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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019, às quinze horas, no 

Plenário “Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

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

Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Marcelo Batista de Miranda Melo, Reinaldo 

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

Almeida Silva, Valter Antônio de Miranda, Walter Machado de Almeida e 

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, 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. 022 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina justifica a ausência do Vereador Lourival Bispo de 

Matos: “Gostaria que fosse consignada em ata a presença do Sr. Lourival, que 

ele teve que fazer uma biópsia hoje e, por isso, não estará presente nessa 

sessão.”. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge 

Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de 

setembro de 2019. O Nobre Vereador Jorge Mishima requereu a dispensa da 

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

Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. Terminado o Expediente, 

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

244 a 249/2019 1. Indicação nº 244/2019, de autoria do nobre Vereador Sérgio 

de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de 

efetuar serviços motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Uruguai, 

Alexandre Datallo Pedro Rocco e Miguel Chelucci, ambas localizadas no Bairro 

Castelano. 2. Indicação nº 245/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter 

Antônio de Miranda: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o 

mesmo interceda junto ao Órgão Competente, para que seja colocado um 

braço de luz na Rua Artur Bernardes, n° 28, Vista Alegre. 3. Indicação nº 

246/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao 

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

Competente, para que seja colocado um braço de luz na Rua Juscelino 

Kubitschek, entre os números 02 e 76, Vista Alegre. O Sr. Presidente solicita 
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ao segundo secretário a leitura das indicações nº 247 a 249/2019. 4. Indicação 

nº 247/2019, de autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita 

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

Órgão Competente, para que seja colocado um braço de luz na Rua Sete de 

Abril n° 45 A – Jardim Yoneda. 5. Indicação nº 248/2019, 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 e cascalhamento na Estrada José Maria Batalha (antiga 

Estrada do Sargento), Bairro Rio Acima, nesta cidade, em toda sua extensão. 

Esta é uma reiteração da indicação n° 072 e 107/2019. 6. Indicação nº 

249/2019, de autoria da Nobre Vereadora Leonardo Venâncio Molina: solicita 

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

a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 

Santa Catarina no trecho que equivale aproximadamente 2 km, desde o 

término do asfalto até o ponto final próximo ao Bar do Bagú, Bairro Rio Acima, 

em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 163 e 

210/2019.   Terminadas as Indicações, passou-se aos Projetos em 

Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 62 e 

63/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 1. 

Projeto de Lei n° 062/2019: Institui a Semana Municipal de Ações voltadas à 

Lei Maria da Penha nas Escolas Municipais do Município de Biritiba Mirim. 

AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR 

PASSOS.  2. Projeto de Lei n° 063/2019: Dispõe sobre denominação de 

logradouro, no bairro Jardim dos Eucaliptos, e dá outras providências. 

Terminados os Projetos em Deliberação, o Vereador Jorge Mishima solicita 

pela ordem: “Antes de dar continuidade, Sr. presidente, eu solicito de vossa 

excelência, ouvindo o colendo plenário dessa Casa para que pudesse colocar 

na Ordem do Dia de hoje o projeto de lei nº 064/2019, que determina o 

Conselho Tutelar com as novas redações no seu projeto original.”. Acatando o 

pedido do Nobre Vereador, o Sr. presidente o coloca em votação. APROVADO. 

Em seguida, solicita a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 064/2019. 

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 3. Projeto de Lei nº 064/2019: dispõe 

sobre a supressão do Inciso VII e Inciso II, parágrafo único do Art. 8º da Lei 

Municipal nº 1.867, de 05 de julho de 2019. Após a leitura, o Sr. Presidente 

suspendeu a Sessão para que as Comissões Permanentes pudessem dar o 

parecer ao projeto. ORDEM DO DIA. Retornando, o Presidente solicita que 

faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, 

procedeu-se Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 
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nº 064/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

064/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o 

Parecer das Comissões: O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela 

ordem: “Este projeto em questão, ele deve ser votado e aprovado por esse 

plenário; se aprovado, a comissão responsável pelo pleito, que estamos em 

trâmite, em momento de eleição, precisa prorrogar o período de inscrição para 

que as pessoas que não possuem CNH, que até então eram impedidas de 

disputar a vaga, possam fazer jus à essa inscrição e também disputar as 

próximas eleições em outubro próximo.”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Um dos motivos, Vereador Sergio, que foi apresentado esse 

projeto, e foi solicitado a urgência da apreciação por esta Casa de Leis, é 

justamente essa, para que o Conselho Municipal, o CMDCA, que ele pudesse 

rever justamente o ponto que Vossa Excelência colocou, para que haja a 

prorrogação das inscrições; e aí sim, quem hoje não obter a CNH possa fazer a 

sua inscrição dentro do prazo, eu não sei qual o prazo, mas o CMDCA  já está 

providenciando isso. A urgência desse projeto é justamente para encurtar, 

porque senão prorrogaria demais ainda o prazo da eleição. Mas eu acredito 

que da forma que Vossa Excelência colocou é perfeito e vai ser, acredito, 

dessa forma que o CMDCA irá agir”. Em única discussão o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

[Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior 

[Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO POR UNANIMIDADE o 

parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 064/2019: Fábio 

Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], 

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

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de 

Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda 

[Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO POR UNANIMIDADE o projeto. Em seguida, o Sr. 

Presidente sugere a inversão de pauta, dando continuidade à votação dos 

projetos, e coloca o pedido em apreciação e votação pelo plenário. 

APROVADO. Feita a inversão da pauta, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

Complementar nº 061/2019. 2. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 061/2019, 
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que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das 

Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

[Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior 

[Ausente], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o parecer. Em única discussão 

e votação o Projeto de Lei complementar nº 061/2019: Fábio Rogério 

Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Ausente], 

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

Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Robério de 

Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio de Miranda 

[Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

[Sim]. APROVADO o projeto. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei 

Complementar nº 060/2019. 3. Parecer Jurídico e Parecer conjunto das 

Comissões Permanentes ao Projeto de Lei Complementar nº 060/2019, 

que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o Parecer das 

Comissões: O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: 

“Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a confiança dos nobres pares, 

que passaram aí para a gente estar debruçado, por ter um pouco mais de 

experiência apenas no ramo imobiliário, conhecer; de fato, há mais de 25 anos 

atuando como corretor de imóveis, os problemas dos bairros que são 

contemplados com saneamento. A gente sabe, que esse plano, a gente lutou 

para que a maioria dos loteamentos regulares ou irregulares sejam 

contemplados; regulares que são aprovados e não são contemplados, como é 

o caso do Nirvana 1, 2 e 3; Castelano; Jardim Real; aqueles também que são 

aprovados e parcialmente contemplados, como aqui temos diversos bairros; 

aqueles irregulares também, mas, porém consolidados, a gente tentou da 

melhor maneira possível elencar nesse rol de loteamentos e também núcleos 

habitacionais. Não devemos nos esquecer que agora já está sendo 

regularizado pela Prefeitura Municipal a comunidade Vila Santo Antônio 1,2 e 

3; Vista Linda, que já está sendo preparada e elaborada a regularização 

fundiária para entrega do título dominial. Porém, há diversos ainda bolsões de 

núcleos habitacionais, tanto em áreas urbanas, como áreas... também núcleos 

habitacionais urbanos em áreas rurais. O que eu quero dizer é que a gente tem 

que, dentro desse plano, deixar elencado, por mais que a empresa que vá 

explorar, provavelmente hoje, no caso, quem explore é a SABESP ou outra, a 

gente quer que, durante esses 30 anos, ela se programe, embora esteja até 
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fora, às vezes; está aqui o Geraldo, que eu quero cumprimentar da SABESP; às 

vezes, fora de um estudo econômico, porém a gente tem que colocar no plano para 

que ao longo do prazo seja ou procure ser atendido na sua plenitude todos os 

moradores, que a gente sabe que a água e esgoto, ele é não só questão prioritária da 

higiene, mas principalmente, de evitar... é questão de saúde. A gente sabe que quanto 

menos se tem o saneamento básico, mais doença a gente tem, mais ônus também 

gera para o nosso município em questão de saúde pública. Eu gostaria de agradecer a 

Elaine também; e espero poder ter contribuído com essa elaboração, e agradecer a 

confiança, Fernando, da mesa, e dos nobres pares, por ter colocado meu nome. 

