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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

Aos trinta 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, Lourival Bispo de Matos, Marcelo Batista 

de Miranda Melo, Márcio Francisco da Silva, Reinaldo Pereira Júnior, Sergio de 

Paula Franco, 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. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves informa: “Antes de fazermos a chamada nominal 

dos Srs. Vereadores, informo a todos os presentes que encontra-se sobre a 

mesa a apresentação da denúncia em desfavor do Sr. Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, subscrita pelo Vereador Robério de Almeida Silva. De posse da 

denúncia, conforme o Decreto Lei nº 201/67, no seu Artigo 5º, do qual faço a 

leitura: „O processo de cassação do mandato de prefeito pela câmara por 

infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não 

for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. I – A denúncia escrita da 

infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e as 

indicações das provas. Se o denunciante for o vereador, ficará impedido de 

votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, 

todavia, praticar os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da 

câmara, passará a presidência ao seu substituto legal, para os atos do 

processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. 

Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá 

integrar a comissão processante; II - De posse da denúncia, o presidente da 

câmara, na primeira sessão ordinária, determinará sua leitura e consultará a 

câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria 

dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante 

com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, 

desde logo, o presidente e o relator.‟. Portanto, senhores vereadores, senhora 

vereadora, faremos a chamada nominal com a ausência do vereador 

denunciante, no caso, o vereador Robério de Almeida Silva. E, posterior, 

faremos a posse conforme o artigo do Decreto nº 201/67, da convocação do 

suplente do mesmo Vereador, para que possa assumir e realizar o seu voto 
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junto à aceitação da denúncia ou não.”. 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. 023 do Livro nº. 015, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo quórum 

legal, o Sr. Presidente convocou o Sr. Márcio Francisco da Silva, suplente do 

Vereador Robério de Almeida Silva, para que pudesse assinar o Termo de 

Compromisso de Posse. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao suplente Sr. 

Márcio Francisco da Silva que ficasse de pé para leitura do compromisso de 

posse. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves lê: “Promete manter, 

defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município, dignificando e 

exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que lhe 

foi confiado?”, ao qual o Sr. Márcio Francisco da Silva, de pé, responde: 

“Prometo.”. Dada a posse, o Sr. Presidente solicitou à secretaria da mesa que 

recolhesse a assinatura do Termo de Compromisso de Posse do Sr. Márcio 

Francisco da Silva e solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura do 

mesmo. Feita a leitura e dada a posse, passou-se ao Expediente. 1. O senhor 

Presidente solicitou ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de setembro 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 Sr. Presidente solicita a Leitura dos 

Ofícios nº 132/2019, 135/2019, 064/2019 e do Ofício Especial do Gabinete do 

Vereador Lourival Bispo de Matos. O Vereador Márcio Francisco da Silva 

solicita pela ordem: “Sr. presidente, eu solicito à vossa excelência que não 

compute o meu voto nas outras votações, segundo devido ao fato da minha 

convocação ter sido realizada.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

responde: “A votação de vossa excelência será apenas única e exclusivamente 

então na questão do acatamento da denúncia ou não, ok?”. O Vereador Márcio 

Francisco da Silva responde: “Sim.”. 2. Ofício n.º 132/2019 - SMA – Prefeitura 

Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 

254, 268, 269, 272, 274 ao 277, 279 ao 283/2019. 3. Ofício n.º 135/2019 - SMA 

– Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portarias n° 284 ao 300/2019 *Lei n° 1.870, 1.871/2019 *Lei Complementar n° 

206/2019. 4. Ofício n.º 064/2019 – Biritiba-Prev – Encaminha balancete 

Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto referente ao mês de agosto 

de 2019. 5. Ofício Especial - Gabinete do Vereador Lourival Bispo de Matos. 

