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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019.  

 

Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores 

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

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

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

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

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

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

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

Leonardo Venâncio Molina, que procedessea chamada nominal dos senhores 

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

presentes, apostas às fls. 098 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 

Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou 

ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura da Ata da Sessão 

Ordinária do dia 25 de março de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de 

Matos requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. 

O Presidente solicitou então a leitura do Ofício nº 026/2019. 2. Leitura do Ofício 

n.º 026/2019 – Biritiba-Prev – Comunica mudança de endereço.Em seguida, 

solicitou a leitura do Ofício da Prefeitura Municipal. 3.Ofício– SMF - Encaminha 

Balancete da Receita. 4. Ofício– SMF - Encaminha demonstrativo da conta na 

qual foi depositada a restituição do duodécimo dessa Casa de Leis. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves explica: “Antes de passar à leitura do 

próximo ofício, em referência ao ofício que acabou de ser lido, a informação da 

Secretaria Municipal de Finanças referente aonde foi... esse ofício acabou de 

ser lido, mas pra ser mais explícito, é pra onde foi aplicado o recurso que foi 

devolvido do duodécimo do ano de 2018. A Secretaria de Finanças 

encaminhou todos os lançamentos que foram debitados do duodécimo; apenas 

pra se ter uma referência, por exemplo, no todo do montante, folha de 

pagãmente: menos 76 mil; fornecedor: menos x mil. Então essa relação está 

detalhada no valor do duodécimo que foi devolvido no final do ano pelo ex-

presidente Lourival, a Secretaria de Finanças está nesse ofício explicando 

aonde foi aplicado o recurso que foi devolvido e todas as fontes onde foram 

aplicadas. Eu determino à Diretoria da Casa que encaminhe esse ofício na 

íntegra para o gabinete de todos os Vereadores via forma digital.”.5. Ofício nº 

048/2019 – SMA – Encaminha os atos administrativos *Portaria nº 050, 82 a 

87/2019; *Contrato nº 9, 11, 12/2019. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações de nº 087 a 
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093/2019 e 095 a 096/2019. 1.Indicação nº 087/2019, de autoria do Nobre 

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

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja 

feita a manutenção nas ruas Rua das Orquídeas, Rua das Violetas, Rua Lírio 

do Campo e Estrada Joaquim Maia, no Cinturão Verde, com máquina 

motoniveladora e cascalhamento.2.Indicação nº 088/2019, de autoria do Nobre 

Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o 

mesmo interceda juntoao departamento competente visando efetuar serviço de 

motonivelamento e cascalhar toda a extensão da estrada velha Biritiba a Mogi, 

no trecho entre a Estrada do ACDBM – Associação Cultural Desportiva Biritiba 

Mirim, até o Bairro da Nova Biritiba.3.Indicação nº 089/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Jorge Mishima: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo interceda junto ao departamento competente visando efetuar 

serviços de roçada no minicampo situado no Jardim Alvorada A, ao lado da 

Igreja Santa Edwiges. 4.Indicação nº 090/2019, de autoria do Nobre Vereador 

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

mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando providências cabíveis 

no sentido de efetuar serviço de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 

Alexandra Datalo Pedro Rocco, Rua Uruguai, Antônio Rossi e Bruno Chelucci, 

ambas situadas no Bairro Castellano. 5.Indicação nº 091/2019, de autoria do 

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

Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao órgão competente solicitando 

providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de manutenção da 

pavimentação retirada dos bloquetes e colocação dos mesmos na Rua 

Sebastião Silva, no Centro da cidade.6.Indicação nº 092/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que o mesmo determine à secretaria competente a realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas Bélgica, Portugal e 

França, ambas no Bairro Jardim Real, nessa cidade, em toda a sua extensão.7. 

Indicação nº 093/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo determine 

à secretaria competente a realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Vicente Castellano, Mário Bortolussi, ambas no 

Bairro Parque Castellano, nessa cidade, em toda a sua extensão. 8. Indicação 

nº 095/2019, de autoria do Nobre Vereador Juniel da Costa Camilo: solicita ao 

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

determinado competente para que seja efetuado trabalho com a máquina 

motoniveladora e cascalhamento em toda a sua extensão na Rua Otávio da 

Silva, no Bairro Casqueiro.9. Indicação nº 096/2019, de autoria do Nobre 

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

Tajiri, que o mesmo interceda junto ao departamento competente para que seja 

feito trabalho com a máquina motoniveladora e cascalhamento na Rua das 
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Camélias, no Bairro Pomar do Carmo. Terminadas as Indicações, passou-se 