Espero não tê-los desapontados! Só isso para discussão.” Em votação o Parecer 

das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

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

[Ausente], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior 

[Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO POR UNANIMIDADE o 

parecer. Em única discussão e votação o Projeto de Lei Complementar nº 

060/2019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da Costa 

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

Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], 

Robério de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim], Valter Antônio 

de Miranda [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos [Sim]. APROVADO POR UNANIMIDADE o projeto. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: “Eu gostaria de fazer um 

breve comentário sobre esse projeto. Hoje, na presidência, não posso fazer 

parte das comissões, mas em anos anteriores, fazia parte das comissões; mas 

eu gostaria de parabenizar o trabalho de todos os vereadores, não só das 

comissões, inclusive os que não participam das comissões, como é o caso do 

vereador Walter, do vereador Jorge Mishima;  mas que todas as vezes que nós 

tivemos a discussão sobre a questão do plano de saneamento, e nós não 

estamos discutindo isso ontem ou a semana passada; nós estamos discutindo 

há mais de mês esse plano. Esse plano, ele entrou nas comissões pelo menos 

umas três, quatro vezes; nós tivemos audiências públicas, nós tivemos 

discussões... quando o plano de saneamento não estava na pauta, acabava 

entrando na pauta para discutir, e isso demonstrou um grande interesse dos 

vereadores se aprofundarem realmente na questão do plano. Porque às vezes 

o projeto, quando ele é mais básico, é mais definido, específico, como é o caso 

da gratificação ou como foi o caso do Conselho Tutelar, é até mais fácil a 

discussão; mas um projeto dessa amplitude, tão complexo quanto é, que é um 

plano que tem mais de 70 páginas, com uma série de vertentes para ser 
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discutidas de bairros, de questão de esgoto e saneamento, de água, enfim; os 

vereadores tiveram uma participação muito efetiva. Eu gostaria de agradecer a 

colaboração que cada um, individualmente, independentemente de ser da 

comissão ou não, deu para que esse plano pudesse ter sido aprovado hoje. O 

Executivo encaminhou o plano, a câmara, com todo o amadurecimento e com 

todo o respeito ao projeto original do Executivo, fez as modificações que foram 

necessárias para que pudéssemos adequarmos do que entendemos que é o 

melhor para a população. Então gostaria de parabenizar a todos os nobres 

vereadores.”. Tem seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

requerimentos nº 242 a 254/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

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

Requerimento nº 242/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja feito a 

compra e disponibilizado material esportivo para o Projeto Biritiba 

Paraolímpicos. Este requerimento reitera o requerimento de n° 190/2018 e n° 

274/2018. APROVADO. 5 Em única discussão e votação o Requerimento nº 

243/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que sejam tomadas as 

devidas providencias com a retirada de uma paineira, ao lado da residência de 

n° 45 (antigo Eclipse Bar) na Rua José Pereira da Silva – Centro. APROVADO. 

6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 244/2019: Requer ao 

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

Departamento Competente para que sejam tomadas as devidas providências 

em relação a reparo na iluminação pública, com a colocação de um braço para 

lâmpada e lâmpada no poste localizado no início da travessa situada 

aproximadamente 800 metros após entrar na Estrada Municipal do Yamamoto-

Sertãozinho-Biritiba Mirim (tendo como ponto de referência: Poste de medição 

de luz de n° 77 e caixa d’ água azul). Esse requerimento reitera os 

requerimentos de n° 173/2019 e n° 200/2019. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 7. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 245/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo, junto ao Departamento 

Responsável, venha a fazer manutenção da quadra, que se encontra ativada, 

localizada no Ginásio Municipal de Esportes. O Vereador Juniel da Costa 

Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a  nobre Vereadora 

Zuleika, e ela foi muito feliz no requerimento, gostaria, com a sua permissão, 

de fazer parte junto desse requerimento, até porque nós temos ali um espaço 

maravilhoso, só que temos vários atletas na cidade que utilizam, muitas 

famílias que utilizam aquele espaço ali aos finais de semana também, aonde 
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podem levar suas crianças, e a gente vê o descuido. A gente até entende que a 

Prefeitura, ela hoje não pode estar apta a estar fazendo a reforma, mas a gente 

tem um espaço maravilhoso. Gostaria de fazer parte desse requerimento, com 

a sua permissão, pois acho que a prefeitura, ela tem que demonstrar mais um 

pouquinho de carinho. O Secretário hoje de esporte, eu gostaria de parabenizar 

ele, porque venho acompanhando o trabalho dele, sei a dificuldade que está 

sendo estar à frente dessa pasta, mas ele está conseguindo levar, tem vários 

atletas, estão levando o nome de Biritiba para fora aí, então parabenizar a 

todos; e muito parabéns, a senhora foi muito feliz!. Muito obrigado!” A 

Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela ordem: 

“Obrigada, nobre Vereador; e tem a permissão, sim, é um prazer ensinar com 

você!”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Gostaria de também 

parabenizar mais uma vez a nobre Vereadora, que tem feito um trabalho 

excelente nessa Casa de Leis. Parabenizar pelo requerimento 245; faço 

também, se permitir, Vereador Juniel, das suas palavras as minhas também. 

Muito obrigado!”. O Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

agradece: “Muito obrigada!”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre Vereadora Zuleika, e também gostaria 

de assinar junto. Meu filho e alguns parentes meus também treinam junto com 

o Anésio lá, a gente acompanha a dificuldade lá; às vezes a iluminação da 

quadra está ruim, também goteja lá dentro, então a tinta do chão já está quase 

difícil de reconhecer as marcações... então parabenizo a Vereadora e solicito 

assinar junto, se a Vereadora permitir.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos solicita pela ordem: “Obrigada, Vereador, e tem a permissão!” 

O Vereador Sergio de Paulo Franco solicita pela ordem: “Também gostaria de 

parabenizar a nobre vereadora, e fazer o uso da palavra de todos os 

vereadores que aqui já apresentaram; parabéns e gostaria também de assinar 

com Vossa Excelência.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

responde: “Obrigada, Vereador Sergio, e tem a permissão, sim, obrigada!”  

APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 246/2019: 

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

às Secretarias Competentes, para que seja feito um estudo completo do direito 

de insalubridade e periculosidade de todos os funcionários do município, 

sobretudo para merendeiras, funcionários que trabalham na rua expostos a sol 

e chuva, bem como a revisão dos funcionários do cemitério e dá área da 

saúde. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO 

PEREIRA JUNIOR. 9. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

247/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda 

junto à Secretaria Competente, para que providencie uma cadeira de rodas 
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para a Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro do Hiroy, Endereço: 

Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, KM 18, Biritiba Mirim. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 10. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 248/2019: Requer ao Senhor 

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

Competente a fim de efetuar a instalação de redutor de velocidade do tipo 

lombada nas Ruas Guimaraes Rosa e Manoel da Nóbrega, localizadas no 

Jardim Rosicler. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA 

COSTA CAMILO. 11. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

249/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicitando as 

seguintes informações: - Quantidades de médicos no PA (pronto atendimento) 

e em todos os postos de saúde do município; - Carga horária de cada médico; - 

Especialidade de cada médico; Também gostaria de informações sobre o que 

está sendo feito para melhorar a área da saúde no município. APROVADO. 12. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 250/2019, Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao Órgão Competente Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim, para que tome as devidas providências sobre o 

concerto ou até mesmo a compra de um bebedouro para a unidade ESF 

Jardim dos Eucaliptos, localizadas na Rua Geraldo da Conceição n° 170, Bairro 

Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA. 13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

