faça-se uma prevenção para que não aconteça o que 

vem acontecendo dentro do nosso município, principalmente com as fortes 

chuvas. Muito obrigado, senhor Presidente.”. APROVADO.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 4. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 059/2019: Requer ao SenhorPrefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo preste informações referente 

àSecretaria da Saúde do “porquê” foram suspensas as microcirurgias. O 

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

comentar ele, é que a respeito que antigamente se fazia pequenas cirurgias, 

né, microcirurgias para retirada de lesões, algumas suturas, que hoje não estão 

sendo feitas. E o que eu quero é uma resposta do porquê que não estão 

fazendo mais. Ouvi falar que seriam por questão de higiene ou questão de 

preparo. Bom, se for questão de higiene ou de algum risco de infecção, teria 

que fechar também, não poderia ter mais nenhum tipo de atendimento. Então 

eu gostaria de uma resposta para a gente poder ver, ou a revisão de conduta, 

porque eu tenho tido pedido de várias pessoas: o Sr. Joel, o Joel lá do Biscoito 

Fino, o pessoal veio falar comigo que essas cirurgias de pequena monta, você 

não consegue nos outros hospitais, né? Você não consegue marcar as 

eletivas, que são mais necessárias, imagina essas microcirurgias que eram 

feitas aqui. Então o que eu peço é para que seja retomada ou responda 
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conscientemente da maneira que por que do procedimento foi cortado, só isso 

aí.”. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

060/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri,para que o 

Departamento Competente envie um relatórioonde constem as necessidades 

de verbas para plano de recuperação das estradasvicinais e rurais, bem como 

a limpeza dos córregos da cidade que inundaram, não sócasas como 

plantações, haja vista que a cidade foi decretada estado deemergência. O 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Só para 

conhecimento e publicidade, gostaria de falar que o prefeito vem correndo atrás 

aí do governo de estado para algumas ações aí, departamentos, e o que eu 

pedi é um relatório, já faz aí 25 dias mais ou menos aí, fora informalmente, 

para que a gente possa levar, porque no Ministério em Brasília, bem como no 

estado, há condições, a partir do momento que se decreta estado de alerta, 

estado de calamidade, se você justificar com relatórios plausíveis, há dinheiro 

para liberação de projeto para que a gente possa fazer tanto as manutenções 

de estradas como a limpeza de todos os córregos, que não são só os córregos 

como o Córrego dos Santos, o Córrego da Avenida Marginal do Itaim, mas tem 

vários agricultores que estão tendo problema com córregos nas suas lavouras, 

que devido as chuvas, eles estão transbordando e estão estragando as 

lavouras também. Então está tendo um prejuízo tremendo. O que a gente 

queria é esse relatório através de fotos, pra gente poder sensibilizar os 

deputados que a gente tanto trabalhou, para que eles possam, junto ao 

governo federal e ao governo estadual, viabilizar um dinheiro. Então gostaria 

de, inclusive, se aprovado, que vossa excelência aqui pudesse assinar para a 

gente poder somar força nesse requerimento aí, muito obrigado!”. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria também de 

parabenizar o nobre Vereador Marcelo Batista Miranda Melo pelo requerimento 

060 e dizer também, viu, Vereador, que se a Prefeitura não conseguiu em 25 

dias dar o parecer do seu relatório, difícil executar esse tipo de serviço, porque 

as estradas vicinais, como as estradas rurais também, estão em calamidade. E 

é difícil o secretário competente da sua pasta dar o parecer favorável dos seus 

relatórios. Muito obrigado, senhor presidente!”. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita pela ordem: “Gostaria também, vereador Marcelo, de assinar 

com a vossa excelência também, que é de grande valia para nosso município a 

gente correr atrás desses deputados que nós tanto apoiamos, que realmente 

eu tenho certeza absoluta que realmente que venha o prefeito consiga nos 

passar realmente todos os planos e seus projetos, que é pra nós conseguirmos 

também a verba para nós ajudarmos realmente o nosso município. Muito 

obrigado!”.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o requerimento de número 60 do nove Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo. Gostaria também de fazer parte, assinar 
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junto para a gente correr junto atrás, porque realmente todas as estradas estão 

em péssimas condições. Gostaria muito de estar assinando junto esse 

requerimento. Muito obrigado.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Eu também gostaria de parabenizar o nobre vereador Marcelo e nós 

estivemos falando com o secretário de obras em frente à prefeitura e o nobre 

vereador cobrou energicamente o relatório do nosso secretário de George 

Suzuki. Quero parabenizar vossa excelência e gostaria de assinar juntamente 

com vossa excelência. Obrigado!”. APROVADO.6. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 061/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, para que o mesmo interceda junto ao DepartamentoCompetente à 

colocação ou troca de lâmpadas na Rodovia Alfredo Rolim de Moura,na altura 

da lanchonete Rota 74 até em frente à Companhia da Policia Militar.O 

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

requerimento, eu preparei ele na segunda-feira passada e... só que eu tenho 

que agradecer e já parabenizar a atual administração, que eles já tomaram 

durante a semana aqui as medidas e colocaram as lâmpadas; um local ermo, 

que o Garga, que o Beto, do Zadão, a Priscila lá do Rota 74, o pessoal do 

Tomita aqui estavam reclamando muito que estava muito escuro, que estava 

correndo risco de atropelamento e também até de assalto, alguma coisa. O 

local estava ermo aqui mesmo, nessa passagem da cidade. Porém a prefeitura, 

foi feito o serviço; gostaria agora apenas de parabenizar. E como eu preparei 

ele na segunda-feira passada e dei para... só dava pra dar entrada, né, durante 

a... fiquei sabendo hoje inclusive, até pelo vereador Leonardo, que serviço o já 

foi executado já. Mas informalmente tinha pedido e agora só para agradecer, 

então.”.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apenas para discutir 

o requerimento, Vereador Marcelo, a informação que eu obtive da prefeitura 

essa semana é de que mais especificamente, até porque esse Vereador tem 

uma demanda sobre a questão do ponto de ônibus em frente lá à Rota 74, 

sentido Salesópolis, ainda não existe, e ao ponto de iluminação que o munícipe 

também veio solicitar, a informação que eu tive da Prefeitura é de que a 

Prefeitura não conseguiu implantar devido à rede da Bandeirantes, ela não 

comportar a implantação do tipo de luminária, né? Mas eu não sei se foi 

corrigido de outra forma; apenas a título de esclarecimento.”. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA 

FRANCO. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 062/2019: 

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

Órgão Competente paraque realize reparos na pavimentação e adaptação de 

sistema de drenagem de águano cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a 

Rua José de Alencar, próximo à ÁreaDesportiva Cruz das Almas, bem como 

serviços de limpeza e roçada do entorno damesma Área Desportiva. 