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

Lei nº 026/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA 

SILVA.1.Projeto de Lei nº 026/2019:Institui no município de Biritiba Mirim a 

Semana Municipal de Conscientização do Autismo e dá outras 

providências.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRGIO DOS 

SANTOS.2. Projeto de Lei nº 027/2019:Cria o serviço social escolar nas 

escolas do município de Biritiba Mirim e adota outras providências. 3. Projeto 

de Lei nº 028/2019: Institui o projeto Biritiba, Pomar Urbano em áreas públicas 

do município de Biritiba Mirim e dá outras providências..4. Projeto de Lei nº 

029/2019: Institui no âmbito do funcionalismo público municipal a distinção 

honorífica denominada„Servidor Público Padrão‟.AUTORIA DOS NOBRES 

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.5.Projeto de Resolução nº 

03/2019: dispõe sobre o acréscimo do inciso III do artigo 240 do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Biritiba Mirim e dá outras providências. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Lembrando que, além dos 

Vereadores supracitados, já se prontificou a assinar o projeto o Vereador 

Reinaldo, o Vereador Sergio. Vereador Sergio, só pra confirmar vossa 

excelência acompanhar a assinatura do projeto; Vereador Reinaldo, 

acompanhar também a assinatura.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Desde que não seja colocado na Ordem do Dia hoje, eu 

assino junto.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Bom, 

só vai ser colocado na Ordem do Dia apenas se houver solicitação de algum 

requerente.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Já adendando o 

pedido do nobre Vereador, eu solicito de vossa excelência que colocasse na 

Ordem do Dia o Projeto de Resolução nº 003, é claro, ouvindo o colendo 

plenário dessa Casa para colocar na Ordem do Dia o projeto nº 003/2019, que 

dispõe sobre o acréscimo do inciso III do artigo 240 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal. Solicito ainda, Sr. Presidente, ouvindo o nosso colendo 

plenário, para que se colocasse o projeto nº 19/2019 na pauta deste dia na 

Ordem do Dia, Sr. Presidente.”. O Sr. Presidente, acatando o pedido do nobre 

Vereador, o coloca em votação. APROVADO. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: Gostaria de saber qual que é o requerimento do 

projeto 19 e...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “O 

projeto 03 é o projeto que acabou de ser lido. E o projeto 019 é o projeto de 

autoria do Poder Executivo que dispõe sobre instituição de logotipo oficial do 

município de Biritiba Mirim e dá outras providências.”. O Sr. Presidente 

suspendeu a Sessão para análise dos projetos pelas comissões. Retornando, o 

Presidente solicita que faça a chamada nominal dos Vereadores presentes. 

Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. ORDEM DO DIA. O Sr. 

Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 063 a 68/2019.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBERIO DE ALMEIDA SILVA.1. Em única 
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discussão e votação o Requerimento nº 063/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente para que seja reformada a cancha de bocha localizada no centro 

esportivo Municipal de Biritiba Mirim José Oliva Melo de Oliva. Este 

requerimento reitera o de n° 61/2017, 272/2017 e 130/2018.O Vereador 

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

requerimento de número 63, eu entendo que o nosso município está passando 

por uma série de dificuldades aí,tá?Entendo também que existem outras 

prioridades,tá?Só que também não podemos esquecer que essa quadra de 

cancha, como todos aqui já conhecem esse espaço, precisa de uma 

revitalização o mais rápido possível, até mesmo porque atende o pessoal do 

paraolímpico.É o projeto que nós temos no município, então é onde eles fazem 

o treinamento para poder fazer as disputas em outros municípios. Muito 

obrigado, senhor Presidente!” APROVADO.2. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 064/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para providenciar 

informações a respeito do andamento das obras de drenagem e pavimentação 

na estrada Nirvana, trecho 1 e 2, bairro Nirvana e também na avenida 

Brasil,Bairro Castellano.O Vereador Reinaldo Pereira Júniorsolicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Robério referente ao requerimento 

que acabou de ser lido, e queria também agradecer ao Deputado Gondim que 

mandou essa verba em 2017 para a Avenida Brasil, no bairro Castellano, onde 

que eu tinha solicitado que fosse uma verba de infraestrutura para a Rua José 

Sérvulo da Costa, onde o então Prefeito Jarbas mandou ela para a Avenida 

Brasil, bairro Castellano. E até o momento, né, não foi executada a obra e a 

alguns meses atrás, o mês passado o Prefeito fez um ofício solicitando que a 

empresa cumpra a obra e eu acabei indo conversar com o Prefeito e com o 

secretário de obras, onde eles disseram que quando foi firmado o contrato, eles 

tinham o prazo de um ano.Eu não entendo muito de licitação, mas acho que a 

partir do momento que a empresa é contemplada, o dinheiro está na conta, tem 

que ser feita a obra.Então acho que a Prefeitura tem que ser mais firme quanto 

a esta obra; acho que o próprio Presidente falou isso alguns dias atrás aí, é 

mais isso. Obrigado,presidente, obrigado!”. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves responde: “Apenas como o nobre Vereador colocou, o vereador 