Em seguida, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
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leitura da denúncia em desfavor do Sr. Jarbas Ezequiel de Aguiar. 6. Processo 

nº 669/2019, de autoria do Nobre Vereador Robério de Almeida Silva: 

“Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 

Protocolo nº 669, de 24 de setembro de 2019. Robério de Almeida Silva, 

brasileiro, casado, exercendo o mandato de Vereador, portador da cédula de 

Identidade RG 17.912.625-8, inscrito no CPF 085.740.568-39, eleitor alistado 

na Justiça Eleitoral sob o nº 3737.1790.191, residente e domiciliado na Rua 

João José Guimarães,  125, Centro de Biritiba Mirim, São Paulo, vem 

respeitosamente à presença de vossa excelência apresentar a seguinte 

denúncia em desfavor do Sr. Jarbas Ezequiel de Aguiar, prefeito do município 

de Biritiba Mirim, que encontra-se afastado judicialmente com fulcro no Artigo 

4º, 1º e 10 do Decreto Lei nº 201/67. Dos fatos: trata-se a presente denúncia 

de, em tese, atos de corrupção e quebra do decoro parlamentar cometidos pelo 

denunciado acima consistente, em pagamento de propina e compra de voto 

favorável a ora denunciado em Comissão Especial de Investigação instaurada 

nessa Casa Legislativa. O denunciado supostamente efetuou a compra do voto 

do Vereador Luís Carlos dos Passos para obter votação favorável em 

procedimento investigatório que tramitava na Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, com o objetivo de ser arquivado parecer da comissão, onde se apurava 

irregularidades praticadas pelo ora denunciado Jarbas Ezequiel de Aguiar. A 

suspeita de corrupção iniciou-se em decorrência de ser protocolado na Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim, pelo Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, um 

envelope no qual continha imagens do então Vereador Luís Carlos dos Passos 

recebendo dinheiro das mãos do prefeito afastado Jarbas Ezequiel de Aguiar. 

No dia 18/10/2018, foi lançado em rede social, Facebook, imagens 

semelhantes às protocolas na Casa, que, inclusive, foi vinculada à imagem da 

TV Diário, afiliada da Rede Globo de Televisão. Diante da gravidade da 

imagem, onde mostra claramente o prefeito denunciado dando maços de 

dinheiro ao Vereador em clima de descontração - um verdadeiro escárnio para 

com os eleitores que depositaram sua confiança através do voto ao denunciado 

- foi instaurada, a pedido do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, uma 

Comissão Processante, Processo nº 782/2018, para apurar os fatos. No 

entanto, o Vereador Luís Carlos dos Passos protocolou na Casa seu pedido de 

renúncia. Com o pedido de renúncia do ex-vereador Luís Carlos dos Passos, a 

Comissão Processante entendeu por bem arquivar o processo diante da perda 

do objeto principal do processo que justificasse a continuidade. No entanto, 

essa situação se deu tão somente com relação ao ex-Vereador Luís Carlos dos 

Passos, e não com relação ao prefeito afastado Jarbas Ezequiel de Aguiar. 

Posteriormente, chegou ao conhecimento deste subscritor que o Ministério 
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Público havia ajuizado Ação Civil Pública de responsabilidade por atos de 

improbidade administrativa, Processo nº 1012747-85/2019.8260361, em face 

do denunciado e do ex-vereador, após a colheita de provas suficientes que 

indicam claramente a possível improbidade administrativa em decorrência de 

pagamento de propina pelo denunciado ao ex-vereador, no inquérito civil sob o 

nº 140341.0004732/2018-5. Diante dos fatos expostos, verifica-se que existem 

elementos mais que suficientes que justificam a instauração da Comissão 

Processante para apurar se o fato houve corrupção e falta de decoro 

parlamentar, esclarecendo que este subscritor solicita a abertura da Comissão 

Processante com base na Ação Civil Pública de responsabilidade por atos de 

improbidade administrativa, Processo nº 1012747-85/2019.8260361, ajuizado 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e não com base na imagem 

contida em Pen Drive protocolado na Casa e imagens divulgadas por perfis 

fakes nas redes sociais, que, posteriormente, foram veiculados em redes 

televisivas. Da legalidade do pedido de acordo com a Ação Civil Pública de 

responsabilidade por atos de improbidade administrativa, Processo nº1012747-

85/2019.8260361, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, 

está comprovado que o denunciante infringiu os artigos da lei abaixo: Art. 37, 

Caput, da Constituição Federal, que a administração pública direta ou indireta 

de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. A Constituição do Estado de São Paulo, 