251/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, entendimento junto a 

Pedreira de Biritiba, visando coibir o transporte de pedras, no período entre as 

18:00 horas e 7:00 horas da manhã, solicito ainda que a referida Empresa 

Pedreira Biritiba molhe as estradas que utilizam para o transporte dos seus 

materiais. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o nobre vereador, e gostaria de fazer coro também na 

assinatura desse requerimento, tendo em vista que esse Vereador também 

está sendo questionado pela população local, onde os caminhões estão 

fazendo o trajeto lá em forma desordeira. Eu gostaria de fazer parte com o 

senhor nessa assinatura desse requerimento.”. O Vereador Leonardo 

Venâncio Molina solicita pela ordem: “Eu também quero parabenizar o 

vereador com o requerimento 251, e eu também tenho muitas cobranças dos 

moradores por ali, que os caminhões transitam e fazem muita poeira no 

período de verão, e agora que vai começar o calor; que a partir de hoje 

começou a primavera, logo vem o verão, e ali é um transtorno danado; os 

vizinhos também ficam cobrando a presença de muitos caminhões durante a 

madrugada. O senhor foi muito feliz nesse requerimento, e gostaria de assinar 

junto com o senhor Vereador.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 
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pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre Vereador Jorge; você foi muito 

feliz, e gostaria de fazer coro junto com o senhor. E parabéns a fala dos nobres 

pares, parabenizar a todos vereadores! O senhor foi muito feliz nesse 

requerimento, só que acho que deveríamos nos reunirmos todos aqui, nessa 

Casa, e sentarmos, conversarmos, porque quando a gente fala dessa pedreira, 

ela já causou muito transtorno nessa cidade. Acho que eu questionei isso a um 

tempo atrás, criou até um desconforto; mas, às vezes, não entendeu a forma 

que eu falei. Eu vejo que essa pedreira ela cria, sim, um transtorno. Já tivemos 

diversas reclamações de rachaduras de casas, já tivemos várias reclamações 

aí, danificando o asfalto. Até entendo que a Prefeitura se colocou aí agora, teve 

reuniões, eu acho que o Vereador Fábio participou também; parabéns aí... 

mudando a rota da pedreira; foi uma excelente ideia, mas também que já está 

causando transtorno, não só à população, como ao asfalto, que já está se 

rompendo, porque quando projetou esse asfalto, não projetou para carretas. E 

essa pedreira vem com carretas, são toneladas. Então até fiquei parado ali 

perto do Ginásio Municipal essa semana, e vendo a movimentação, ela vem 

com carretas, são toneladas; o asfalto já está danificando, e a gente sabe que 

é tão difícil conseguir uma Emenda, conseguir recurso para estar asfaltando aí 

uma estrada, uma rua, e vem uma empresa e vem destruir. Qual é a 

contrapartida? Eu acho que deveria, sim, sentarmos nós, Vereadores, todos 

discutir, sim; acho que a Prefeitura também. E a prefeitura fala que ela ajuda, 

mas ajuda no quê? Então, que ela também tenha alguma compensação, venha 

a compensar nossa cidade de infraestrutura. Porque ela passava ali perto da 

Rua José Pereira, não é isso? Ali perto do posto. Mudou, mas o asfalto ficou 

danificado, ninguém fez reparos. Então a nossa cidade, ela perde, sim, com 

isso. Então muito obrigado! Gostaria de fazer coro com o senhor; parabéns!”. O 

Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria também de 

parabenizar o nobre Vereador Jorge Mishima pela propositura desse 

requerimento, e dizer que esse horário que foi citado aqui é desrespeitado por 

parte da pedreira; sobretudo, os caminhões vazios transitam em meio a 

madrugada, e isso gera um transtorno terrível na vida dos moradores, que o 

caminhão passa batendo... batendo lata, porque passa vazio, passa em alta 

velocidade, e, em muitas vezes, relatos de moradores, buzinando quando 

encontra com outro que já vem carregado. Então o Prefeito disse que o 

contrato é que a partir das sete horas da manhã os caminhões podem carregar, 

e que eles chegam de madrugada para ser o primeiro da fila. A verdade é que 

o caminhão sai carregado antes das sete da manhã, porque eles já se 

encontram no caminho de madrugada, e naquela algazarra. Então se o 

caminhão precisa passar antes das sete horas da manhã, que mesmo o 
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caminhão vazio não poderia passar antes das sete da manhã, pelo barulho, 

pela bagunça que está gerando aí na vida dos moradores; que criança não 

pode dormir mais, idoso não pode dormir. Sem contar que um morador relatou 

até que a mulher não tem saído com o carro de casa, com medo da velocidade 

do caminhão que vem e... assim, gerando muito transtorno! Então a ponto de 

ter que essa Casa se posicionar para que aquilo que está no contrato seja 

respeitado. Se está no contrato tem que ter uma sanção! Não respeitou por 

quê? Se é para sair de lá o caminhão carregado a partir das sete horas; ponto, 

não tem conversa! E o caminhão vazio também não pode transitar de 

madrugada, com o barulho que anda fazendo. Então, parabenizo mais uma 

vez, nobre Vereador, e gostaria de assinar com Vossa Senhora.”. O Vereador 

Jorge Mishima responde: “Eu agradeço mais uma vez aos vereadores que me 

apoiaram essa iniciativa desse requerimento, e devo salientar a todos os 

vereadores que, como disse o nobre Vereador Juniel, é necessário, sim, uma 

reunião para que possamos fazer uma lei; uma lei mais severa, uma lei 

específica, porque na verdade esse transporte tem extrapolado os horários 

noturnos e causando uma poeira enorme, trazendo sérios riscos à saúde 

daqueles que moram perto da via. É importante que a gente faça isso 

realmente, porque os caminhões são de alta tonelagem, acaba acabando com 

o asfalto. Só para elucidar um fato, Vereadores: na gestão passada, tinha feito 

esse asfalto na frente do Kaikan, e, no sábado, vinha parecendo um tanque de 

guerra, vinham uns 10 caminhões; não sei se os vereadores ficaram sabendo, 

eu peguei meu Corsinha velho, que não tem muito valor para eles, né? Mas 

para mim, tem; coloquei na frente dos caminhões - na frente do caminhão – e 

falei: “Agora vocês vão passar por cima do meu carro, mas aqui vocês não vão 

passar mais.”. Mas ainda só restou uma lembrança... um buraco na frente do 

Sr. Makoto, que até hoje está um perigo, tá certo? Isso daí também nós temos 

que analisar como foi feito o contrato, para que eles possam fazer o reparo 

nessas vias estragadas. Mas agradeço mais uma vez; é importante que nós 

reunimos todos os vereadores, e elaborar um projeto. Eu acho que tem que ser 

um projeto duro, duro, porque além de trazer transtorno, acabando com nossas 

estradas, qual a contrapartida, como os vereadores fizeram, né? Então temos 

que cobrar, sim, uma posição, fazermos um projeto, para que esse projeto seja 

respeitado, acima de tudo. Mas agradeço e deixo à disposição de todos os 

vereadores para se quiserem assinar comigo, fazer coro nessa minha 

reivindicação que é apenas um requerimento, mas que pode transformar numa 

lei. Muito obrigado!”.  APROVADO. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

LEONARDO VENANCIO MOLINA E LOURIVAL BISPO DE MATOS. 14. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 252/2019: Requer ao Senhor 
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Prefeito Walter Hideki Tajiri, preste informações referente as solicitações de 

manutenção das Estradas Vale do Garrafão/Sertãozinho e Carapicó/ Terceira. 