Reinaldo, foi uma matéria que foi publicada de que o prefeito ia comunicar a 

empresa para dar início ao serviço, sendo que o contrato já estava firmado lá 

atrás desde novembro.E eu, naquela oportunidade, citei que não tinha que 

comunicar a empresa, tinha que intimar a empresa e notificá-la para que 

começasse a executar o serviço imediatamente, caso não, que houvesse a 

punição, né?Na realidade, o contrato só para título de esclarecimento a todos 

os nobres, o contrato, ele tem a validade de um ano,tá certo?Porém a empresa 

só começa a executar o serviço quando a prefeitura emite a ordem de serviço 
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para inicial.Então se a prefeitura emitiu ordem de serviço para iniciar os 

trabalhos em novembro, imediatamente, o máximo que teria de decadência era 

de 5 a 10 dias, mas deveria se iniciar a obra.Então, na realidade, passou-se 

muito tempo.Quanto à questão de emenda lá, eu sinceramente desconheço; 

vossa excelência está falando que a emenda é do deputado Gondim, lá uns 

falam que é obra federal, outros falam que é obra estadual, mas aí não sei de 

que forma foi aplicado o recurso das emendas dos deputados da qual foram 

citados.”. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE 

PAULA FRANCO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

065/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Órgão Competente a fim de efetuar o serviço de reparos da 

iluminação pública em toda a extensão da estrada Kobayashi, bem como a 

instalação de luminárias em alguns pontos principalmente o cruzamento com a 

estrada velha de Biritiba.O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela 

ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador professor Sergio pela iluminação 

e, professor, começar a fiscalizar essa empresa que está dentro do município, 

se é a mesma empresa que estava antigamente.Toda a iluminação do bairro 

do Sogo que foi colocado já queimou.Eu não sei se tem garantia aquele 

reatorzinho, se é a lâmpada; o que está sendo feito nessa iluminação pública 

dessa empresa que está aí de volta.A gente pensava que, na hora que está 

escuro, você ligou, você pensa que está bom, mas não, não está bom, então 

essa empresa, a gente tem que cobrar garantias de que está fazendo um 

serviço, porque um reator tem que durar no mínimo um ano ou dois anos, 

entendeu?E o que eu vejo é que o Bairro do Sogo foi trocado ponta-a-ponta, 

várias ruas foram trocadas...a estrada do Barbosa, você pode olhar que tem 

lâmpada queimada, está tudo queimado já de novo.Eu não sei o que eles estão 

fazendo naquele reatorzinho pequenininho, a potência que é, quanto que tem 

que pôr, mas põe lá, dura no mínimo três,quatro meses, já queima tudo.Essa 

rua da Câmara foi trocada várias vezes, da Câmara Municipal; pode passar aí 

à noite... não sei se foi trocado agora, mas estava tudo queimado também. 

Parabenizar, viu,professor?”O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Eu também faço coro com o nobre vereador José Rodrigues Lares; 

parabenizar ao Vereador Sergio de Paula Franco.Realmente essa estrada do 

Kobayashi bem como a estrada velhade Biritiba merece essa melhoria. 

Obrigado!” O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o Professor Sergio e até gostaria de assinar junto com o 

senhor, e aproveitando a fala do Sr. José Rodrigues Lares, que ele foi muito 

feliz na fala, até porque essa empresa que fez essa iluminação pública no início 

do mandato do Jarbas, passou-se meses, as lâmpadas realmente estavam 

queimadas.Até o vereador Sergio andou acompanhando, que eu me lembro 

bem, e andou acompanhando a iluminação, mas acho que não sei se ele 

acompanhou depois esses pontos que já andam queimados há muito 
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tempo.Até lá no meu bairro, assim como na Cruz das Almas eu andei também 

vendo, e assim que foi feito já constatou problemas.Então que sirva de alerta 

para a atual administração, porque foi feito um contrato só para troca de 

lâmpadas, mas eu tenho certeza que o prefeito vai estar atento aí também para 

colocar pontos, que a cidade também precisa.Então que sirva de alerta a essa 

empresa; e esse é meu repúdio a essa empresa. Muito obrigado!”. 

APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO.4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

66/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente para que o mesmo peça 

autorização para que seja disponibilizada a pista de skate do Ginásio Municipal 

para uma competição solicitada esse Vereador por skatistas desta 

municipalidade, no domingo do mês de maio, e também autorização para uso 

de energia elétrica para que possam ser instalados equipamentos de som, bem 

como a apresentação de banda.O referido campeonato arrecadará com a 

participação ainda um quilo de alimento não-perecível ou agasalho que será 

doado para a Assistência Social. APROVADO.5. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 67/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que o mesmo indique uma área pública para que possa ser feitoumCentro de 