além de eleger com princípios da administração pública direta, indireta ou 

funcional de qualquer dos poderes do Estado aqueles estabelecidos do Artigo 

37, Caput, da Constituição Federal, expressamente inseriu outros princípios 

implícitos na Carga Magna, presencialmente em seu Artigo 111, tais como da 

Razoabilidade, da Finalidade, da Motivação e do Interesse Público. A não-

observância das supracitadas normas constitucionais implica não somente nas 

sanções administrativas, mas também criminais e cíveis, como, por exemplo, a 

responsabilização por ato de improbidade administrativa. A conduta imoral 

praticada enquadra-se ainda no Caput de Incisos do Artigo 9, 10 e 11 da Lei de 

Improbidade Administrativa, afronta os princípios básicos e indispensáveis da 

Administração Pública. Vejamos o Artigo 9 da Lei de Improbidade 

Administrativa. „Art. 9º – Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: I - receber, para si 

ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 

econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação 
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ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido 

ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público;‟. Art. 10, Caput da Lei nº 8.429/92. „Art. 10 – Constitui ato de 

improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas 

no art. 1º desta lei, e notadamente:  I - facilitar ou concorrer por qualquer forma 

para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;‟. Art. 11, Caput, e 

o Inciso I da Lei 8.429/92, „Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em 

lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; „Art. 

5º - Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.‟ - 

Artigo 5º da Lei nº 8.429/92. Dessa forma, a conduta do denunciado se amolda 

ao previsto no Art. 4º, Inciso I e X do Decreto Lei nº 201/67, que diz: „Art. 4º – 

São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao 

julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do 

mandato: I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; X - Proceder de 

modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.‟. Para comprovação 

dos fatos alegados, acompanha presente denúncia cópia da íntegra do 

Processo da Comissão Processante sob o nº 782/2018, que foi arquivado, e 

cópia na íntegra do Processo Judicial por improbidade administrativa, 

interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Processo nº 

1012747-85/2019.8260361, que demonstra de forma minuciosa os fatos aqui 

narrados. Do pedido: Diante do exposto, denuncio à vossa excelência o Sr. 

Prefeito afastado judicialmente, Jarbas Ezequiel de Aguiar, como incursos do 

Artigo 4º, Inciso I e X do Decreto Lei 201/67, instaure-se lhe o pertinente 

processo político-administrativo pelo rito descrito no Art. 5º do Decreto Lei 

201/67, consubstanciado nos preceitos da Lei Orgânica do Município, no 

Regimento Interno desta Casa de Leis, sorteando Comissão Processante, 

citando-os e intimando-os sob pena de revelia, ouvindo-se a testemunha 

abaixo arrolada, prosseguindo até o final, com parecer da Comissão 

Processante pela procedência da denúncia, exigindo-se o mandato do 

denunciado nos termos da lei. Biritiba Mirim, 19 de setembro de 2019, Robério 



6 
 

de Almeida Silva. Testemunha: Cláudio da Silva Rattio Neto, RG 48.830.026-5, 

residente na Rua Antônia Ruiz Veiga, 110, apartamento 508, torre 17, Mogi das 

Cruzes, São Paulo. Luís Carlos dos Passos, brasileiro, casado, comerciante, 

RG 18.560.074, CPF 057.413.428-09, residente e domiciliado na Rua Vereador 

Carlos Guimarães, 168, Jardim Alvorada, Biritiba Mirim, São Paulo.”. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo Secretário que fizesse a leitura 

do Parecer da Procuradoria Jurídica ao Processo nº 669/2019. 7. Parecer 

Jurídico ao Processo nº 669/2019. Feita a leitura, o Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves informa: “Após a leitura da denúncia, bem como o Parecer 

Jurídico, essa Presidência consultará a Câmara sobre o seu recebimento na 

presente Ordem do Dia, assim que iniciar.”. Terminado o Expediente, passou-

se às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 250 a 

256/2019. 1. Indicação nº 250/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda junto a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 05 e 06, Bairro Casqueiro, nesta 