O requerimento se faz necessário tendo em vista as inúmeras reiterações de 

indicações protocoladas nesta Casa de Leis, que até o presente momento não 

foram atendidas. Sendo os protocolos n° 392/17, 007/18, 083/18, 115/18, 

142/18, 170/18, 127/19. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar os nobres vereadores, até porque eu conheço 

muito bem o bairro do Vale do Garrafão de Sertãozinho, porque moro lá perto, 

resido lá perto, e venho acompanhando esse trabalho dos dois vereadores, até 

vim conversando com o Sr. Lourival, e até o Sr. Lourival explanou essa semana 

a respeito; já tivemos reuniões com o Prefeito, já levei moradores desse bairro 

para conversar com o Prefeito a mais de quatro meses atrás, e nada se foi 

resolvido. Até entendo que têm diversas situações para serem resolvidas, mas 

infelizmente o bairro está em calamidade; infelizmente está intransitável. Então 

tem pessoas lá praticamente ilhadas lá; está uma situação crítica! E eu fui lá a 

semana passada, então parabéns aos nobres Vereadores! E gostaria de fazer 

coro junto com vocês, junto nessa luta aí, porque eu, como morador de bairros 

afastados, conheço a realidade da nossa cidade também, junto com os nobres 

pares, e realmente está muito precário! Realmente nós estamos enfrentando 

situações difíceis, e a gente sabe que tem muita gente que necessita trazer 

seus filhos às escolas, vir ao médico, ao mercado. Então está uma situação 

crítica! Parabéns aos vereadores e gostaria de fazer coro junto com vocês. 

Muito obrigado.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Eu também gostaria de falar a respeito da Prefeitura, Sr. Presidente, porque 

esse requerimento que a gente fez, o 252, são vários requerimentos desde o 

ano passado; a gente está lutando desde 2017, quando assumi; estamos 

lutando para levar uma máquina lá e nada foi feito. O Prefeito esteve no local 

junto com secretários, o vereador Lourival e esse vereador, e ele prometeu que 

em 10 dias estaria passando a máquina, mas até hoje, sequer ele foi cumprir 

com a sua palavra. E também, eu não sei se o vereador Juniel da Costa Camilo 

tem informações, tem um menino que eu vou buscar ele todo mês, que chama 

Daniel, que ele tem os problemas nas pernas; esse mês eu fui buscar ele lá, 

Presidente, e acabei com o cárter do meu carro, estourei o cárter do meu carro! 

Então eu estou indignado com esse Prefeito! Ele e o secretário não têm 

competência nenhuma e nem indignação para poder arrumar aquela estrada 

que os moradores sofrem; que nem compra o Shibata está levando lá, só para 

você ter uma ideia. Eu estou indignado com esse Prefeito e secretário. Muito 

obrigado!”. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita um aparte: “Parabéns 

pelo trabalho que o senhor faz lá dentro, porque eu sei realmente a dificuldade 
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dos moradores lá também, conheço, sempre estou lá junto com eles. Parabéns 

de o senhor estar ajudando as famílias lá... E eu vejo da seguinte maneira: 

quando estoura um cárter de um vereador, tudo bem; e os moradores que 

residem lá, né? Então eu vejo a “sofrência” de quem mora lá. A gente ainda vai 

esporadicamente; e quem precisa transitar naquelas estradas todos os dias? 

Então parabéns! Muito obrigado.”. O vereador Leonardo Venâncio Molina 

solicita pela ordem: “Só para deixar registrado aqui a respeito desse 

requerimento: na próxima vez que for para mim buscar esse menino Daniel, eu 

vou pedir para o secretário ou o Prefeito ir com o carro dele buscar esse 

menino, para ele ver como é que estão as condições dessa estrada que ali os 

moradores transitam; eu fico indignado com o Prefeito e secretário não darem a 

mínima para a população que mora ali no Vale do Garrafão! Obrigado.”. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA .15. Em única discussão e votação o Requerimento nº 253/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão 

Competente para que possa ser feito a limpeza aos redores do ponto de ônibus 

localizado na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura – Jardim Lorena, 

defronte a base da Policia Militar. APROVADO. 16. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 254/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto a Secretaria Municipal de Agricultura, solicitando 

esclarecimentos quanto à taxa de 35 reais cobrada por hora a agricultores de 

baixa renda para utilização do trator de patrimônio municipal, como é feita essa 

cobrança e qual o destino da verba arrecadada. APROVADO. O Vereador 

Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Não havendo mais trabalhos 

a se tratar nessa Casa, eu gostaria que o Sr. me dispensasse da sessão.”. O 

Sr. Presidente autoriza ao vereador sua retirada do plenário. O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Embora eu tenha assinado a lista para fazer uso 

da palavra, gostaria de solicitar à vossa excelência a minha retirada, visto que 

não há matéria pra ser discutida nem votada, e passo meu tempo ao nobre 

vereador Marcelo Batista de Miranda Melo.”. O Sr. Presidente autoriza ao 

vereador sua retirada do plenário. Terminada a votação dos Requerimentos, o 

Sr. Presidente faz a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para 

fazerem uso Tribuna. O primeiro Vereador inscrito é o Vereador Fábio Rogério 

Barbosa, que, com a palavra diz: “Boa tarde a todos, mesa diretiva, 

vereadores imprensa, munícipes presentes. Bom, o tema que já foi discutido, o 

requerimento do Vereador Jorge; o que eu queria falar também era sobre a 

pedreira realmente. Bom, estive eu e o Presidente da Câmara, junto com a 

Prefeitura Municipal, fizemos uma reunião com os dirigentes da pedreira, e os 

mesmos nos deram uma garantia de que iria sanar esse problema. Bom, 
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deram 15 dias para solucionar esse problema, e já são 20 dias, certo? Deram 

também a informação a nós, Presidente, lembra bem? Que estaria 

disponibilizando um telefone para ser feita a reclamação dos munícipes 

diretamente a ele; também não foi feito. Bom, está a Deus dará mesmo; ou 

seja, caminhão passando de madrugada, a hora que quer, com o horário que 

eles estipulam, por um detalhe apenas: não está tendo uma fiscalização, nem 

tanto da prefeitura; e já que não tem uma fiscalização, que seria um órgão de 

trânsito da Prefeitura, que não está ativo por enquanto, né, Presidente? Nosso 

órgão de trânsito não está ativo; farei pessoalmente o pedido juntamente com a 

Polícia Rodoviária do Estado, porque eles transitam por uma Rodovia, a SP-92 

Casagrande, e vamos começar a tomar as demais, e juntamente à Polícia 

Militar no município, para que sejam feitas as notificações adequadas contra a 

pesagem, tacógrafo, o quer que seja em cima dos caminhões. Estão 

prejudicando nossa cidade, então vai ser doído no bolso deles também. É na 

Lei, é permitido, então a gente vai fazer uma cobrança mais severa em cima. 

Moradores estão ficando lá com problemas de saúde devido à poeira, que é 

feita diariamente; barulho, passa a hora que quer, faz a hora que quer, e a 

pedreira só abre às oito horas; então não há necessidade de estar às cinco 

horas da manhã transitando pela cidade. Outra questão que eu queria levantar 

em pauta seria a questão lá da Avenida Brasil no Castelano; ou seja, a 

empresa lá parece que terminou o contrato, né, Presidente? Não é isso ainda? 

Mas parece que eles estavam querendo, não querem terminar. Aí eu queria 

pedir, pelo amor de Deus, à Prefeitura, que faça o contato com a empresa que 

termine esse processo logo ou que faça a devida manutenção; daqui a pouco 

está chovendo e ninguém sobe novamente naquela avenida, ninguém vai 

conseguir transitar, tem que deixar o carro na casa de vizinho na parte de 

baixo. Queria pedir a Vossa Excelência, Presidente, que intervisse juntamente 

também.” O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicita um aparte: “Só 

para título de esclarecimento, apesar de eu não costumar interpelar as Vossas 

Excelências, mas a título de esclarecimento para que Vossa Senhoria possa 

dar continuidade no seu tempo; hoje eu, conversando com representantes do 

Poder Executivo, mais especificamente o Departamento de Obras e o 

procurador jurídico, tem uma reunião agendada, se eu não me engano, para  

amanhã ou depois de amanhã, com a empresa Cerqueira Torres, que é a  

responsável pela obra da Avenida Brasil, e acho que 23 de Maio ou 25 de 

Maio, alguma coisa assim, ou 23 de abril, alguma coisa assim, mas eu sei que 

a Cerqueira Torres é responsável pela Avenida Brasil, da qual a empresa está 

solicitando um aditamento de valor tendo em vista o aumento do custo do 

asfalto, da massa asfáltica nos últimos meses. E eu deixei bastante claro minha 



14 
 

opinião: se a empresa não pode cumprir o contrato, penalize, julgue ela como 

inadimplente, que ela não pode licitar em lugar nenhum, porque quando ela 

assinou o contrato lá atrás, ela tinha todo o conhecimento da Lei de que ela 

tinha que cumprir o contrato. E se ela está protelando, protelando, protelando, 

a Prefeitura é que tem que executar. A Prefeitura não pode fazer corpo-mole; a 

Prefeitura que tem que executar e colocar a inadimplência da empresa, porque 

a hora que aplicar a inadimplência, ela fica impedida de licitar no Brasil todo. 