Zoonoses na nossa cidade para tratamento e recolhimento de cães e gatos 

abandonados em nossa cidade e que, após a indicação, este vendedor possa 

solicitar junto a um deputado estadual ou federal, uma emenda parlamentar 

para criação do respectivo Centro de Zoonoses, onde o mesmo possa 

aprender campanha de castração e de recolhimento para vacinação e futura 

adoção, pois nessa cidade muitas pessoas vieram reclamar a falta de adoção 

de políticas públicas para a causa animal. APROVADO.6. Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 68/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri que disponibilize o espaço Centro de Convenções na Rua 

GildoSevalli ou similar no mês de abril para as confeiteiras artesanais de 

chocolates, ovos de Páscoa e também para que possam expor aos domingos 

pela manhã. O objetivo desse pleito é o de arrumar um espaço físico 

centralizado para que as mesmas possam fazer seus trabalhos e também 

divulgar e vender seus produtos, o que ajudaria no aumento da renda informal 

às famílias que querem agregar em sua renda.  APROVADO. Em seguida,o Sr. 

Presidente solicitou a leitura da Moção de Repúdio nº 06/2019.AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA JUNIOR.7. Em única discussão e 

votação a Moção de Repúdio 06/2019: aos caminhões que prestam serviços 

àpedreira da cidade.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o nobre vereador Reinaldo, até porque nós já tivemos 

até uma conversa a respeito, acho que todos os vereadores aqui, referente a 

essa pedreira, porque eu não vejo benefício nenhum que ela traz para a nossa 

cidade, e sim prejuízo; prejuízo em asfalto, prejuízo em casas, que têm 
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diversas casas que têm reclamado com rachaduras na sua casa e estamos aí 

enfrentando um problema sério com a estrada, e pouca doação de material 

essa empresa vem fazendo na cidade.Não gera emprego, gera poucos 

emprego na cidade, como muitos empregos que tem aí mas são de fora, são 

de caminhoneiros que são de fora, e eu vejo trafegando aícarretas em asfaltos 

que agora mudaram o trajeto lá pelo Castelhano, e um asfalto que é novo, de 

três anos aí, três anos e pouco já está todo deteriorado, e essas carretas 

andam quebrando mais ainda.Elas faziam o trajeto aqui pela quadra do Ginásio 

Municipal, aonde o asfalto também já está deteriorado.Então essas carretas 

vêm trazendo prejuízo para a cidade, vem... não traz benefício nenhum, essa 

pedreira.Parabenizo o senhor Vereador, gostaria de assinar junto com o 

senhor, que essa é minha indignação com essa empresa que não traz 

benefício nenhum para a cidade. Muito obrigado!”O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Queria agradecer o Vereador, faço questão que o 

vereador assine junto comigo a Moção de Repúdio.Se os demais vereadores 

quiserem assinar a moção podem estar assinando junto também. Essa Moção 

foi feita devido a diversos moradores entrarem em contato comigo, muitos 

reclamando das estradas, e agora, mais recentemente, alguns reclamando de 

rachaduras em suas casas, trincas, devido às carretas, caminhões dapedreira 

passar com uma quantidade bem a mais do que passavam antes; carretas 

maiores do que as comuns que já passavam antes, agora estão cada vez com 

uma quantidade muito maior, e também eu sou contra a pedreira na cidade 

devido ao artigo 189 da Lei Orgânica: por ser área de preservação dos 

mananciais e terminantemente proibida a instalação de indústrias poluentes na 

área territorial do município.E o artigo 188 da Lei Orgânica: todas as empresas 

atuantes no ramo de atividade de mineração instaladas no município serão 

obrigadas, de acordo com a lei de Proteção Ambiental vigente, a devolver ao 

solo a sua condição primitiva.Primeiro que eles nunca vão conseguir 

desenvolver em condição primitiva; segundo que, além da devastação, eles 

não têm plano nenhum de revitalização, só trazem prejuízo para o município, 

onde estão devastando o meio ambiente e prejudicando os asfaltos ao redor da 

cidade.Também vou solicitar - alguns vereadores aqui que quiserem assinar 

junto comigo - a revogação do parágrafo 2º da Lei Orgânica do artigo, 188 

onde foi feita uma emenda em 2011 especificamente para que pudessem abrir 

a pedreira, porque não existia antes, que é: “a proibição que trata o parágrafo 

anterior não abrange as empresas de mineração que façam a extração de 

pedra, desde que limitada apenas uma empresa dessa espécie em todo o 

território do município”.Então deu só uma empresa que, no caso, existe 

hoje.Então espero que os vereadores assinem junto comigo esse projeto de lei 

de revogação tendo em vista de tantos prejuízos que apedreira traz pra cidade, 

e não traz benefício algum.Outro argumento também que eu não posso deixar 

de esquecer aqui é referente à lei complementar 1.005, dia 18 de abril de 2001, 
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que é onde tem as especificações, onde a pedreira tinha que 