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

209/2019. 2. Indicação nº 251/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

interceda a Secretaria Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Bélgica, Portugal e França, 

ambas no Bairro Jardim Real, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma 

reiteração da indicação n° 092 e 150 e 185 e 197/2019. 3. Indicação nº 

252/2019, 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 sejam trocadas as lâmpadas que se encontram 

queimadas na Rua Dezoito de Novembro n° 371, esquina com a Rua Trinta e 

Um de Março n° 29, Jardim Yoneda. 4. Indicação nº 253/2019, 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 

sejam trocadas as lâmpadas que se encontram queimadas na Rua João Pinto 

dos Santos, Jardim dos Eucaliptos. 5. Indicação nº 254/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, para que interceda junto a Secretaria Competente para que seja 

feita a reforma dos pontos de ônibus nos seguintes bairros: Terceira, 

Sertãozinho, Casqueiro, Castellano, Pomar do Carmo, Nirvana, Rio Acima, 

Carcará, Nova Biritiba, Sogo, Santa Catarina, bem como todos os bairros mais 

afastados. 6. Indicação nº 255/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e 
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que o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, providências para que 

seja feito a repintura horizontal no redutor de velocidade do tipo “lombada”, 

existente na Rua João Rodrigues de Moraes, Bairro Nova Biritiba. 7. Indicação 

nº 256/2019, de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente, que proceda a manutenção e troca de 

lâmpadas dos postes de iluminação pública, localizados na Rua São Paulo, no 

Bairro Jardim Takebe.   Terminadas as Indicações, passou-se à ORDEM DO 

DIA. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Passamos agora à 

consulta sobre o recebimento do Processo nº 669/2019, que apresenta 

denúncia em desfavor do Sr. Jarbas Ezequiel de Aguiar. Antes da votação dos 

nobres vereadores sobre a aceitação da denúncia ou não, eu gostaria de 

informar que, no Artigo 144 do Código de Processo Civil, Artigo 144 „Há 

impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções nos processos: IV - 

quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou 

parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

inclusive‟; e o Artigo 252 do CPP, „O Juiz não poderá exercer jurisdição no 

processo em que: I – tiver funcionando o seu cônjuge ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, 

como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, 

auxiliar na justiça ou perito.‟. Portanto, fica a Vereador Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos, de acordo com o Artigo 144 do Código de Processo Civil, e 

252, do CPP, impedida de participar da votação por ser consanguínea.”. Feito o 

informe, o Sr. Presidente coloca o recebimento da denúncia contra o Sr. Jarbas 

Ezequiel de Aguiar em votação pelo plenário. 1. Em votação nominal o 

recebimento do Processo nº 669/2019: 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 [Sim], Márcio Francisco da Silva [Sim], Sergio de Paula 

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

[Sim]. APROVADO o recebimento da denúncia por 11 votos favoráveis. Feita a 

votação, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz “Seguindo o rito do 

Artigo 5º do Decreto Lei nº 201/67, no parágrafo 2º „De posse da denúncia, o 

Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consulta 

sobre o seu recebimento‟ – o que já foi feito. „Decidido o recebimento pelo voto 

da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão 

Processante com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais 

elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.‟. Portanto, passamos ao sorteio 

dos Vereadores desimpedidos para compor a referida comissão.”. A seguir, o 



8 
 

Sr. Presidente solicitou à direção da Casa providências para realizar o sorteio e 

solicitou ao Vereador Sergio de Paula Franco que acompanhasse o processo 

do mesmo. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves informa: “Fica 

impedido, então, de participar do sorteio a Vereadora Zuleika Gertrudes de 

Aguiar Passos, o Vereador Robério de Almeida Silva, que apresentou a 

denúncia, e Fernando José Gonçalves, na Presidência; bem como o Vereador 

Márcio Francisco da Silva.”. O Sr. presidente lê cada um dos nomes dos 

vereadores participantes do sorteio, com exceção dos impedidos previamente 

citados. Em seguida, o Sr. Presidente procedeu a retirada dos papéis a compor 

a Comissão. O primeiro Vereador sorteado foi o Vereador Juniel da Costa 

Camilo. O segundo Vereador sorteado foi o Vereador Valter Antônio de 

Miranda. O Vereador Valter Antônio de Miranda solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, eu não quero fazer parte dessa comissão, não.”. Ficando o 