Então o que está faltando para essa empresa é isso. E está faltando para a 

Prefeitura é um pouco mais de coragem para aplicar essa penalidade. A 

penalidade é severa? É severa, mas ela é mais do que justa, tendo em vista o 

sofrimento que a população tem passado lá naquela situação na Avenida 

Brasil. Então só para título de esclarecimento em cima do tempo da Vossa 

Excelência.” O Vereador Fábio Rogério Barbosa retoma: “Agradeço as 

palavras e até retiro a minha queixa, já deixando... vamos aguardar um pouco 

então e ver. E a Prefeitura tem que realmente mesmo cobrar, criar a coragem, 

bater na mesa e falar: “Quem manda somos nós, vocês vão fazer o que tem 

que ser feito”. E pronto e acabou. Outra coisa que eu queria dizer também é 

que esse fim de semana ficou um negócio aí de falar que Vereador se curva 

para alguém... Oh, meu! Vamos para com isso, gente! Está ficando feio já! 

Aqui, a gente não tem que se curvar para ninguém, não; a gente tem que se 

curvar só pra Deus. Oh, meu! O Inho é meu amigo, para quem quer que seja, 

quer falar, quer dizer; o Inho é meu amigo de família, trabalhei com o pai dele, 

lavei muita peça lá atrás para o pai dele. Se ele errar, ele vai pagar, mas quem 

vai julgar não sou eu, é o Judiciário, é o magistrado que vai julgar; não é eu, 

não é ninguém aqui, não é quem quer que fale. Então vamos começar a 

prestar um pouco mais de atenção aí e de querer falar das pessoas, que acho 

que é feio falar do Fernando. O Fernando é muito meu amigo e é de hoje; o 

Marcelo, conheço todos aqui; alguns há pouco tempo, mas tem muitos aqui 

que a gente se conhece há muitos anos; o Marcelo, a família inteira! Então 

vamos começar a falar de política séria, de política de produtividade, uma 

política de produtividade, não uma política de mentirinha, de mimimi. Gente, 

está difícil o negócio? Aceita, dorme na cama, é mais quente, chora lá! Mas 

vamos parar! Na cama é mais quentinho! Agora, ficar em rede social 

denegrindo a esposa que trabalha na Prefeitura? Faz o mesmo, presta 

concurso, compra um livro, lê, presta concurso e passa e vai lá! É mais fácil do 

que falar, do que ficar pedindo. Porque o que está pedindo hoje, vai mudar o 

Prefeito, vai pedir para ele também; vai pedir para o outro, e vai pedir para o 

outro, e vai pedir para outro, até conseguir o que quer! Então, gente, vamos 

começar a fazer um negócio certo, vamos fazer que nem eu, estamos tentando 
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aqui juntar todo mundo e achar uma solução para a pedreira lá! É mais bonito! 

Vamos deixar os paradigmas de lado. Para concluir, Sr. Presidente, é só isso 

que eu queria falar. Agradeço a todos por ter cocedido esse momento aí, estou 

à disposição de todos os vereadores, e vamos embora para a frente, que a vida 

continua. Obrigado.” O próximo Vereador inscrito é o Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, que, com a palavra diz: “Boa tarde, presidente 

Fernando José Gonçalves, nobres pares, mídia aqui presente; em nome do 

Vicente, quero cumprimentar todos aqui! Quero vir à Tribuna hoje primeiro só 

complementando a fala do Fábio, dizer o seguinte: eu, quando me candidatei 

pela primeira vez a vereador, e na reeleição, eu não lembro de eu ter falado 

mal de um vereador eleito aqui para tentar me candidatar, e nem à reeleição. 

Nunca falei mal de ninguém, e nem inventei e nem... Então, quero dizer para 

vocês aqui que eu gostaria de que, aos pretensos candidatos, que entendam o 

processo Legislativo, mas que não façam acusações infundadas, coisas que 

não vão somar em nada. Aos grupos que se montam, que faça através de 

propostas. Tivemos um mandato intenso, com crises, com problemas, situação 

difícil do país, situação difícil no município; mas tentamos enfrentar da melhor 

maneira possível. Quanto à submissão, eu tive a honra de ser Vereador por 

dois mandatos, eu quero aqui dizer que eu não sou pau mandado de ninguém, 

tenho opinião própria, CPF próprio, endereço próprio, vontade própria, haja 

vista que eu quero deixar todos aqui claro hoje, que eu estou, assim que sair a 

próxima janela partidária, estou saindo fora do partido o qual pertenço, por 

incompatibilidade de ideologia política, por incompatibilidade de algumas 

coisas, questões essas que levei... tentei contato com os deputados que tanto 

ajudei; quero aqui pedir desculpa para alguns moradores, não, para vários 

moradores que eu fiz reuniões, achando que esse mandato novo dos novos 

deputados seria igual ao que foi passado, porém não tivemos êxito. Vão dizer 

que foi por inépcia ou por inanição do Prefeito, mas até pela experiência dos 

próprios deputados, deveriam ter, sim, uma vez que os mesmos falaram que o 

compromisso era com a cidade, e não com o político. Então quero aqui deixar o 

meu repúdio, deixar que a minha decepção, por entender que os deputados 

que eu trabalhei, eu nunca consegui mais agendas; tenho tentado com os 

assessores... aos comunicados que vêm para compromisso, são por pessoas 

que nem são do meu partido. Sou o único representante eleito do meu partido, 

do qual pertenço até a próxima janela partidária; gostaria até que ele tivessem 

o respeito, pelo que eu trabalhei para eles, que me liberassem ou expulsassem 

até por essa diferença de ideologia partidária, porque eu entendo que a gente 

deveria ser deputado do estado, do país e, principalmente, da cidade, e não de 

uma pessoa, e não de uma grife, e não de algumas pessoas. Então quero dizer 
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que eu não pertenço a... assim, eu tenho afinidade com o grupo que eu me dei 

na Casa, grupo que nós tivemos aqui compromisso e comprometimento com as 

ações. Mas, porém, mesmo quando no início do mandato, que era o professor 

Jarbas, que a gente aqui era considerada oposição, fui presidente desta Casa, 

quero que vocês aqui levantem um processo, uma coisa que foi para o bem do 

município, e eu agi politicamente, agi na “trairagem”. Não agi! Como o 

Fernando também não age. Então não há esse tipo de ação. E eu acredito que 

o que tem que melhorar, quando uma cidade perde o contato dos deputados, e 

essa ajuda, quem se torna vulnerável é a gente aqui, como cidadão, entendeu? 

Então eu acho que eles tinham que ser, sim, tá? Não importa se é o Walter 

Tajiri que está lá, se é o Jarbas que está lá, se é o Inho, se é o Roberto. Eu 

acho que o que a gente tinha que ter é esse comprometimento verdadeiro com 

a cidade, coisa que não há. Há comprometimento com pessoas. Não estou 

aqui falando do ex-prefeito Inho, não. Os vereadores têm afinidade com ele? 

Maravilha! Mas eu acredito por eu ser do partido, conquistei meus votos no 

partido, entendeu? Então, eu gostaria da representatividade e do respeito que 

eu não tive. Então eu quero aqui passar para vocês: nunca fui pau-mandado, e 

nem você. O único lugar que, como o Fernando já comentou e alguns demais 

aqui, eu me ajoelho é a Deus, à minha mãe, até meus filhos, e minha esposa, 

que me atura. É por isso que a gente vê a política hoje do jeito que ela está, 

uma política doente, onde as pessoas pretendem fazer o bem apenas para si 

próprio; e às vezes deixam uma cidade no caos, para que a saudade bata da 

pior maneira possível. Não é para isso que eu fui eleito - essa é minha opinião. 