esclarecer.Diversas situações que já foram pedidas através de requerimento 

acho que do vereador Eduardo Melo, Vereador Marcelo, este vereador, e 

nunca chegou até esta Casa nenhuma resposta da pedreira até hoje e nem do 

Executivo, para ver se eles estão dentro das especificações necessárias ou 

não.E é mais isso, obrigado, presidente!”. O Vereador Leonardo Venâncio 

Molina solicita pela ordem: “Gostaria também de falar a respeito do Moção de 

Repúdio 006. Não concordo com nobres vereadores aí, o vereador Juniel e o 

vereador Reinaldo Pereira Júnior, que os donos antigamente, que eram os 

donos antigos da pedreira, sim tinha um benefício que mandava para a cidade, 

tinha 85 funcionários do município que trabalhavam na empresa.Hoje eu não 

conheço os novos donos que estão aí na pedreira, e mesmo assim estão 

gerando 35 empregos aqui no município. São 35 pais de famílias que estão 

empregados na pedreira de Biritiba Mirim.A questão da destruição do asfalto, 

concordo com o nobre vereador que se não tivesse o impedimento do tio dele, 

que era Vereador dessa Casa de ter denunciado no meio ambiente, hoje não 

tinha esse tráfego de caminhões passando pelo Castellano e aqui pelo centro 

do comércio onde o tio dele tem um ponto comercial ali.Então hoje eu vejo que 

não há como impedir a pedreira se não chamar os donos e fazer uma reunião 

com a gente aqui para ele esclarecer o que que ele vai fazer com a destruição 

do asfalto,e também pedir para os moradores,comerciantes que ali 

moram.Então eu convido o vereador que fez a Moção de Repúdio para a gente 

conversar os novos donos, que eu não conheço, e pedir para marcar uma 

reunião aqui na Casa com os 13 vereadores para a gente discutir o que vai ser 

feito com a destruição do asfalto, se eles têm algum projeto de modificar o 

trajeto dos caminhões.Muito obrigado, senhor presidente!”. O Vereador 

Lourival Bispo de Matossolicita pela ordem: “Senhor presidente, hoje acho 

que o que nos cabe hoje a respeito da pedreira realmente é a gente convocar 

os donos hoje pra gente dar uma resposta não só a nós vereadores, mas 

também à população em respeito aos asfaltos que já foram destruídos a 

respeito dessas carretas.Só que eu discordo do vereador Reinaldo e Juniel, 

porque, como se diz, a gente, esses quatros anos passados, nós sempre 

tivemos osbenefícios tanto dos funcionários dessa cidade, como também a 

prefeitura também esteve sendo beneficiada.Vossa excelência lembra,estava 

na prefeitura na época, teve esse benefício.Agora, hoje, se a gente fica sem 

essa pedreira, eu gostaria de perguntar só aos nobres vereadores: o que seria 

da prefeitura hoje?Ia comprar pedra aonde? Pagar em Arujá? Pagar em Ferraz, 

em Itaquá? Seria que preço essa pedra chegaria aqui, para fazer qualquer 

serviço dessas estradas?Então agora, o que nos cabe hoje é fiscalizar, chamar 

hoje os donos dessa pedreira para uma conversa séria em respeito da 

destruição que está sendo.Agora, a gente tem assim um conhecimento que 

eles estão tendo um projeto, que estão aguardando só o aval da CETESB para 
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com que seja desviado novamente por onde tinha que ser desviado, que é só a 