vereador liberado para não participar da comissão, o Sr. Presidente realizou 

novo sorteio. O segundo Vereador sorteado foi o Vereador Walter Machado de 

Almeida. O terceiro Vereador sorteado foi o Vereador Jorge Mishima. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Sr. Presidente, embora é 

honroso fazer parte das comissões, eu gostaria de não participar dessa 

comissão, muito obrigado.”. Ficando o vereador liberado para não participar da 

comissão, o Sr. Presidente realizou novo sorteio. O terceiro Vereador então 

sorteado é o Vereador Lourival Bispo de Matos. A Comissão Processante ficou 

então constituída pelos Vereadores Juniel da Costa Camilo, Walter Machado 

de Almeida e Lourival Bispo de Matos. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves alerta: “Lembrando que, desde logo, os membros deverão designar 

o presidente e o relator para que possam dar prosseguimento aos trabalhos da 

comissão.”. A seguir, o Sr. Presidente solicita a leitura dos Requerimentos nº 

255 a 266/2019. AUTORIA DO NOBRE LOURIVAL BISPO DE MATOS. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 255/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que junto ao Departamento de Obras que seja feito 

estudos de reparação ou até mesmo substituição das barras de segurança da 

ponte que faz ligação com a Estrada do Iroy com o Rio Acima. APROVADO. 3. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 256/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, preste informações e tome providências em 

caráter de urgência a respeito do acidente que ocorreu no dia 24 de setembro 

de 2019 na Av. Maria José de Siqueira Melo com o veículo da Prefeitura que 

presta serviço de transporte de Merenda Escolar a Secretaria da Educação. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 257/2019: Requer 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que interceda a Secretaria 
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Competente para que seja realizado a manutenção da iluminação na Rua Rio 

Turvo (na altura do n° 516) Bairro Vertentes. APROVADO. 5. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 258/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam tomadas devidas providências em relação a 

recapeamento asfáltico na Estrada Rio Acima (ponto como referência: 

Hasegawa verduras e legumes) e manutenção em todas as vias públicas do 

bairro, com serviço de nivelamento e cascalhamento. Este requerimento reitera 

o oficio especial de n° 003/2018 e n° 208/2018. APROVADO. 6. Em única 

discussão e votação Requerimento nº 259/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que sejam implantados equipamentos da Academia ao Ar 

Livre no Bairro Castellano. Este requerimento reitera os requerimentos de n° 

123/2017 e n° 327/2017. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

REINALDO PEREIRA JUNIOR  7. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 260/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que interceda junto a Secretaria Competente para que providencie uma 

cobertura de ponto de ônibus e iluminação na Rodovia Alfredo Rolim de Moura 

– SP88, número 33, ao lado do Home Center, no Bairro Centro, Biritiba Mirim. 

APROVADO. O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Aproveitando que está na Ordem do Dia, como nós fomos sorteados para 

participar da Comissão Processante, já decidimos a Comissão, e vou passar 

para o senhor aqui: o Presidente, ficou decidido o Sr. Lourival Bispo de Matos; 

Relator Juniel da Costa Camilo, e Membro, o Walter Machado de Almeida, 

ok?”. O Senhor Presidente Fernando José Gonçalves faz o registro da 

constituição da Comissão, constando como Presidente o Vereador Lourival 

Bispo de Matos; Relator, o Vereador Juniel da Costa Camilo, e Membro, o 

Vereador Walter Antônio de Miranda, e solicita: “A partir da presente 

composição da Comissão, solicito à diretoria da Casa que tome as medidas 

necessárias”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA 

CAMILO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 261/2019: 