Sempre foi e vai ser sempre; a política é a arte de governar para o próximo, 

para o bem das pessoas, e não para si próprio. Não podemos usar nunca a 

decepção, o malfadar da política ou desejar a Teoria do Caos, que a cidade se 

encontre em uma desgraça, para que tenhamos saudade de outros que foram 

prefeitos, vereadores. Não! A gente tem que sempre estar amparado e 

amparando aqueles que a gente pode. E por isso que é a minha decepção e, 

na primeira janela, eu devo sair do PL e vou-me... Mesmo que eu não tenha um 

mandato eletivo, eu vou continuar na política, vou me filiar a outra agremiação 

e, com certeza, uma ideologia que tenha esse mesmo tipo de raciocínio, que 

eu entendi, que como eles ajudaram muito na primeira gestão, seria da mesma 

maneira na segunda. Porém, a gente percebe que não, que tiraram um pouco o 

pé. E essa é a crítica que eu faço, doa a quem doer. Posso sofrer sanção, 

posso sofrer até expulsão, que é o que eu mais, até de repente, por 

incompatibilidade e a falta de ideologia, desejo hoje, do que ficar atinado como 

um pau-mandado, como um cara que abaixa a cabeça e vai aceitando tudo. 

Não foi para isso, e os meus eleitores que votaram em mim conhecem da 
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minha autonomia, da minha independência. Entrei na casa de vocês, pedi o 

voto pra mim, para os deputados; quero pedir desculpa, porque tentei levar o 

máximo de anseio que vocês pediram; pedi emenda e, agora, infelizmente, eu 

não estou sendo... não tive essa comunicação. Por isso do meu rompimento 

com o partido e, assim que possível, tentarei, da melhor maneira possível, 

migrar na janela partidária para que não haja sanção, para outra sigla. É um 

pesar, é uma pena a gente acreditar e ter essa decepção, mas faz parte até do 

crescimento e da própria posição de caráter de conduta da gente. As pessoas 

não podem ser enganadas; pode ser enganado por um determinado tempo, 

mas não durante todo o tempo. Então essa é minha posição, essa é minha 

postura. Peço que Deus continue me abençoando. Desde que entrei na 

política, foi para melhorar as condições da pessoa; me fiz ausente às vezes do 

meu comércio, onde conquistei tudo, entrei na política por gratidão à cidade 

aqui, para reconhecimento de... Não precisei sair da cidade, como muitos aqui 

saem para ganhar o dia, e estou aqui e vou querer voltar e sair daqui da 

política, como eu falei, de cabeça limpa. Mas vou me filiar a outra agremiação 

e, com certeza, apoiar uma pessoa que tenha um objetivo em comum com o 

bem da cidade. Quero que todos fiquem com Deus, peço desculpa, mas essa é 

a verdade e é a minha declaração! Muito obrigado.”. O próximo Vereador 

inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra diz: “Sr. 

Presidente, toda a mesa diretiva, nobres pares, a imprensa presente, 

munícipes, uma boa tarde a todos! Aos funcionários da Casa, boa tarde a 

todos! Parabéns, nobre Vereador, colega de trabalho, onde eu tenho um 

carinho e respeito, sempre meu amigo! Parabéns pelo seu posicionamento, 

porque é muito feliz na sua fala! Gostaria de parabenizar ao deputado federal 

Marco Bertaiolli, que esteve aqui na cidade de Salesópolis ontem, e esse 

vereador foi convidado, mas não pude estar presente, pois eu estava no outro 

compromisso da igreja. E parabenizar também ao deputado estadual Estevam 

Galvão, nosso Governador João Dória, aonde esses deputados, que são muito 

presentes, atuantes em nossa cidade, e não olham o lado partidário. Parabéns 

por esses deputados, parabéns por estarem lutando, angariando emendas para 

nossa cidade. É aonde eu tenho meu carinho, respeito e admiração por esse 

deputado. Parabenizar também o vereador Reinaldo Júnior, que esteve 

presente no evento lá em Salesópolis, ao Prefeito; acho que o prefeito também 

da nossa cidade esteve presente; foi um evento maravilhoso, e parabéns a 

todos! Pedir desculpa por não estar presente. Fiquei sabendo, até o deputado 

mandou em meu celular que firmou um convênio junto com a CONDEMAT, 

para estar estudando, fazendo um estudo para arrecadar royalties da água 

para o nosso município, para cidades que levam água para o estado de São 
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Paulo. Então isso, sim, é compromisso, porque aí nós vamos ter, pela iniciativa 

que ele já teve, do nosso Governador João Dória também, que é muito atuante, 

a iniciativa de estar financiando junto com a CONDEMAT esse estudo e... 

Parabéns! Fiquei muito feliz, muito honrado, porque sabe que nossa cidade 

tem pouco recurso, pouca emenda, então sabemos que vão angariar mais 

emendas para o nosso município. Parabéns! Gostaria de parabenizar mais 

uma vez o vereador Reinaldo Júnior, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, que 

vem desempenhando aqui, meu colega de trabalho; parabéns, Vereador! E 

esses Deputados, onde eu tenho um carinho, respeito e a gratidão; Estevam 

Galvão também, que vem sempre ajudando aí a nosso município, parabéns! E 

conte sempre comigo. No momento, hoje é só! Pedir a Deus que possa 

iluminar a todos, que possa derramar benção na vida de cada um aí, muito 

obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério de Almeida 

Silva que, com a palavra diz: Sr. Presidente, boa tarde! Nobres pares aqui 

presentes, boa tarde! Primeiro Secretário, boa tarde! População aqui presente, 

boa tarde a todos! Venho nesta data fazer uso desta tribuna, nobres 

vereadores, nobres pares, para falar que, infelizmente, na data de ontem, teve 

a final da Taça Cidade, onde meu time ficou como vice-campeão do município. 

Só que o que me causa tamanha estranheza é uma Secretaria de Esportes dar 

uma premiação para os atletas, não só de primeiro colocado, mas também de 

segundo colocado, premiação de festival. Não é premiação... Tem que ser uma 

premiação que realmente os atletas merecem; é primeiro colocado, é segundo 

colocado; uma premiação digna para eles. Então, infelizmente, assim, eu 

estava no campo, participei fora do campo, é claro, mas estava presente no 

ginásio de esportes, no centro esportivo do nosso município, mas você escuta 

muitas reclamações. Até mesmo falei para algumas pessoas, veja bem; agora 

é a hora; a oportunidade é agora, por quê? Se o Prefeito está lá no campo, não 

custa nada; vai lá, conversa com o Prefeito sobre essas premiações. Não 

precisa ser porque... pelo fato de ser Vereador e estar tocando um time, não 

necessariamente o Vereador tem que ir lá falar com o Prefeito; os próprios 

atletas podem falar com o Prefeito. Foi uma péssima premiação! Embora eu 

quero deixar claro aqui que a pasta da Secretaria de Esportes não tem culpa 

disso. “Pô, Robério, agora você vai defender a Secretaria de Esportes?”. Não é 

uma questão de defender a Secretaria de Esportes; a questão é: se a 

Secretaria de Esportes tem um suporte para poder dar uma premiação que os 

atletas merecem, tudo bem. Agora, eu não vou falar mal de secretário de 

esporte, de ninguém da pasta aqui, nem mesmo falar mal do Prefeito também, 

porque eu sei que as condições do município não andam boas. Mas se for para 

fazer do jeito que fez, olha, gente, é melhor que não faça, porque realmente é 
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bastante complicado. Em relação à Secretaria de Esportes, eu quero deixar 