APROVADO.O Sr. Presidente solicita a leitura do Parecer da Procuradoria 
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Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

020/2019. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES,MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, PAULO ROGÉRIO 

DOS SANTOS, LEONARDO MOLINA, LOURIVAL BISPO DE MATOS, 

SERGIO DE PAULA FRANCO, JUNIEL DA COSTA CAMILO, ROBÉRIO DE 

ALMEIDA SILVA E WALTER MACHADO DE ALMEIDA. 8.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

020/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: 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 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 parecer por maioria absoluta. Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 020/2019: 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 

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. O Sr. Presidente solicita a leitura do Parecer da Procuradoria 

Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

012/2019. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, gostaria de retirar esse projeto de pauta.”. Acatando o 

requerimento verbal do Vereador, o Presidente o coloca em votação. 

APROVADO e foi retirado da pauta. O Sr. Presidente pede que o vice-

presidente, o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo assuma a Presidência 

e que seja feita a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 014/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.9.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

014/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: Eduardo Melo [Sim], Fernando José 

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

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

[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 parecer por unanimidade. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 014/2019: Eduardo Melo [Sim], Fernando José 

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

Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], Lourival Bispo de Matos, 
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[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. O Sr. Presidente 

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

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 015/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS. 10.Parecer Jurídico 

e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

015/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões: 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 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 parecer por unanimidade. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 015/2019: 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 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. O Sr. 

Presidente solicita a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 017/2019. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO. 11.Parecer Jurídico e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 017/2019, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e votação o Parecer 

das Comissões: 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 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 parecer por unanimidade. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 017/2019: 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 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. O Sr. Presidente 

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

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 018/2019. SUBSCRITO POR 

TODOS OS VEREADORES.12.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 018/2019, que deram o 
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projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e votação o Parecer das 

Comissões: 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 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 parecer por unanimidade. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 018/2019: 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 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. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves solicita a leitura do Parecer da Procuradoria 

Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica nº 044/2018 e informa: “Antes do nobre Vereador fazer a leitura 

do parecer jurídico e do parecer das comissões, eu gostaria de informar a 

todos que, por se tratar de projeto de emenda à lei orgânica, esse projeto será 

analisado hoje, será votado tanto o parecer das comissões, como o projeto em 

si, porém, por se tratar de emenda à lei orgânica, ele precisa retornar ao 

plenário para que seja referendado no exercício de no mínimo 10 dias. Como 

nós temos as Sessões semanais, esse projeto, independente da aprovação ou 

não dele hoje, ele retorna sem ser na próxima Sessão, daqui 15 dias, ele 

retorna novamente pra ser avaliado, ok? Eu sei que é um tema polêmico, e eu 

solicito o bom senso tanto dos nobres Vereadores na discussão do projeto, 

bem como do plenário, pra que a gente possa manter os trabalhos em perfeita 

harmonia como foi até agora.”.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR, EDUARDO MELO, JOSÉ RODRIGUES LARES, JUNIEL 

DA COSTA CAMILO E PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS.13.Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 044/2019, que deram o projeto por 

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

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Vossa excelência está 

colocando em discussão o projeto ou os pareceres?”. O Sr. 

PresidenteFernando José Gonçalves responde: “Não, em discussão o 

parecer e o projeto.Primeiro está em discussão, aí... só para questão de 

esclarecimento,nós estamos colocando o projeto em discussão.Dentro do 

projeto, tem a emenda modificativa, aí, encerrada a discussão, votaremos 

primeiro o parecer da comissão e posteriormente o projeto.Se a emenda for 

aprovada, o projeto passa a ser modificado.Se a emenda for rejeitada, o projeto 

volta da forma original, correto? Lembrando que é necessário a maioria 
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qualificada favorável tanto do parecer da comissão quanto do projeto.O 

Regimento Interno, apesar de ele não citar explicitamente de que o parecer da 

comissão tem que obrigatoriamente ter maioria qualificada ou maioria simples – 

isso é o omisso no Regimento Interno,tanto no Regimento quanto na Lei 

Orgânica - então essaPresidência decidiu, em consulta com o jurídico da Casa, 

fazer um encaminhamento por maioria qualificada, já discutido com os nobres 

vereadores, para que o referido projeto não possa ocorrer nenhum tipo de vício 

formal futuramente. Então, em discussão o projeto.”. O Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior solicita pela ordem: “Eu queria entrar em discussão em relação 

ao parecer das comissões, onde citou algumas vezes não serilegal, né, mas 

referente ao duodécimo.Hoje junto com alguns colegas vereadores aqui, 

fizemos a proposta de emenda à lei orgânica de acréscimo do artigo 20º, onde 

solicita que o prefeito, quando recebido o dinheiro do duodécimo do Legislativo, 

que ele tenha transparência com o dinheiro.Então, se economizarmos o 

dinheiro, ainda mais com essa redução de vereadores, que terá uma redução 

de R$ 400 mil anual para os cofres da Câmara, podemos mandar para o 

Executivo.Com essa lei que, se for aprovada na próxima Sessão, ou assim 

quando ela entrar para votação, o Prefeito terá obrigação – obrigação - de dar 

transparência ao dinheiro mandado do Legislativo para o Executivo.Então aí 

acabaria com esse fato de dizer que o dinheiro mandado pelo Legislativo não 

tem como ser fiscalizado, entre outros fatos que foram ditos em algumas 

reuniões.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu 

gostaria que realmente o nobre vereador deixasse bem claro para a população 

que essa redução para nove não é que vai sobrar dinheiro nessa Casa, porque 

o duodécimo vai vir 7%.Gostaria que fosse bem esclarecido para a população, 

que,às vezes, a população pensa que porque reduziu quatro cadeiras, aqui 

sobra dinheiro dentro dessa Casa, e que não é verdade isso aí.Não sobra, até 

porque a Prefeitura, ela vai mandar os 7% para nove e não para 13.Então, 

como se diz, se tiver uma boa administração, ela vai sobrar dos nove e, se 

sobrar, vai devolver à Prefeitura.Gostaria que ficasse bem claro só sobre isso 

aí, que a população,às vezes,está pensando:“ah, não, reduziu quatro cadeiras, 

vai sobrar um dinheiro”.Não, a Casa vai ser 7%, inclusive, para nove 

vereadores.Gostaria de ficar bem claro sobre isso aí, muito obrigado.”. O 

Vereador José Rodrigues Lares solicita pela ordem: “Só para comentar o 

projeto do nobre vereador Reinaldinho, a redução para nove cadeiras; é que na 

gestão passada do antigo Prefeito não se devolvia dinheiro para a 

prefeitura.Existia cincocarros e, desses cinco carros que tinha, a gente corria 

pelos municípios, a gente ia ver estrada... Nessa gestão agora tiraram todos os 

carros, a Presidência, aí começou a se desenvolver esse monte de dinheiro 

para a prefeitura.E a Prefeitura não justifica para que quê está fazendo, para 

que essa devolução desse dinheiro. Na gestão do Marcelo, acho que foi R$ 
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184 mil, do Lourival, acho que foi R$ 190 e poucos mil e, na gestão passada, 