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

Competente da Prefeitura de Municipal de Biritiba Mirim, para que tome as 

devidas providências com a roçada e limpeza do acostamento da Estrada do 

Sogo (Arthur Alberto Nardy). APROVADO. 9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 262/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

interceda junto ao Órgão Competente da Prefeitura de Municipal de Biritiba 

Mirim, para que tome as devidas providências para que haja a possibilidade de 

promover na rede das escolas públicas municipais de ensino em núcleo 
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comunitário uma palestra ilustrativa de primeiros socorros. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA.  10. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 263/2019, Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao Órgão Competente para que 

seja colocado um redutor de velocidade tipo “lombada” na Rua João Paulo II, 

próximo ao n° 15, Jardim dos Eucaliptos. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 11. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 264/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que junto ao Órgão Competente, tomem possíveis providências para 

arrumar os bancos e a mini cobertura do campo de futebol localizado no Bairro 

Nova Biritiba. APROVADO. 12. Em única discussão e votação o Requerimento 

nº 265/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao 

Órgão Competente para que seja estendida a iluminação aos arredores da Rua 

Bolívia n° 28, Castellano e todo seu entorno. APROVADO. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS .13. 

Em única discussão e votação Requerimento nº 266/2019: Requer ao Senhor 

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

Responsável, venha a fazer manutenção nas seguintes junções, Estrada 

Municipal Castellano com a Estrada Municipal Vicente Castellano, que se 

encontram nas proximidades da Igreja Santo Antônio de Pádua, e Estrada 

Municipal Vicente Castellano com a Rua Sete, próximo ao posto de saúde, as 

referidas localizadas no Bairro Castellano. APROVADO. Terminados os 

Requerimentos, o senhor Presidente solicita a leitura do Parecer Jurídico e do 

Parecer da Comissões ao Projeto de Lei nº 063/2019. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 14. Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 063/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única discussão o 

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

ordem: “Gostaria de parabenizar a nobre vereadora pelo projeto, e dizer que é 

uma linda homenagem à professora Rosilene, que nos deixou neste ano, e 

parabenizo a vereadora pela propositura e gostaria também de estar assinando 

com a vossa pessoa.” A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Muito obrigada, professor! A professora, ela realmente é 

uma pessoa que merece ser lembrada sempre, uma pessoa boa, que nunca 

mediu esforços para ajudar o próximo, e tem toda a permissão de assinar junto. 

Muito obrigada!”. Em única 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 [Sim], Marcelo Batista de 

Miranda Melo [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Sergio de Paula Franco 
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[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 063/2019: 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 [Ausente], Reinaldo Pereira Júnior [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 por unanimidade. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicitou 

ao Segundo Secretário que assumisse a Presidência, para que o mesmo 

pudesse ir até seu gabinete, e disse: “Antes de eu me ausentar do plenário, eu 

recebi agora, há poucos instantes, assim, chegando na Casa, eu vou estar 

encaminhando para todos vereadores, mas a Eliana, que é chefe do Cartório 

Eleitoral, ela solicitou uma reunião com todos os nobres vereadores amanhã às 

14 horas aqui na Câmara, e o assunto é o posto de atendimento. Por 

coincidência, hoje eu vi na rede social e até compartilhei, por ser utilidade 

pública, mas já se começou a funcionar até hoje, então achei estranho por 

parte, tanto do Cartório Eleitoral, quanto do Executivo, sequer, pelo menos, 

comunicar já o início dos trabalhos. Mas isso é o de menos; o importante é que 

a população tem o benefício de realizar, tanto a transferência, quanto a retirar o 

seu título pela primeira via, ou fazer a biometria no nosso município, sem estar 

se deslocando para Mogi. Então, amanhã às 14 horas ficam todos os 

vereadores aí convidados a participar com a chefe do Cartório Eleitoral, a 

Eliana; e me desculpe, assim, por ser em cima da hora, mas eu também recebi 

da mesma forma esse convite, então estou apenas repassando para os nobres 

vereadores e solicitarei aos membros da Casa que encaminhem oficialmente o 

convite, tá ok? Solicito ao Vereador Jorge Mishima que assuma a presidência 

para que eu possa ir até o meu gabinete.”. Em seguida, Sr. Presidente Jorge 

Mishima solicita ao Primeiro Secretário que seja feita 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, senhor Presidente, boa tarde, mesa, boa tarde, nobres companheiros; 