beirada do Córrego Itaí para sair ali em cima, na lavoura do Japonês.Agora, só 

que, infelizmente, na época,estava com todo o avanço da pedreira para fazer, 

foi...infelizmente o tio do nobre Vereadorrealmente entrou com uma ação, né, 

que realmente teve que impedir, senão hoje, que nem o nobre vereador 

Leonardo falou, hoje não estaria passando por essa situação.Tenho certeza 

que já estava tudo resolvido, mas então eu hoje eu sou contra, eu sou contra a 

Moção de Repúdio por causa disso aí, porque se a gente realmente aqui 

também... a gente também não é abrir espaço, só que é dentro da realidade 

dos acontecimentos daquilo que acontece, das necessidades também do que 

precisa o nosso município, então por isso que eu sou contra também a essa 

Moção de Repúdio. Muito obrigado!”. O Vereador Sergio de Paula 

Francosolicita pela ordem: “Sr. Presidente, nobres pares, eu gostaria de 

cumprimentar o nobre vereador Reinaldo por essa Moção de Repúdio, haja 

vista que essa Casa já fez num passado recente a Moção de Repúdio à 

Sabesp, que é uma grande empresa que presta serviço no município, mas nem 

por isso deixamos de reclamar do serviço mal prestado pela Sabesp.E aí, 

depois da Moção de Repúdio chegaraté lá, tivemos a presença do gerente aqui 

da Sabesp, né, com o responsável pela cidade também, e tivemos parte dos 

problemas solucionados.Tivemos aí um ótimo diálogo com eles, e é oportuno, 

sim, essa Moção de Repúdio, porquê?Porque o asfalto da nossa cidade está 

sendo danificado nesse momento.Então olha quantos pedidos nós temos aí de 

tapa-buraco, olha quantos pedidos nós temos aí de lombada, e nenhum é 

atendido por quê?Porque a prefeitura não tem condição de comprar um 

caminhão de massa asfáltica pra corrigir os problemas.Agora vem a pedreira, 

usando um sobrepeso muitas vezes com carretas aí que já estourou por várias 

vezes o asfalto,“Ah, mas foi recuperado no passado”, beleza, só que agora 

olha como é que está a estrada do Castellano.Olha como é que está lá as 

crateras que já tem lá, que a gente tem que desviar, joga na contramão o carro 

para não danificar o veículo, colocando em risco a sua integridade e a 

integridade de quem está passando no local.Então, antes de convocar reunião, 

vale, sim, a Moção de Repúdio, e vai assinada por esse vereador,tá?E aí, sim, 

que marque-se uma reunião e que a pedreira venha apresentar aqui o porquê 

que está acontecendo isso.Se ela está com todos os documentos em dia,está 

tudo certo, ótimo, mas o asfalto está sendo danificado e isso está aí claro para 

que todo mundo possa enxergar.Então não é justo também jogar para a 

prefeitura mais uma conta “Vai lá arrumar os buracos lá”, sendo que quem está 

dando tem nome.Então vale essa Moção de Repúdio, sim, com relação aos 

danos no asfalto e eu parabenizo o vereador e eu sou favorável a essa 

Moção.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melosolicita pela ordem: 

“Gostaria também, muito tranquilamente, de parabenizar a Moção de Repúdio 

do nobre vereador e dizer que aqui, na gestão passada, a gente teve o Jorge 
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Mishima que fez um ato heroico aqui por causa já do problema com asfalto. O 

Jorge Mishima, o Vereador José Lares lembra disso aí, o Waltinho, o Lourival, 

ele pôs o carro em frente aos caminhões da pedreira, o carro dele, por causa 

dos danos que estava causando ao asfalto aqui.Sabe, Sergio?Na gestão 

passada.Um ato heroico, ele falou: “Aqui vocês não vão passar mais, vocês 

estão quebrando o asfalto, vocês não estão tendo nenhum cuidado”.Então eu 

estou aqui tranquilo; eu fui solidário a elenaquela época; a gente não pode 

também, a troco de alguns empregos, apenas aceitar que a turma 

dilapide.Nossa, a gente sabe o quanto é custosa uma emenda para asfaltar, 

então eu acredito que eles estão até saindo com sobrepeso, haveria também a 

necessidade de talvez se implantar uma balança lá para saber com quanto eles 

estão saindo exatamente, para regulamentar.Vou mais longe ainda: se quiser 

fazer um projeto para colocar uma balança, para ver nota fiscal também, eu 

acho justo,porque eles estão explorando um bem que é nosso, e que 

benefícios eles trazem?Eu acho que a gente tem que, inclusive, não ficar 

refém, que a prefeitura não ficar refém da pedreira por causa de uns 

caminhões apenas, sabe?É muito difícil a gente conseguir uma emenda para 

asfaltar, então a gente não pode aí... a Rua José Pereira da Silva, a Gilka, um 

monte já fiz aí. Tem aí requerimentos meus da gestão passada, que passa o 

caminhão lá, trepida todo... a Madalena mesma aqui, nossa funcionária que 

trabalha, quando passava os caminhões na José Pereira da Silva ali, o 

problema que dá, né?“Ah, mas casas são antigas”, mas não importa!Apedreira, 

aqueles caminhões não tinham que passar ali com aquele tanto de peso.E qual 

o benefício que eles estão trazendo? 30, 60 empregos? Tem coisa que a gente 

tem que ter coerência. Também não é uma fábrica, de repente, de fumo, que 

causa dano, que vai implantar aqui.Eu acho assim...”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita um aparte: “Embora o presidente falou que não cabe 

mais a inscrição, né,Presidente?Então obrigado, nobre Vereador, por permitir 

umaparte,que a sua fala, realmente, eu não era Vereador na época, mas me 

recordo o ato heroico do nobre vereador.Portanto, eu concordo também com a 

Moção de Repúdio,tá?Não posso parabenizar, é claro, até mesmo porque 

antes da Moção de Repúdio, talvez até chamar, como o nobre vereador falou, o 

nobre vereador Marcelo também, uma reunião nessa Casa para que a 

empresa, né, como mudou de nome, de dono, né, mudou de dono, então a 

empresa dar asdevidas satisfações, justamente porque realmente está 

deteriorando todo o asfalto e essa conta não pode ficar para o nosso 

município.Ou seja, a Prefeitura não pode arcar com aquela responsabilidade 

que não é dela.A responsabilidade dela é sim de manter lá o asfalto, cuidar, 

mas quando está sendo deteriorado, aí sim passa-se a responsabilidade para a 

empresa que está prejudicando.Entãoé válido, sim, chamar para fazer uma 

reunião e prestar os devidos esclarecimentos, mas é válida a sua Moção de 

Repúdio também.Muito obrigado, Nobre Vereador. Apenas pedi,como encerrou 
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a inscrição, então eu não ia ficar na oportunidade de ter a minha fala 