não se devolvia dinheiro.Os 7% que vinha para a Câmara é para a Câmara, 

para os vereadores trabalhar para os munícipes; pra você estar correndo atrás 

de estrada, para você estar indo para São Paulo, para Brasília buscar 

recurso.Nós cansamos de ir pra Brasília; fui três vezes no ano pra Brasília para 

buscar recursos.Dessa gestão até agora, não foram nenhuma vez.Então não 

se gasta o dinheiro.Então o que que tem que ser feito é assim: se vai continuar 

com os 13 vereadores, que gaste o dinheiro que vem para a Câmara.Cinco 

carros parados aqui, as pessoas chegam aqui e pedem para buscar um 

munícipe na cidade, não vai, não tem! O que que fizeram?Guardaram esses 

carros, puseram...entocaram esses carros aqui, ficaram seis meses com o 

carro parado, não carregava um munícipe para lugar nenhum... e aí, para que 

devolver dinheiro, se o recurso vem para o vereador gastar?Vem para você ir 

em Brasília buscar um recurso, vem para esse nobre vereador ir para o Rio 

Acima com o carro aqui que era da Câmara.Então por isso que eu sou 

favorável ao projeto do nobre vereador, por causa disso!Para que devolver 

dinheiro pro Prefeito, se a porcentagem vem pra cá?”. O Vereador Lourival 

Bispo de Matossolicita um aparte: “Acontece que isso aí, os carros ficarem 

recolhidos aí realmente não foi porque o vereador não quis que realmente 

levasse nenhum munícipe.Isso aqui apenas nós tivemos do Ministério Público - 

a vossa excelência tem no seu quadro lá, a proibição.Nós temos também do 

nossoTribunal de Contas também em respeito disso aí.Então por isso que não 

podemos realmente atender à população, não é porque nenhum vereador ou o 

Presidente da Câmara não quis que fosse o atendimento. Infelizmente o 

Ministério Público e o Tribunal de Contas que proibiu, então foi por isso que 

realmente os carros ficaram recolhidos na Presidência do vereador Marcelo e 

na minha gestão como presidente.Então foi por causa disso que não 

atendemos à população; não é porque não queremos atender a população, 

muito obrigado!”. O Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de 

passar a palavra para o próximo inscrito, só gostaria de prestar um 

esclarecimento da Presidência de que nenhum - nenhum - dos 13 vereadores 

nessa Presidência e eu quando eu estava também na Primeira Secretaria, 

nenhum Vereador solicitou qualquer tipo de subsídio para ir à Brasília, então o 

vereador José Rodrigues Lares colocou de que os vereadores não irão à 

Brasília porque não tem...é que... sejamos imparciais: nenhum vereador 

solicitou recurso para ir à Brasília, e se solicitar, nós vamos avaliar e se for 

necessário, autorizaremos.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, senhores vereadores, os pareceres das comissões, 

tanto o jurídico como o parecer das comissões permanentes está de acordo 

com a lei, isso é verdade.E com relação aos pareceres, eu antecipadamente 

digo que eu voto a favor dos pareceres, porque há legalidade em tudo isso 
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aí.Mas eu voto contra a redução, se é que eu já posso falar isso,Sr. 

presidente.Eu estou cômodo a falar,porque eu não sou candidato a vereador, 

nem tampouco o vereador Louvival e outros vereadores também, então eu 

posso falar da minha pessoa com respeito à redução da cadeira.Eu não vejo a 

necessidade, não; pelo contrário, eu acho importante nesse cenário político 

que mais pessoas concorram à vereança; não só criticá-la, senhor Presidente. 

Mas temos tãopouco tempo hábil para o domicílio eleitoral, o registro do partido 

para que haja tempo suficiente, então as pessoas que tantos criticam, é o 

momento de mostrar sua potencialidade.É aberto para todo mundo!Então eu 

vejo o seguinte: que o povo precisa ter representante.Com a redução da 

cadeira, é muito subjetiva essa situação.Eu, no outro mandato, nós éramos... 

eu fui eleito com nove vereadores, passamos para 11 e no último mandato nós 

achamos por bem passar pra 13 cadeiras, então não vejo essa necessidade de 

redução, mesmo porque nós temos que cobrar demais as pessoas.Se um 

eleitor não está contente com certo Vereador, tem opção de cobrar do 

outro.Então nada mais justo de que, embora eu concordo com o parecer 

jurídico e das comissões permanentes, estão de acordo conforme à lei, isso 

não discuto, mas o mérito do projeto, eu, na verdade, sou contra.”. O Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Boa tarde! Para 

discussão, né?Eu queria deixar bem claro que o referido projeto de lei do nobre 

vereador, embora ele não encontre óbices em questão de legalidade para 

tramitar nessa Casa aqui, na sua justificativa onde ele cita a economicidade, 

tem que ficar bem claro, bem claro que,independente de nove vereadores, 11 

ou 13, os 7% do orçamento, ele virá para essa Casa.E não tem nenhum 

dispositivo legal que faça com que a sobra do dinheiro, que depende única e 

exclusivamente do Presidente da Câmara em economizar ou não, para remeter 

de volta para a administração pública.Eu, para manter minha coerência, eu 

tinha sugerido uma proposta, porque em maio de 2016, nós fizemos uma 

alteração sugerindo que, quando foi aumentado para 13, mantivesse 11, 

embora eu tenho que admitir que, em reunião sobre o referido projeto, o 

professor Sergio me citou ali um negócio durante o fim de semana que me 

martelou bastante a cabeça, que é a questão da representatividade.Não é o 

problema dos vereadores que está causando e não é papel dos vereadores 

devolver dinheiro para o município.A gente deve, sim, enxugar os custos aqui, 

usar o dinheiro com probidade, porém é papel do prefeito.Sou muito mais 

favorável que o prefeito diminua o número de secretaria, diminua o número de 

diretoria,porque vamos supor: se hoje cai para 10 secretarias e diretorias e 

cargos comissionados, você vai fazer uma economia só com diretor de 

secretaria de quatro milhões.É o dobro do que se economizaria aqui.Não estou 

falando que não tem que devolver.Eu estou bem confortável para falar, como 

disse o Jorge Mishima, porque eu também não sou mais candidato, então 
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poderia aqui fazer uma média e falar que nove vereadores estaria bem.Não, 