uma boa tarde especial para o Marcinho, meu amigo aí de coração, muitos 

anos; sua família, os munícipes presentes. Bom, queria ver nessa tarde hoje 

para agradecer a Câmara Municipal de Guararema, o qual nos mandou o 

convite, o qual eu tive o prazer de representar nossa Câmara Municipal lá na 

Câmara de Guararema, onde fizeram o Título de Honra ao Mérito aos cidadãos 

guararemenses lá, vem como usar o ((inaudível)) de farda, que é o policial 

militar Sargento Sanches, o qual teve o mérito de receber essa placa de Honra 
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ao Mérito; e parabenizar também à Câmara Municipal de Guararema, bem 

como à Prefeitura, que estão rumo ao ISO 9001, o qual Guararema só estava 

perdendo para a cidade de Gramado, e hoje está ganhando esse ISO aí. Isso é 

qualidade, chama-se qualidade, o qual que a gente tem que correr atrás 

também. E parabenizar pelo aniversário também da emancipação política lá de 

Guararema. Queria parabenizar o vereador Robério aí pela denúncia aí, e falar, 

fazer um pedido à Comissão aqui para que agilize e se empenhe ao máximo 

para dar o final a essa novela aí, já está terrível na nossa cidade aí, 

manchando o nome da nossa cidade, que é desses fatos aí que mancham o 

nome e a gente fica feio para nós todos aqui; todo mundo aqui faz parte dessa 

mancha. O meu nome, eu não quero carregar manchado; então a gente vai ter 

que fazer o mais rápido possível para dar uma resposta para quem está lá 

embaixo lá, aqueles que votaram na gente. Ok? E dizer também, senhor 

Presidente, uma crítica agora à Secretaria de Saúde para que a mesma veja 

com caráter de emergência, que tem várias pessoas, antes de entrar na 

sessão, estavam umas senhoras me procurando lá, mães e parentes de 

pessoas com mobilidade reduzida, e já temos aí, acho que vai fazer um mês já, 

uma van aí está sem carregar essas pessoas, levar essas pessoas aí. Eu acho 

que não cabe só a mim ver essa carga, acho que cabe a todos aí, porque só 

quem tem um parente acamado aí sabe o que ele sofre aí. Muitos dos 

senhores já fazem algum tipo de serviço aí assistencial, e acho que não custa 

nada a gente também cobrar de quem realmente tem que fazer, cobrar de 

quem tem que fazer. Falar também que a cidade agora está... a Polícia Militar, 

junto com a Secretaria de Trânsito, já chegou os AITs, ou seja, os talões de 

notificações; a Polícia Militar agora vai começar... não é começar, vai pôr 

ordem um pouco, que pensaram que a cidade estava em desordem, e, agora, 

em contato com o comando da polícia, vai começar a ser feito novamente os 

AITs, e a Secretaria de Trânsito já está providenciando o pátio para recolha dos 

veículos aí. Muita gente pode questionar, mas aí, quando você tirou a carta, 

acho que você teve que estudar e saber o que é Lei; e Lei é para ser cumprida. 

Mas eu vou dizer mais uma coisa aqui, Sr. Prefeito e Secretário também, que 

seja para todos, inclusive, para o funcionário; esses dias eu passei na praça lá, 

o funcionário com caminhão encostado em cima da Praça de frente à igreja. 

Bom, se ele quer cobrar, tem que dar exemplos também, então que seja 

multado da melhor forma possível. E é o chefe, né? É o chefe que está 

acabando aí. Eu não sei o que o Sr. Prefeito está fazendo aí, está segurando 

esse chefe, né? Só traz problema para a cidade. Então acho que está na hora 

de começar a botar, separar o joio do trigo, viu, senhor Prefeito? E no mais, 

agradecer novamente ao Márcio, foi um prazer revê-lo aqui sentado na mesa; 
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não faço parte da sua gestão, não fiz, mas um cara que eu admiro muito por 