registrada. Muito obrigado!”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

retoma sua fala: “Então, só para concluir - por nada, Robério - eu estou bem 

tranquilo e à vontade, que eu acredito que deve ser da mesma maneira que 

fizemos a Moção, como o Sergio bem disse aqui, contra a Sabesp, vamos fazer 

a Moção de Repúdio contra essa empresa aí, chamar eles aqui, né, 

Jorge?Para dar explicação para a gente saber também o que eles estão 

trazendo de benefícios.”.O Vereador Lourival Bispo de Matossolicita um 

aparte: “Esse vereador é contra essa Moção de Repúdio,mas só que ele não 

tem nenhum vínculo nenhum na empresa, não tem um parente, não tenho 

ninguém apontado por esse Vereador, entendeu?Eu quero que a vossa 

excelência também... que a vossa excelência falou que talvez por um cargo... 

eu quero só dizer bem isso aí: que esse Vereador não tem vínculo nenhum na 

empresa e nenhum parente nenhum, nenhuma pessoa indicada por esse 

Vereador. Muito obrigado.”O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 

retoma sua fala:“Presidente, em nenhum momento eu falei isso ((risos)).Fica 

tranquilo aí que a minha questão é que a empresa, não é com ninguém, 

não,tá?Muito obrigado, senhor Presidente.”. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júniorsolicita pela ordem: “Gostaria de agradecer o vereador professor Sergio 

pelo apoio à Moção de Repúdio, né, e o vereador Marcelo também, ao 

Vereador Robério também pelas palavras, e até a respeito de uma fala do 

vereador aqui, eu vou ler o artigo 190, porque ele diz que mudou a gestão da 

empresa, né? O artigo 190 da Lei Orgânica: “Toda matéria relativa à ocupação 

de uso do solo, tais como loteamento, concessões a empresas de extração de 

minério e qualquer outra referenteà sua ocupação deverá ser apreciada pelos 

vereadores e a sua aprovação dependerá de 2/3 de votos total de vereadores 

da Câmara Municipal.”. Então mesmo que tinha o alvará antigo, como trocou 

de dono, tem outro plano de contingência, não foi apresentado nada para esta 

Casa e continuou os trabalhos sem nós sabermos como que ia prosseguir, se 

ia ter algum plano de reabilitação depois para a cidade, porque é muito prejuízo 

ao meio ambiente.É a mesma maneira quando eu vejo a destruição, para mim, 

é uma destruição que causa ao meio ambiente, para mim, como tem uma 

pedreira, para mim, poderia tranquilamente ter uma indústria poluente na 

cidade, porque se tem uma pedreira que causa tanto dano ao meio ambiente, 

porque não uma indústria? Porque a gente tem essa restrição? Em questão de 

emprego, eu não quero prejudicar ninguém, mas eu prefiro prejudicar 30, 60 

pessoas que trabalham lá do que um município inteiro, que quem vai ser 

punido é o município inteiro, com a devastação do meio ambiente.Isso eu tenho 

certeza.”. O VereadorLeonardo Venâncio Molina solicita um 

aparte: “Vereador, em momento algum eu discordei com o seu requerimento, 

até parabenizei o requerimento 006.Só não concordei com as palavras 

citadasque não tinha benefício.Antigamente tinha, sim, 85 funcionários e a 
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prefeitura tinha um respaldo em questão de materiais.Hoje a pedreira tem 35 

funcionários, a gente não sabe nem quem é o dono.Só de carreta, eles 

colocaram 40 carretas destruindo nossosasfaltos, certo?Eu concordo com a 

sua Moção de Repúdio e sou favorável, porque o município do Castellano está 

sendo destruído, o asfalto está sendo destruído, porque a carreta passa entre 

oito, nove carretas em seguida, um atrás do outro, então eu sou favorável, sim, 

ao requerimento.Mas a questão do trajeto, a gente tem que convocar uma 

reunião com os novos donos da pedreira junto com os comerciantes do 

Castellano, da Rua José Pereira ali, e os 13 vereadores cobrar do novo 

proprietário da pedreira se é que eles vão arrumar o asfalto do nosso bairro. 