não tem.Estou confortável porque o professor Sérgio foi muito feliz: a gente 

precisa de representatividade.Se os vereadores não estão bons, eles devem 

ser selecionados melhor.Como dizia Eça de Queiroz: “políticos e fraldas devem 

ser trocados pelos mesmos motivos, de tempos em tempos”. Então é o que eu 

estou falando: a questão não é dos vereadores.E não há dispositivo legal, 

dispositivo legal que faça com que esse dinheiro, que vai dar muito mais 

poder... por exemplo...eu estou muito confortável porque eu economizei - vocês 

acompanharam a gestão – eu economizei e devolvi, sim,ao Prefeito.Vai 

depender do presidente da Câmara.Se você pegar um presidente da Câmara 

que gaste muito também, vai depender só dele a gestão.Será muito mais 

dinheiro também para devolver.Não tem nada; a questão é do duodécimo vir 

para a Câmara, ela virá com o mesmo valor, só vai depender - não há 

dispositivo legal - do presidente da Câmara a gestão disso.Então ele pode 

devolver nada o nosso próximo presidente, porque não tem dispositivo 

legal.Então gostaria de dizer que,embora eu tenha sugerido, para manter uma 

coerência no meu raciocínio, e também porque já tem sido até motivo de 

discussão em tela também de acordo com a emenda 43/2017, que não sei 

ainda se juridicamente é legal, que já propusemos, os 13 vereadores, para a 

próxima legislatura, a questão dos 13 vereadores.Se não estão representando 

bem a população, cabe à população fazer uma escolha nova de novos 

vereadores.Mas a representatividade, sim.A fiscalização, poder de ir nos 

bairros... o professor Sergio foi muito feliz, chegando me convencer nessa 

questão. Então, até mesmo hoje, eu sou favorável à permanência dos 13 

vereadores.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Eu 

posso falar no ano de legislativo que eu estou junto aos nobres 

pares.Assumimos em janeiro de 2017, hoje estamos em 2019. Janeiro de 2017 

a dezembro de 2017, foi devolvido R$ 192 mil. Janeiro de 2018 a dezembro de 

2018 foi devolvido R$ 195 mil.Então os dois anos de vereadores que eu estou 

aqui presente foi devolvido mais de R$ 190 mil.Se está sobrando mais de R$ 

190 mil - parabéns aos presidentes que devolveram - se está sobrando R$ 190 

mil, se você economizar quase R$ 400 mil a mais por ano, dá para fazer muita 

coisa na cidade.Tendo em vista que o recurso na nossa cidade é muito baixo, 

muito pequeno, seria de suma importância para investir na saúde, na 

educação, mesmo que não tenha lei.Estamos criando um dispositivo que dá 

para investigar o dinheiro, eu acho muito interessante.Eu e o professor Sergio e 

mais os vereadores discutimos sobre isso; acho que esse positivo vai agregar 

muito em questão dessa situação.Em questão de representatividade, vou falar 

números, até porque eu sou da área de engenharia, eu gosto de números: 

Mogi: 450 mil habitantes; um vereador corresponde a 19.500 pessoas; Jacareí: 

um vereador corresponde a 17.700 pessoas; Suzano: um vereador 
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corresponde a 14.100 pessoas; Biritiba, se for nove Vereadores, 

corresponderíamos a 3.500 pessoas.Resumindo: olha a diferença!E mesmo 

assim vamos perder representatividade?Eu acho que não.Eu acho que não.A 

representatividade seria muito, muito, muito melhor do que nas outras cidades. 

Obrigado,Presidente!”. O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela 

ordem: “Sr. Presidente, nobres pares, eu vejo que existe, sim, a legalidade do 

projeto do nobre Vereador, tá?Mas também eu vejo assim: que essa sobra de 

recurso, o que que acontece?Como não tem mais os carros, então não tem 

mais despesa com esses carros.Vamos colocar aí cinco, seis carros que 

rodavam todos os dias, então com certeza tem que ter uma sobra, assim, de 

recurso, né, mas não necessariamente tem que devolver para a prefeitura.Isso 

tudo, como já foi dito aqui, vai depender de cada gestor, tá?Outra coisa: 

importante também é falar a verdade para a população.A população tem que 

saber da verdade.Se fosse sobrar o dinheiro para a saúde e educação, tudo 

bem, mas não é isso que acontece. Os 7% que vem do duodécimo para nove 

vereadores, nove cadeiras, se for 13 cadeiras, vai continuar sendo 7%.E se for 

para 11 cadeiras, também vai continuar sendo o 7%.O que nós temos que 

fazer é viver a realidade do nosso município.O nosso município não tem carro, 

esse carro não tem que ser carro para vereador, o carro - eu sou a favor de ter 

mais carro - mas é para usar com a população e não para vereador. Vereador, 

se quiser usar carro, que use o seu próprio carro, mas que tem que atender à 

população, tem que atender, tá?Outra coisa: quando eu digo viver a realidade 

do nosso município, o município de Mogi das Cruzes, como o próprio autor do 

projeto citou, tá, tem 400 mil habitantes.Agora cada Vereador tem quantos 

assessores lá? Quanto ganha cada assessor? Um assessor de Mogi das 

Cruzes ganha igual ou mais do que um vereador de Biritiba Mirim.Então o que 

nós temos que fazer é viver a realidade do nosso município, entendeu?Então o 

que que acontece?Vai se economizar um dinheiro para a saúde e vai se 

economizar um dinheiro para a educação - isso aí é uma prerrogativa do 

Executivo.Agora o duodécimo que vem para o Legislativo tem que ser usado 

no Legislativo.Não pode misturar recurso do Executivo e do Legislativo, esse é 

meu entendimento.E outra coisa: foram 13 vereadores eleitos aqui com 13 

cadeiras, então são 13 vereadores.Então por que tirar a oportunidade de quem 

também pensa, sonha até em um dia ser vereador ou vereadora?Então a 

mesma oportunidade que nós, que estamos nessa Casa aqui, a população no 

geral também tem.O nobre Vereador Marcelo foi feliz na fala dele, porque ele 

falou, ele não é mais candidato a vereador.E agora porque ele vai tirar a 

oportunidade de uma pessoa que tem vontade de ser Vereador?Vamos pensar 

direitinho, tá?Muito obrigado,Sr. presidente.”. O Vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Sr. Presidente, nobres pares, eu sei que a gente 

vai discutir a muito tempo aqui, e desde o começo, quando o nobre vereador 
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Reinaldo me apresentou a propositura desse projeto, eu me coloquei sempre 

favorável ao projeto e entendo que a gente vai servir de exemplo, né?Eu acho 

que diminuindo as cadeiras aqui nessa Câmara Municipal, assim como o nobre 

Vereador Marcelo acabou de citar que é a favor da diminuição das secretarias, 

diretorias, a semana passada eu me coloquei aqui também que sou a favor do 

Executivo, que diminua secretarias, as diretorias, até para poder investir mais 

na cidade.Nós sabemos aí que nossa cidade enfrenta inúmeras dificuldades e 

sabemos aí que educação, saúde, nós estamos aí numa calamidade pública.E 

esse Vereador sempre, participando aqui, até o vereador Primeiro Secretário 

leu que, na propositura do parecer das comissões, eu, como membro de 

Justiça e Redação, eu não assinei a propositura porque eu sempre fui favorável 

ao projeto e entendo que vai ser legal e a cidade sai ganhando com nove 

vereadores.E a nós, vamos servir de exemplo para o Executivo, que eu acho 

que a cada dia a gente vê o prefeito aí nomeando secretários, nomeando 

diretores até recentemente aí;está aí até no Portal da Transparência, todos 

podem acompanhar.Então que sirva de exemplo, vamos enxugar a máquina, 

começando por aqui, começando por exemplo, e que sirva para o 

Executivo.Sou a favor do projeto desde já e nunca escondi isso, obrigado.”. O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “Gostaria de agradecer o 

posicionamento do vereador e, em questão do projeto em si, logo desde o 

início quando conversamos foi isso mesmo: a ideia é dar exemplo.Por exemplo, 

hoje temos uma Câmara de deputados federais, 513 deputados.Muito 

deputado, e cada deputado tem um valor de verba de gabinete absurdo.Na 

nova reforma da previdência, muitos deputados estão votando a favor da 

previdência, mas eles não abrem mão de aposentadoria, alguns sim.Então 

quando formos falar de redução, de fazer o diferente, vamos dar exemplo; é 

essa que é a ideia. Obrigado.”. O Vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Em discussão à propositura do projeto 044, o que diz a 