ser parceiro, por ser leal a todos que estão com você! Muito obrigado e boa 

tarde a todos!”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa 

Camilo, que, com a palavra diz: “Senhor Presidente, nobres pares, a 

comunidade aqui presente, a todos que nos acompanham, uma boa tarde a 

todos! Primeiramente, gostaria de parabenizar a presença do nosso amigo 

Marcião do Busão! Muito obrigado pela sua presença! É muito bom estar ao 

seu lado, uma pessoa maravilhosa, onde tenho um grande carinho e respeito 

por você e por toda sua família, muito obrigado! Gostaria de parabenizar à 

Polícia Militar, que eles vêm fazendo um excelente trabalho na nossa cidade; a 

gente sabe as dificuldades que eles vêm encontrando aí, mas estão todos de 

parabéns, onde eu tenho um carinho e respeito por eles também. Senhor 

Presidente, como esse Vereador foi sorteado a participar da Comissão 

Processante referente ao senhor Prefeito, eu não poderia de não participar, 

porque sempre me posicionei uma pessoa muito transparente, clara, justa, e 

vou me debruçar sobre essa Comissão para fazer o melhor, esclarecer o 

melhor, como ficou constituída. Então, além do mais, hoje era só. Muito 

obrigado, que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um!”. O 

próximo Vereador inscrito é o Vereador Márcio Francisco da Silva, que, com 

a palavra diz: “Em primeiro lugar, quero agradecer à presidência, os nobres 

vereadores; obrigado pelas palavras! Quero agradecer também a minha família 

está aqui, os demais munícipes que estão aqui; e esse Vereador quer deixar 

registrado: o que precisar desse Vereador, pode contar comigo! Então, 

Presidente e demais, quero agradecer, e uma boa tarde a todos! Obrigado.”. E 

não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente 

Jorge Mishima faz as considerações finais: “Eu quero parabenizar e desejar 

um sucesso na empreitada, Presidente Lourival, Relator nobre Vereador Juniel 

e o Membro Walter! Sucesso e parabéns por ter, tão rapidamente, decidido 

sobre essa Comissão. Sucesso a todos vocês! Essa presidência, que ora 

preside essa câmara, declaro encerrada a sessão convocando para a segunda-

feira, se não me engano, dia 7, a próxima Sessão Ordinária.”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Sr. presidente, se a vossa 

excelência me permitisse, até porque eu não assinei pra fazer uso da palavra, 

mas eu gostaria só que a vossa excelência... como se diz? Essa missão, eu já 

venho nessa batalha também como membro dessa comissão processante dos 

vereadores, e eu jamais deixaria os compromissos da vossa excelência, que 

tem, eu sei, se vossa excelência estivesse realmente disponível, sei que você 

estaria fazendo esse trabalho também. Então eu não poderia deixar de fazer 

parte dessa Comissão, porque a gente, nós estamos numa situação que não 
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aguentamos mais! Isso é todos nós dessa Casa! Então essa lenda, acho que 

nós temos que acabar com essa lenda, para com que realmente a gente possa 

seguir um rumo mais tranquilo na rua, a população, sabendo que a nossa 

parte, nós fizemos. Então acho que a importância, mas o Juniel aí, como o 

relator, e eu, como Presidente, o Walter Machado aqui, como um membro, e a 

gente vai realmente buscar da melhor forma possível para com que a gente 

possa logo, logo, a gente já acabar com essa lenda. Porque acho que chegou, 

não tem mais como a gente ficar aqui, entrar o ano que vem com a mesma 

lenda; eu acho que seria desgastante para todos nós, então acredito que 

vamos fazer um trabalho; já imediatamente talvez, quem sabe, amanhã; depois 

já estou com os advogados para ver o quando é que nós podemos reunir pra 

ver o que a gente pode fazer e, assim, e vamos tocar, tenho certeza que 

rapidamente a gente vai procurar um trabalho, para com que seja rápido, não 

podemos demorar aqui 90 dias, não! Vamos ver no máximo 60 dias para a 

gente decidir toda essa situação. Muito obrigado, senhor Presidente!”. O Sr. 

Presidente Jorge Mishima encerra a Sessão: “Declaro encerra a Sessão.”. 

Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 30 

de setembro de 2019. 
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