claro que o corpo da Secretaria de Esportes, o pessoal fez o que puderam, 

estiveram lá todos os domingos, fizeram revezamento, eu acompanhei. A 

minha única indignação mesmo é em relação à premiação. Mas vamos torcer 

para que o município melhore e comece a vir mais recurso, e que o ano que 

vem tenhamos uma Taça Cidade um pouco melhor. Agora nesse momento, eu 

gostaria também de agradecer a presença do deputado federal Márcio Alvino e 

André do Prado nesta manhã de segunda-feira chuvosa, que estiveram no 

nosso município, onde, com o recurso de R$ 700 mil vai se iniciar as obras na 

Domingos Ramalho dos Santos, Neusa de Fátima de Souza, Marinalva Silva 

dos Santos, Via de  Anexo I. Então nós aqui, que estamos nesta legislatura, é 

exatamente isso, nós temos que, cada um de nós, embora esse recurso 

também, gente, eu entendo que não foi agora dessa legislatura, só que eu fico 

feliz em saber de um recurso lá de 2016, que veio, que chegou no nosso 

município e vai beneficiar essas ruas, que realmente estão necessitando. Então 

eu parabenizo os deputados; é isso que nós temos que fazer, nós temos que, 

independente de sigla partidária, realmente independente de sigla partidária, a 

gente tem que parabenizar àqueles que realmente querem fazer o bem pelo 

município. Que fique claro, independente de sigla partidária, ok? Mais um 

recurso também que o deputado conseguiu de R$ 200 mil para custeio direto 

da Saúde. Então deixo registrado aqui os meus agradecimentos. Tenham todos 

uma boa tarde! Fiquem com Deus.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior que, com a palavra diz: “Sr. Presidente, nobres 

pares, população aqui presente, imprensa presente, boa tarde! Hoje 

primeiramente, queria começar falando a respeito do requerimento da nobre 

Vereador Zuleika, o requerimento 245, referente à manutenção do ginásio 

ativo, que parabenizo ela, e referente ao requerimento 246, referente à 

insalubridade e condições de trabalho dos funcionários. Parabéns, vereadora, 

concordo muito com esses dois requerimentos, e o que precisar, pode contar 

com esse Vereador! Queria parabenizar também o Vereador Marcelo pelo 

empenho dele referente ao projeto de Lei 064 da Sabesp; o comprometimento 

dele para acrescentar as vias que não tinham sido... os bairros que não ia ser 

contemplados. Ele se empenhou muito nisso; e parabenizar a Prefeitura sobre 

este trabalho. Agora queria também agradecer ao deputado Marco Bertaiolli e o 

Estevam Galvão; na manhã de domingo, onde esteve em Salesópolis, onde eu 

tive a oportunidade de participar da reunião da CONDEMAT, onde o Prefeito de 

Suzano firmou um convênio para fazer um estudo referente aos royalties da 

água, onde a gente fica muito feliz, onde tem deputados que, em pleno 

domingo de manhã, vão, se deslocam de seus municípios, apesar da semana 
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inteira intensa de trabalhos, e ver o empenho deles pelas nossas cidades, que 

já têm uma condição de recurso muito pequena. Então você está vendo que 

eles estão realmente empenhados. E muito antes, o deputado agora há pouco 

tempo eleito, Marco Bertaiolli, você vê o empenho dele mostrando serviço. Isso 

é muito gratificante para a gente, sabemos que podemos contar. O Estevão, 

também já conversei com ele a respeito de uma emenda que ele tinha 

mandado para a APAE, de R$ 80 mil; fui procurar saber qual o problema que 

existia, era um problema numa certidão da APAE, que já foi regularizada, e 

agora o deputado... foi feita a solicitação de novo para que seja feita a 

liberação da verba, devido a certidão estar regularizada, que a APAE já me 

mandou até o encaminhamento do documento regularizando. Queria 

parabenizar também o Marcelo pelas palavras, que o importante é isso: o 

importante é o deputado se empenhar com a cidade, não com esse Vereador, 

não com outro Vereador, e sim com a cidade, porque quem precisa da ajuda 

são os munícipes, a cidade precisa de melhorias. Então não tem que ajudar o 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior, o Vereador Fernando José Gonçalves, o 

Vereador de Juniel, e sim a cidade, porque a cidade precisa de recursos, e não 

só querer beneficiar a pessoas, e sim a cidade. Era mais isso, Sr. Presidente, 

agradeço!”. E não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: 

“Gostaria de parabenizar a todos os nobres pares pela aprovação do plano de 

saneamento; a importância, ao longo dos anos; hoje foi um momento que nós 

realizamos uma votação, da qual um projeto de saneamento para 30 anos no 

nosso município. Então às vezes as pessoas ainda não conseguiram perceber 

a amplitude desse projeto que foi aprovado hoje. Isso é um projeto, uma 

programação de 30 anos, para que a gente possa a curto, médio, longo prazo, 

darmos condições de todos os munícipes da nossa cidade terem rede de água 

e saneamento ambiental, e saneamento, esgoto tratado no município de 

Biritiba Mirim. Então nós demos um salto muito grande, e o próximo passo 

agora é a lei autorizativa para que o Executivo faça um novo convênio, seja 

com a SABESP, seja com a iniciativa privada, para que possamos regularizar a 

questão do sistema de tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto 

e distribuição de água no nosso município. Virá a lei autorizativa para essa 

Casa em breve, e aí nós vamos debruçar novamente, e espero a compreensão 

de todos que a gente possa fazer novamente uma ampla discussão sobre essa 

questão também do plano de saneamento. Sobre a questão da Avenida Brasil, 

já coloquei, mas gostaria de reforçar, e eu, se possível ainda hoje, vou tentar 

entrar em contato com o Executivo para cobrar uma severa posição quanto à 

questão da Avenida Brasil, não só da Avenida Brasil; eu acho que tem algumas 
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obras aí que estão paradas no nosso município; tem algumas que são entraves 

burocráticos, que nem tipo a creche, o posto de saúde, a quadra; tem alguns 

que são a parte burocrática, que a gente está discutindo com os órgãos 

governamentais. Agora, o que já está sacramentado, está contratado para ser 

executado, a empresa não executar; puna-se! Ninguém aqui é filho de ninguém 

para ficar passando a mão na cabeça. A partir do momento que a empresa 

assinou o contrato, ela tem que cumprir o contrato. Se ela não cumprir, leve-se 

aos órgãos competentes e puna-se, porque isso é de fundamental importância! 

Porque não é funcionário da empresa que está lá passando o sufoco que os 

moradores estão passando. Então, eu, ainda hoje, ainda vou cobrar novamente 

o Executivo. E se amanhã tiver essa reunião com a empresa, vou solicitar a 

presença para participar dessa reunião com a empresa, e colocar o dedo em 

riste junto aos representantes da empresa: “Ou cumpre ou a partir de agora a 

conversa vai ser um pouco mais diferente”, entendeu? Aí nós vamos procurar 

realmente os direitos. Já que a Prefeitura não for fazer, então nós vamos fazer, 

vamos ao Ministério Público, vamos ao Tribunal de Contas, e aí vamos tentar, 

de uma forma ou de outra, buscar ou pleitear, o quanto antes, essa obra para 

ser executada. Eu gostaria de, na sessão de hoje, pedir desculpas ao Prefeito 

Vanderlon, que me fez o convite o qual foi repassado, o prefeito Vanderlon me 

ligou para estar presente ontem na assinatura do convênio entre o 

CONDEMAT e o Governo do Estado de São Paulo para contratação da FIPE 

para fazer o levantamento sobre a questão dos royalties da água. Essa 

questão dos royalties da água, tem um jogo muito grande por trás disso. 

Vamos relembrar um pouco aí a questão da divisa aí, em Salesópolis, em 

Biritiba, é aqui, acolá; só que nessa discussão de aqui, acolá, boa parte de “se 

for aqui, é uma quantidade de água reservada”, e “se for acolá, é outra 

quantidade”. Então os interesses são muito grandes dos dois municípios, 

porque ninguém quer perder, tá certo? Só que essa é uma outra discussão. 