Constituição Federal, que eu acabei de ler aqui:“13 vereadores acima de 30 mil 

habitantes, no mínimo 50 mil”.O Supremo Tribunal Federal não vê 

irregularidade nenhum de manter os 13 vereadores.Como já se diz o vereador 

Reinaldo, ele não é mais candidato a vereador.Eu, como muitos deles aqui, vou 

tentar a reeleição, e os demais que estão acompanhando, não sei se vão se 

candidatar novamente, mas desde já,Sr.Presidente, eu sou contra esse projeto 

de lei e voto a favor de manter os 13 vereadores.E aqui eu não vejo em 

irregularidade nenhuma que aponta o Supremo Federal e o TSE.Obrigado, 

senhor Presidente!”. O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Eu, acho que comoo vereador Jorge Mishima, não sou mais candidato a 

vereador, mas quero deixar nessa Casa a oportunidade daqueles jovens, 

principalmente que nem outros vereadores que estão aqui, está o Paulinho, 

tem o Eduardo, o próprio Reinaldinho...bom, ele é candidato a prefeito...e como 
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se diz, está fazendo a política dele, né?Mas eu quero deixar dentro dessa Casa 

a oportunidade daqueles que realmente não estiveram dentro desta Casa, que 

tenha a oportunidade de chegar.Porque eu já estou aqui no quarto mandato e 

já passei por duas reduções para nove e sabe qual foi a postura desses 

nove?Todos eles, donos do projeto, eles caíram.Então é só essa dificuldade 

que tem um candidato futuramente para uma eleição e talvez para vir um 

candidato jovem, que tem um interesse, que pode até ajudar a nossa cidade, 

que talvez tenha condições melhor do trabalho.E eu quero deixar essas 

condições para eles, então eu sou realmente favorável de sempre manter os 

13.Agora só tem uma coisa: vou tratar do nosso Juquinha; ele falou o seguinte 

a respeito... aqui o que vale de nove, o que vale para 13 é a postura de cada 

um vereador, é o trabalho dentro dessa... aqui não tem essa, não. “Vamos dar 

o nosso exemplo”.O exemplo é cada um que dá dentro dessa Casa, não é, 

vereador?Porque cada um que trabalhar com sua honestidade e trabalhar 

direito e procurando trabalhar dentro da cidade, casa a casa, boca a boca, de 

frente, não se esconder dentro da casa e estar junto com a população, você 

pode saber que ele é bem quisto, ele é bem visto e pode saber que a 

população vai estar sempre cobrando a ele o seu trabalho, então é só isso que 

eu admiro de cada um e tenho certeza que muitos deles que estão aqui estão 

enfrentando o dia-a-dia.Nós estamos passando uma dificuldade difícil no nosso 

município, agora é porque essa Casa está dando mau exemplo? não, não é 

mal exemplo,não, apenas é só as dificuldades que está tendo hoje na nossa 

administração do Prefeito que passou do que está...é o maior sofrimento que 

estamos passando hoje.Então, só que cada um, se cada um fazer sua parte, 

pode saber queessa Casa, ela não deve nada, ela só deve o quê?A obrigação 

dos munícipes que votaram em cada um desses vereadores aqui dessa 

Casa.Então eu sou favorável a sempre se manter os 13, 

entendeu,Sr.Presidente?Vamos manter sempre os 13, porque eu quero ver 

nessa Casa o retorno de outros jovens que estão aqui dentro.”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves solicita ao plenário: “Por gentileza, eu 

gostaria que o plenário não se manifestasse, até porque está em discussão o 

parecer e o projeto de lei.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita um 

aparte: “Nobre Vereador, até o senhor me fala que a gente está tirando a 

oportunidade de novos jovens serem vereadores nessa Casa.Acredito que não, 

até porque o senhor disse que já fala desde o começo do mandato que já não é 

mais Vereador, não é mais candidato a vereador na próxima legislatura, como 

outros aqui também.Então já está deixando uma vaga para outros aí.E acredito 

que servimos de exemplo, sim; essa é a minha postura, sempre tive pulso firme 

no que eu falo e tenho certeza que nós estamos falando de representatividade 

e,nessa representatividade, eu acho que nove vereadores, se a gente olhar a 

nossa cidade em relação a outras cidades em torno da nossa aqui, nós 
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estamos com um número elevado.Sempre com cautela,mas, assim, acho que 

vamos ter aí vários... vários... todo mundo fala aí que o vereador está fazendo 

esse projeto porque é candidato a prefeito, mas em momento algum ele falou 

que é candidato a prefeito para mim.Mas, enfim, seestá todo mundo nessa 

discussão por ele ser candidato a Prefeito,parabéns, vereador, que você está 

no rumo certo, obrigado.”. O Vereador Lourival Bispo de Matos retoma: “Eu 

gostaria só, vereador, que vamos trabalhar pela nossa [inaudível], agora nós 

ficamos aqui relatando de quantas cadeiras têm as outras cidades.Eu acho que 

a gente tem que discutir o nosso município.Agora, estar discutindo o município 

de Mogi das Cruzes, de Mogi não sei de onde...gente! Isso aqui não interessa 

se lá tem 15, se tem 20.O que interessa é nós aqui, que temos 13.O que 

interessa é a nossa situação do nosso município.Se lá... quantos os 

assessores ganham?Quantos carros os vereadores lá têm? Nós aqui hoje não 

temos nenhum.Então, não vamos para a análise:“Ah, porque lá era 21 

vereador, aqui somos 13”, não, vamos discutir o assunto do nosso município, 

essa que é a razão.Agora nós ficamos aqui envolvendo municípios que não 

teve nada a ver, nada a ver.Eu quero lá saber se São José tem 21, se Mogi 

tem 21?Não me interessa! Me interessa que nós temos 13 aqui dentro desta 

Casa, então nossos 13 é que temos que trabalhar pela nossa cidade; esse é 

meu ponto de vista:que nós mantemos 13.Muito obrigado, senhor Presidente.”. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de passar a palavra 

para o vereador Marcelo, até para que se encerre a discussão, porque senão 

nós vamos ficar discutindo aqui e eu estou percebendo que a discussão está 

se partindo para o campo político e individual, e nós temos que discutir aqui é o 

projeto, tá certo?Se nós formos atacar se A, B ou C é candidato ou se não é, 

se futuramente pretende sair candidato ou não é, nós vamos sair do mérito do 

projeto, e eu deixei bastante claro, e eu já deixei bastante claro antes de iniciar 

a sessão, que, se entrasse nesse embate, eu retirei o projeto para análise, tá 

certo?Eu acho que nós temos que se ater ao projeto, nós não vamos ficar aqui 

discutindo se A ou B é candidato ou não é. Então que fique bastante claro.E eu 

solicito ao plenário que não se manifeste, até porque eu também não saio 

daqui da Câmara para ir tumultuar o trabalho de ninguém também, então não 

quero ser tumultuado no nosso trabalho de vereadores.Próximo inscrito: 

vereador Marcelo, e eu vou encerrar a inscrição no vereador Marcelo; inscrito 

vereador Reinaldinho, inscrito vereador Sergio.”. O Vereador Marcelo Batista 

de Miranda Melo solicita pela ordem: “Apenas só para dar a ênfase 

necessária: mais uma vez é que não se garante a economicidade do 

orçamento, é só isso.Não vai economizar se não houver a gestão.Ela vai ficar 

um carro solto, corre o risco do presidente abrir aí vaga para o monte de 

assessor, gastar o dinheiro e chegar nada na prefeitura.Você não tem 

vereador, mas você pode contratar um monte de assessor, não vai mudar 
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nada.O papel do Legislativo é fiscalizar e ajudar, não é enviar.Na boa 

administração, como a gente fez na primeira e na segunda gestão, o que 

sobrou e pode ser feito, aí sim é remeter lá; a boa administração,ela se faz sem 

abuso de cópias, sem uso de celular, sem desperdício de horário público, é o 

que a gente conseguiu na primeira gestão como presidente. O que eu gostaria 

de dizer é justamente para a gente se ater ao projeto, né?Embora tenha o 

cunho ou não, o foco é do projeto. Eu acredito que muitos vereadores lutaram 

também para chegar aí até os 11 e 13 vereadores.Tivemos na legislatura 

passada o embate, foi o motivo de decisão judicial se manter os 13 vereadores, 

eu tenho aqui as decisões, até por questão de redação ou não também, mas 

pedimos para ficar e até a justiça decidiu em se manter os 13, então eu vou 

adiante: eu quero dar chance, como também estão dizendo, para que outra 

pessoa possa vir aqui se candidatar e representar a cidade também.Sempre 

falei que a política tem que ser sazonal, você tem que ter desprendimento, 

fazer isso a parte, obter o seu tempo e sair com tranquilidade e não achar que 

isso aqui é um reino, que você tem que ficar sentado e se perpetuar no poder, 

não.Acabou, dá sua contribuição, deixa a gente nova oxigenar, faz a transição 

e acabou.Muito obrigado, Presidente.Peço a vossa excelência que mantenha a 

votação após a explanação dos inscritos.”.O Sr. PresidenteFernando José 

Gonçalves diz: “Está encerrada a inscrição após a fala do vereador 

Marcelo.Vou abrir na inscrição da fala do vereador Marcelo, o vereador 

Reinaldo primeiro e encerrou no vereador Sergio.Os vereadores que forem 

utilizar, solicitem aparte. Prorrogo a Sessão por mais uma hora por ser 

regimental de acordo com o Regimento Interno.”.O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita um aparte: “Sr.  Presidente, referente a um comentário também, 

do mesmo jeito que o nobre vereador disse de representatividade em Mogi, o 

salário de vereador em Mogi é R$ 15, R$ 17 mil reais, tem verba de gabinete, 

tem diversos outros benefícios, né, então também tem que ser colocada a lista. 

E quando a gente fala de vereador, não é assessor, que a gente tem assessor 

nossos também, senão, de 3.500,cai para 1.700 a representatividade se for 

contar com assessor, então números são números, então.E outra coisa: 

também quero agradecer ao nobre vereador Leonardo, ao nobre vereador 

Lourival, ao Juca, considerando eu como candidato a prefeito... quem sabe um 

dia?Espero que com essas ideias que eu estou tendo aqui de redução de 

custos, tenha as mesmas na Prefeitura, porque hoje a prefeitura está inchada, 

não aguenta, não tem dinheiro para nada devido à quantidade de 

comissionados que existem na prefeitura e eu, de ver essa situação, quis trazer 

isso para a Câmara para reduzir o custo e, mesmo não sendo legal, que 

sobrasse um dinheiro para investir em outras coisas. Obrigado, presidente.”.O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita um aparte: “Sr. Presidente, nobres 

pares, de tudo que já foi falado aqui quando o Nobre Vereador Reinaldo entrou 
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com esse projeto de lei, ele me consultou inclusive para que eu assinasse junto 

com ele.  E eu disse ao Reinaldo, falei:“Eu prefiro não assinar a colocação 

desse projeto porque...” - disse para ele –“...não concordo nessa redução, 

então não acho viável assinar nesse momento e vamos conversando e vamos 

ver se isso, no decorrer do caminho, se isso se torna viável ou não”, mesmo 

porque sabemos na lei que podemos ter um mínimo de nove e o máximo de 

13, né?Então isso... reduzir para nove, reduzir para 11 e manter os 13 não tem 

ilegalidade nenhuma.Se diminuir para nove, a lei diz que pode, se manter os 

13, a lei diz que pode, se diminuir para 11, a lei, ela deixa com que a Câmara 

decida isso, né?Já foi muito falado aqui que o duodécimo, os 7% que a 

prefeitura envia para a Câmara mensalmente, esse valor não será mudado, ele 

permanece os 7%.E que já foi colocado também que nos dois últimos anos 

houve uma economia, aí já levantaram aí que foi por conta dos carros e tal, 

então, que bom!Houve essa economia, o dinheiro voltou para a prefeitura.E o 

PL 45, que estamos entrando agora, que foi lido na sessão de hoje, ele vai dar 

aí condição para que no próximo ano o prefeito, ele preste conta, ele vai 

saber:“Opa, esse dinheiro está chegando, mas eu tenho que justificar cada 

centavo então eu vou apresentar onde foi aplicado.”.A gente não obriga o 

prefeito a usar em área A, em área B e tal, só que como eu já disse em 

reunião, como eu disse para o próprio Prefeito, se nós pegássemos uma sobra 

que a gente, no caso, o presidente Lourival, de maneira muito econômica, e 

assim como o presidente Marcelo devolveu o dinheiro para a prefeitura nos 

dois anos passados, e o prefeito pegasse aquele dinheiro que até então não 

existia na sua mão e tomasse como prioridade, esse dinheiro não existia, mas 

agora chegou esse dinheiro “eu vou finalizar a obra da creche do Jardim dos 

Eucaliptos”, nós teríamos aí uma creche com 100, 140 vagos onde iria gerar 

muito benefício para a população.E aqui não estou falando... e aqui estamos 

com 13 vereadores.Então é possível economizar haja visto o exemplo aí.Mas já 

tivemos também anos anteriores gestão com 11 vereadores onde o presidente 

fechou a Câmara no vermelho.Ele fechou com dívida, e está aí o Tribunal de 

Contas para apurar, a gente vai ver isso nos próximos dias, os resultados, 

né?Então fechou no vermelho, então não garante que vai ter economia, porque 

como bem colocado pelos nobres pares, o presidente vai decidir o que ele vai 

fazer com o dinheiro.E se ele for uma pessoa que age de maneira econômica, 

vai sobrar os 170, 190, 250, sei lá quanto, mas se ele quiser usar esse 

dinheiro, que é direito do presidente deliberar sobre os gastos da Câmara, ele 

fecha a zero no final do ano e não volta nada. Ele não tem obrigação de 

devolver o dinheiro pra prefeitura.Agora se travarmos aqui nove vereadores 

para a próxima legislatura, abre-se a possibilidade de sobra de dinheiro, mas 

existe um limite com a folha de pagamento, então se o presidente da Câmara, 

observando que ele está atingindo um valor muito abaixo desse limite, de 
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repente propõe um aumento de salário para os vereadores.E esse aumento de 