Mas eu acho que nós, nesta legislatura ainda, como a previsão da FIPE é de 

12 meses estar realizando todo o trabalho, e já com acompanhamento do 

FEHIDRO e do CONDEMAT, eu acho que nessa legislatura ainda a gente 

consiga obter um êxito, até porque a FIPE, ela já vai deixar um projeto pronto 

para ser entregue na Assembleia, através do CONDEMAT, pra ser entregue na 

Assembleia para aprovação dos royalties da água. Não sabemos qual o valor 

ainda, não existe um valor estimado, existe alguma coisa de estudo, mas não 

existe o valor pré-definido. Mas eu acredito que se o petróleo custa tanto e dá 

tanto benefício para tantas muitas cidades, quem faz o transbordo ou até a 

exploração, a água não deve fugir muito disso. Então quando se fala em 

royalties da água, nós, principalmente como distribuidores que somos, parte, 
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lógico – parte - porque nós temos a barragem de Biritiba e temos parte da 

Ponte Nova. Mas nós, como distribuidores que somos da água, o município 

pode ter um potencial financeiro enorme. Dependendo do que for aprovado e 

dependendo do custo do que o município terá direito, a nossa arrecadação, ela 

pode explodir, ela pode realmente deslanchar, da qual poderemos, com esses 

royalties, tirar o município do buraco que se encontra financeiramente. Então 

eu acho que nós temos aí um ano e meio praticamente de mandato ainda, um 

ano e quatro meses, mas acredito que esses royalties da água saiam nessa 

legislatura. E eu acredito que nós, vereadores, temos que acompanhar isso de 

perto isso.” O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “Eu 

também esqueci de falar, e aproveitando a sua fala, eu lembrei e vi também do 

empenho. O Secretário do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos Marcos 

Penido, estava presente em Salesópolis, representando o governo João Dória, 

e disse do empenho que estão fazendo dentro do secretariado para atender 

esse pedido, esse estudo que está sendo feito pela CONDEMAT. Obrigado!” O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves retoma: “Eu que agradeço, 

vereador Reinaldo! E, na realidade, eu acho que, com os royalties, eu acredito 

que nós possamos ter recursos até superiores a que as estâncias recebem 

hoje - até superiores. Então, dentro desse imbróglio dos royalties, vai ter essa 

discussão paralela de divisa de área Biritiba e Salesópolis, onde é que fica? 

Mas o plano de fundo é quem tem mais água! É lógico que o território 

proporcionalmente mais alagado, mais reservado, é o de Salesópolis; só que 

se, conforme está hoje a divisa, Biritiba teria um percentual muito maior para 

ser compensado pelos royalties da água. Então eu não sei qual é o critério que 

vai ser utilizado, mas eu acho que tanto essa Câmara Municipal e, 

principalmente – principalmente - o Executivo, mais a sociedade civil 

organizada, tem que estar acompanhando esse processo de perto, dia a dia. 

Eu parabenizo os dois deputados que estiveram presentes, o deputado 

Estevam e o deputado Bertaiolli. Eu acredito que outros deputados da região 

deveriam estar presentes; tudo bem que têm os seus compromissos, mas 

deveriam estar presentes, tá certo? Deveriam estar presentes lá, deveriam 

estar acompanhando. Acredito que vão estar acompanhando, porque eu vou 

acompanhar o trabalho do deputado também dentro dessa discussão dos 

royalties da água. Porque pra vir aqui na cidade ter voto é fácil; para juntar um 

grupo A,B ou C é fácil, agora quero ver trabalhar pelo município. Teve 

Deputado que teve muito menos voto aqui na cidade, e já trouxe muito mais 

recursos nesse ano do que deputados que tiveram um absurdo de votos. Muito 

mais! E tiveram deputados que tiveram muito menos votos. Vou só prestar um 

exemplo aqui: a Deputada Kátia Sastre. Ela teve o quê aqui? 40 votos? 50 
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votos? 100 votos? 100 votos? Ela mandou R$ 250 mil. O Deputado Marcos 

Damásio, quantos votos teve? 300 votos? Mandou R$ 450 mil. O Deputado 

Gambelli, ele teve quantos? 180 votos? 249 votos? Mandou R$ 150 mil. E teve 

Deputado que teve voto e não mandou nada. “Ah, mas eu mandei lá atrás”; 

tudo bem, mandou lá atrás, mas e agora? A eleição foi ano passado. E tem 

muito deputado de primeira viagem ainda, iniciou agora; não é deputado que 

colocou emenda lá atrás lá e está caindo agora! É deputado que nem emenda 

tem ainda! A deputada Kátia Sastre não tem direito à emenda, porque a 

emenda, ela vai colocar esse ano pra cair o ano que vem; o Deputado Gambelli 

vai colocar emenda esse ano para cair o ano que vem, tá certo? Então eu acho 

que nós temos que começar a nos posicionar de quem realmente continua 

trabalhando pela cidade, de quem parou de trabalhar para a cidade e quem vai 

estar trabalhando para a cidade, para que a gente possa tomar clareza, para 

que depois não seja iludido, para depois não vir com tapinha nas costas 

dizendo que...”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “A 

respeito de... é que eu até não citei o Marco Bertaiolli nesse sentido, porque ele 

fez só indicação também. Como ele é primeiro mandato, ele fez duas 

indicações, uma de R$ 250 mil para a saúde e uma de R$ 250 mil para a 

agricultura. Como ele só fez a indicação, até não falei isso porque a gente sabe 

que só vem para o próximo ano. Obrigado, Sr. Presidente.”. O Presidente 

Fernando José Gonçalves retoma e encerra a Sessão: “Pelo menos Vossa 

Excelência está sendo coerente e não veio bater, dizendo: “Olha, meu 

Deputado conseguiu R$ 500 mil”. Pelo menos está sendo coerente. É isso que 

nós precisamos, vereador Reinaldo, é transparência. “O Deputado tal, ele 

indicou R$ 450 mil, vai cair só o ano que vem”. Não adianta vir o Deputado 

agora falando: “Não, eu indiquei R$ 450, R$ 500”, e todo mundo achando que 

vai vir, que vai vir, vai vir, você fica esperando, e não vem! Tudo bem que, às 

vezes, o deputado aponta a emenda, mas aí depende do Poder Executivo, e o 

Executivo também não faz a parte dele, que tem todo um processo, depois de 

apresentada a emenda, para poder ser liberado o recurso, e às vezes nem 

sempre o Executivo faz a parte dele. Então, só para encerrar, Vereadora 

Zuleika, gostaria de parabenizar sobre o requerimento da insalubre dos 

funcionários. Lembrando que a Prefeitura, ela fez uma contratação, não sei se 

já foi homologada ou não, não posso lhe garantir isso 100%, mas estava no 

processo licitatório para a contratação de uma empresa para fazer uma 

reavaliação de toda a questão de insalubre e periculosidade dos funcionários. 

Acredito que muito em breve a Vossa Excelência vai ter a resposta positiva de 

que houve a contratação de uma empresa. Pelo menos estava em fase final na 

semana passada, não sei se foi homologado ou não, não acompanhei de perto, 
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mas eu vou procurar me inteirar,  até para dar uma resposta, até antecipando, 

pra que Vossa Excelência, antes que seja oficial, para Vossa Excelência 

também ter uma resposta, o quanto mais antes, também para os funcionários 

que questionaram a Vossa Excelência sobre isso. Mas está sendo 

encaminhado. E lembrando que nós temos... ainda entraram dois projetos hoje; 

um da Vereadora Zuleika e outro do Vereador Juniel, e temos ainda o projeto 

da Lei do CONDEMA, que está parado; não deu tempo de nós discutirmos 

essa semana, porque foi uma semana tumultuada, e nós tivemos essa questão 

também do plano de saneamento, que foi muito discutido, e acabamos 

deixando o CONDEMA. Então queria ver se essa semana a gente conseguiria 

colocar o projeto de lei do CONDEMA na discussão das comissões, além dos 

projetos que estão ainda na Casa. Então eu gostaria de convocar a reunião das 

comissões para quarta-feira, às 15h30? Quarta-feira, às 15h30, para discutir os 

projetos que se encontram em poder do Legislativo, encontram-se na 

Secretaria da Casa. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a 

ser tratado, agradeço a todos os presentes e declaro encerrada a presente 

Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 23 de setembro de 2019. 
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