salário dos vereadores, ele entra em caráter legal, porque está dentro da lei, 

ele não está comentendo nenhuma irregularidade.E aí esse valor é 

aumentado.Talvez fique de maneira imoral.A população não vai aceitar isso, 

porque está errado o aumento do salário, mas dentro da lei não tem nada de 

errado.Se abrir uma possibilidade de contratação de novos assessores, que aí, 

com nove vereadores, vai sobrar um montante, contrata-se mais um, mais dois 

assessores para cada Vereador e tal, para inchar a folha de pagamento 

novamente.“Aí vai gerar trabalho e tal”; a gente pode pensar assim, mas vai dar 

na mesma ideia que a gente ouve as críticas que os cabos eleitorais são 

encaixados na Câmara, são encaixados na prefeitura e por aí afora.Então 

nesse momento eu não vejo como solução diminuir de 13 para nove 

vereadores, mesmo porque vai dar autoridade para o Presidente fazer aquilo 

que ele quiser, e aí se ele achar que ele deve gastar tudo e fechar a conta a 

zero no final do mandato, ele vai fechar.Quando falamos de representatividade, 

realmente tem cidades que um vereador representa 19 mil pessoas, e nós 

estamos aí na faixa aí de um vereador representar três mil.Só que ainda assim, 

se diminuirmos cadeiras, a gente vai diminuir a representatividade, não em 

comparação com outras cidades, mas se 2.500, você passa pra para 3 mil, 

para 3.500, passa para 4 mil, estamos diminuindo a representatividade.E 

quando a gente fala de democracia, questiona-se muito hoje:o Brasil, será que 

é uma democracia? Aonde está tudo polarizado, aonde se você gosta do A, 

você não gosta do B e você fala mal do B e assim por diante.Então está tudo 

polarizado, onde você ou é desse ou daquele lado, enquanto nós deveríamos 

trabalhar em defesa do povo.E aí os 13 vereadores aumentam a discussão, 

haja vista a conversa que foi aqui hoje, aumenta a discussão, aumenta a 

fiscalização interna e aumenta a fiscalização com o Executivo, porque para 

você trabalhar com 13 vereadores, para você tem a maioria sete, com nove, 

para você ter a maioria, você precisa ter cinco, então de repente, se a gente 

voltar na política velha, a política do cabresto, aonde coloca quem é aquela 

bola cantada, com poucas pessoas decidindo o futuro de uma grande cidade 

como a nossa - quando eu falo „grandecidade‟, entenda que 32 mil habitantes, 

a população é enorme, né, para que nove pessoas venham a tomar a decisão 

na vida de tanta gente.Então eu sou favorável que continuemos com 13 

vereadores ou aceitando a emenda de 11 vereadores. Muito obrigado, senhor 

Presidente.”. O Vereador Jorge Mishima solicita um aparte: “Aliás, na outra 

legislatura na qual fazia parte eu, o vereador Marcelo, o vereador Lourival, o 

vereador Walter, havia a possibilidade, como disse bem o nosso professor 

Sergio, a possibilidade de aumentar os aumentos dos vereadores.E nós não 

achamos que era viável naquele momento.Desculpa, o JoséRodrigues Lares 

também estava presente na outra legislatura; então, na legislatura passada, 
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nós tivemos essa opção de aumentar o nosso subsídio.Nós não fizemos isso 

aí, tá certo?Pode-se falar que é imoral, mas era legal, mas nós não fizemos 

isso e mantemos com 13 e não aumentamos.Então a sugestão minha é que 

vamos manter os 13 e não temos aumento, é isso: fica os oito anos sem 

aumento, sem problema nenhum, muito obrigado.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves solicita ao vice-presidente, o Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo, que assumisse a Presidência. O Vereador ReinaldoPereira 

Júnior solicita um aparte: “Só referente ao aumento de salário, né, no caso, o 

aumento de salário não pode ser feito na próxima gestão.Qualquer aumento de 

salário para os vereadores tem que ser votado nessa gestão, então se a gente 

reduzir a quantidade de vereadores para a próxima legislatura, 

automaticamente, quem terá o poder de aumentar o salário dos vereadores 

seriam nós, os 13 vereadores atual.Eu deixo já: o meu voto seria contrário; 

então só para título de informação.”. O Vereador Sergio de Paula Franco 

retoma a palavra e encerra: “Só para finalizar, mas não garantiria, de repente, 

uma criação de cargos de assessores, né?De repente poderia o presidente 

usar esse dinheiro de outra maneira que não seria uma maneira ilegal, mas 

uma maneira que acaba que não gera essa capitalização, esse rendimento que 

se passaria à Prefeitura.Mas digo que esse projeto que colocamos para que o 

prefeito dê um retorno em onde foi usado o dinheiro que retornou do 

duodécimo, isso com certeza vai ser de grande valia na administração. Muito 

obrigado, senhor Presidente.”. O Sr. Presidente em exercício Marcelo Batista 

de Miranda Melo diz: “Eu gostaria de só citar, parabenizar os vereadores pelo 

projeto PL 45, esse que vocês criaram para depois ele ter que dar ciência do 

que passou, se caso houver sobra, é excelente.”. O Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior esclarece: “É só para esclarecimento, se todos os 

Vereadoresquisessemassinar junto...”. O Sr. Presidente em exercício Marcelo 

Batista de Miranda Melo diz: “Eu não fui convidado.Eu só não assinei porque 

eu não fui convidado.Então eu gostaria, porque, realmente, Sergio, eu pedi 

aqui a informação da onde foi gasto o dinheiro da sobra dos 190 mil que nós 

enviamos, bemcomo odo Sr. Lourival.Seria interessante, a gente não tem esse 

controle. Então esse projeto que vocês elaboraram aí e assinaram, eu estou 

parabenizando. O que é bom, é.Agora, eu acho que realmente a 

representatividade, ela está incutida no ponto de vista de cada um, de cada 

cidade, e a gente está legislando sobre Biritiba, né? Eu acho que se comparar 

com municípios, IDH de outras cidades, eu acredito que a gente deve se ater 

aqui,ao momento.E gostaria de parabenizá-lo pela sua palavra.Gostaria que o 

nobre Presidente reassumissea sua cadeira aqui.”.O Vereador Fernando José 

Gonçalves assume a Presidência e diz: “Bom, encerra a discussão, coloco em 

votação o parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação e Tributação, 

Finanças e Orçamento, aonde o art. Primeiro: “o Art. 34 da Lei Orgânica de 
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Biritiba Mirim passará a vigorar com a seguinte redação: A Câmara Municipal, 

na próxima legislatura, será composta de 11 vereadores nos termos da 

proporcionalidade prevista no artigo 29, inciso IV, c, da Constituição Federal.”. 

Em única discussão e votação o Parecer das Comissões ao Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica nº 044/2019: Eduardo Melo [Contra], Jorge Mishima 

[Contra], José Rodrigues Lares [Contra], Juniel da Costa Camilo [Contra], 

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

Batista de Miranda Melo [A favor], Paulo Rogério dos Santos [Contra], Reinaldo 

Pereira Júnior [Contra], Robério de Almeida Silva [Contra], Sergio de Paula 

Franco [A favor] e Walter Machado de Almeida [Contra]. REJEITADO o parecer 

por maioria qualificada. Em única discussão e votação o Projeto de Emenda à 

Lei Orgânica nº 044/2019: Eduardo Melo [A favor], Jorge Mishima [Contra], 

José Rodrigues Lares [A favor], Juniel da Costa Camilo [A favor], Leonardo 

Venâncio Molina [Contra], Lourival Bispo de Matos, [Contra], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Contra], Paulo Rogério dos Santos [A favor], Reinaldo Pereira 

Júnior [A favor], Robério de Almeida Silva [Contra], Sergio de Paula Franco 

[Contra] e Walter Machado de Almeida [Contra]. REJEITADO o projeto por sete 

votos contrários e cinco a favor, não atingindo a maioria qualificada, e devendo 

voltar o projeto dentro de dez dias. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente solicitou ao Primeiro Secretario que fizesse a chamada dos 

Vereadores inscritos para fazerem uso da palavra. O primeiro Vereador inscrito 

foi o Vereador Reinaldo Pereira Júnior, que, com a palavra, diz: 

“Sr.Presidente, nobres pares, a todos aqui presentes, queria agradecer aos 

vereadores que assinaram junto comigo o projeto, que acreditaram na ideia de 

que nove vereadores, a redução seria importante para o município; queria 

agradecer também junto aos vereadores que assinaram comigo o projeto que 

pede transparência ao dinheiro retornado para a prefeitura do recurso que foi 

economizado.Também vou fazer uma fala em cima de algumas coisas que 

foram citadas pelo professor, que é bom; entendo a questão de 

representatividade, concordo com algumas coisas, mas por exemplo, questão 

de assessor: no passado, já foi colocado dois assessores naCâmara, e teve 

decisão da promotoria para tirar, mesmo tendo caixa suficiente para isso, 

porque consideraram que a cidade do tamanho de Biritiba não existia a 

necessidade de dois assessores; inclusive, na decisão do ano passado do 

promotor, quando ele disse que não há necessidade de notebooks, que não faz 

parte do uso do Legislativo.Então também podemos visualizar o nosso 

município vizinho, que é Salesópolis, que são 11 vereadores e um assessor. 

Então essa questão vai muito de nós aqui na Casa.Se nós acharmos que está 

errado, vamos lá denunciar no Ministério Público.Estamos aí para isso, para 

fiscalizar, cobrar, brigar pelo direito da população, porque o dinheiro devolvido 

até agora para asduas gestões não foi feito nada para a cidade.Foi 
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economizado pela Câmara e não foi feito nada.Então espero que com esse 

projeto que fizemos junto aí, a partir do ano que vem, se aprovado por todos os 

vereadores, que até agradeço ao Marcelo pelo elogio do projeto; se 

quiserassinar junto com a gente, porque quanto mais Vereador tiverese tiver 

que fazer a emenda modificativa, como o nobre vereador Fernando disse, que 

não está dando ciência aonde tem que ser publicadoos valores onde foi gasto, 

então é mais isso mesmo. Obrigado, Presidente,obrigado, Vereadores.”.E não 

havendo mais Vereadoresinscrito para fazerem o uso da Tribuna,o 

Sr.Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: 

“Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de convidar a todos para, no 

dia 28, às 14 horas, aqui na sala de reuniões, a equipe da EDP São 

Paulo,antiga EDP Bandeirantes, ela estará aqui na Câmara passando a todos 

os nobres vereadores o formato que a EDP agora utiliza para que possa 

atender à demanda de todos os vereadores. Hoje os vereadores têm feito as 

indicações e têm feito os requerimentos diretamente ao prefeito, aprovado em 

plenário e encaminhado ao prefeito, só que isso é encaminhado à EDP 

Bandeirantes.Então uma substituição de um poste,um aumento de carga, esse 

tipo de... toda essa funcionalidade,aEDP Bandeirantes vai colocar à disposição 

diretamente para os nobres vereadores fazerem os seus protocolos e as suas 

intenções diretamente com a EDP Bandeirantes. Então seria muito importante, 

inclusive até economizaria a resposta do Executivo, que hoje eu recebi aqui do 

Executivo pelo menos umas... pra não ter nada, pelo menos umas 800, 900 

páginas só de resposta de requerimento: limpeza de manutenção e tudo mais - 

só de resposta de requerimento.Então eu já havia feito uma reunião prévia com 

a assessoria, ver qual é a finalidade do requerimento,qual a finalidade da 

indicação, para que possa apresentar da forma correta, mas esse da EDP 

Bandeirantes, eu acho que seria de suma importância a participação de todos 

os vereadores, até porque é um canal direto para o vereador terá com a EDP 

São Paulo para solicitar um pleito que, de repente, algum munícipe possa 

haver solicitado a um de vossas excelências.Eu, particularmente, já tive uma 

situação aonde, na Vila Santo Antônio, o nosso colega de imprensa, o Márcio, 

estava fazendo uma cobertura lá de um munícipe que estava reclamando de 

um poste e eu, ao invés de solicitar para a prefeitura intervir junto com a 

Bandeirantes, eu fiz o protocolo direto para a Bandeirantes.Então, quer dizer, 

isso gerou um protocolo e eu tenho acompanhado esse protocolo.Da mesma 

forma, nós pedimos aumento de carga em uma outra região, e aí a EDP 

Bandeirantes já está respondendo direto.Então acho que é uma forma de você 

até tirar esse trâmite de pedir para a prefeitura, a prefeitura encaminhar para a 

Bandeirantes, para depois ter a resposta da Bandeirantes para a prefeitura, a 

prefeitura encaminhar para a gente.A gente pode fazer esse canal direto, então 

seria de suma importância.E aproveito também para os que não puderem 
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comparecer na reunião com a EDP às 14 horas, reunião das comissões em 

conjunto - em conjunto - às 15h30.Nada nada mais havendo a tratar, encerro o 

presente trabalho.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. 

Biritiba Mirim, 25 de março de 2019. 
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