Muito obrigado pelo aparte.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júniorretoma a 

palavra: Obrigado, vereador.Gostaria que o vereador assinasse junto comigo a 

Moção, se quiser.Só para concluir, devido à fala do nobre vereador...”. O 

Vereador Jorge Mishima diz: “Sr. Presidente, eu acho que vossa excelência 

deve colocar uma situação aqui que nós vamos ficar discutindo a tarde inteira 

aqui uma coisa que é óbvia, não é? Eu gostaria que o nobre presidente 

colocasse aí, conforme dita o regimento interno, que tem uma réplica e nem 

tréplica... nós estamos discutindo aí, nas palavras, inutilmente. Vamos ser mis 

objetivos, muito obrigado, Sr. Presidente.”. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior retoma a fala: “Pra concluir, dizer que o regimento interno não diz em 

nenhum momento quantos minutos tem que ter de discussão. Se tivesse dito 

alguma coisa no regimento interno ou na lei orgânica dizendo que tem 

quantidade de minutos pra ser discutido, e sim aparte; aparte tem dois minutos, 

mas, pra discussão de...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: 

“Por questão de ordem... agora saiu da discussão do assunto „moção‟ e está 

entrando no assunto de regimento interno, então não é esse o caso. Então, por 

gentileza, vereador Reinaldo, vamos concluir pra que a gente possa dar 

prosseguimento à Sessão, porque tem mais dois projetos ainda.”. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior diz: “Tudo bem.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves continua: “Eu até entendo vossa excelência que não tem dentro do 

regimento, mas vamos ser coerentes pra que possamos ser céleres no 

processo.”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior conclui: “Eu gostaria só que 

quando fosse marcada essa solicitação de reunião aí, que o próprio vereador 

Leonardo mencionou, que fosse feito... eu não sei se tem a disponibilidade ou 

poderia, uma audiência pública, e convocasse a população, porque tem de 50 

a 80 assinaturas querendo respaldo da empresa. Então acho que seria 

interessante os 13 vereadores, mas com a presença da população junto aos 

representantes da empresa. Obrigado, Sr. Presidente.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Essa Presidência irá analisar 

juridicamente a possibilidade dessa questão de audiência pública, até porque 

existe a Comissão de Obras dentro da Casa, que ela, sim, poderia provocar 

essa audiência pública. Farei minha manifestação sobre o tema posterior à 
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votação, pra que não interfira na votação.” APROVADA com um voto contrário 

do Vereador Lourival Bispo de Matos.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalvesfaz sua consideração a respeito da Moção: “Antes de colocar os 

dois projetos, vou ser bastante breve na minha colocação sobre a questão do 

tema, que eu não poderia me furtar, e solicito a vênia ao Vereador Jorge, a 

compreensão dele.Tem alguns pontos têm que ficar bastante claros.Primeiro, 

eu acho assim, é válida a Moção do vereador Reinaldo.Eu acho que ela foi 

formulada de uma forma equivocadamente aqui, dizendo uma Moção de 

Repúdio aos caminhões e, na realidade, é uma Moção de Repúdio à gestão da 

empresa que administra os caminhões, que a gente fazer uma Moção de 

Repúdio à caminhão... Então, mas acho que isso é passível de erro e todos 

nós somos passíveis. Vale lembrar que, para todo empreendimento minerário, 

para que ele possa atuar no município, ele precisa ter um PRAD,que é o Plano 

de Recuperação Ambiental de ÁreaDegradada.Esse PRAD não é a prefeitura 

quem faz; quem faz esse PRAD é a CETESB.A Prefeitura,vamos colocar os 

pingos nos is para a gente, em cima das colocações que foram feitas.Esse 

PRAD, quem autoriza é a CETESB.A prefeitura dá o “Nada se opõe”à 

implantação do empreendimento, seja ele de água mineral, seja ele de 

depósito de areia,seja depedreira, qualquer tipo de exploração mineral, jazida, 

e a empresa entra com a CETESB e a CETESB aprova o PRAD.A partir do 

momento que aprovou o PRAD, aí sim a prefeitura dá a licença de instalação e 

a licença de exploração, aí é o alvará de funcionamento.Mas aqui foi colocado 

da questão da danificação,que a empresa está danificando, nós temos que 

notificar os responsáveis pela depreciação; por exemplo, a Estrada do Rio 

Acima hoje está, graças a caminhão de lenha e caminhão de pedra.A estrada 

do Castellano está graças aos caminhões de pedra.Aqui, a estrada, o trajeto 

que vem aqui para a rua da feira, a José Pereira, né? José Pereira da Silva 

está deteriorada por causa de pedreiras.Mas antes de estar deteriorada por 

causa da pedreira, tem que ver a omissão do poder público de não fiscalizar a 

pedreira passar com caminhões lá.Então não adianta nós só falarmos 

“Apedreira passa com sobrecarga”, se o poder público também não fiscaliza a 

pedreira que passe com sobrepeso.“Ah,a prefeitura não tem equipamento 

suficiente para fazer a medição”, ora, então você limite naquela via 12 metros 

cúbicos; permita,monte uma lei municipal que permita naquela área 12 metros 

cúbicos.Eles passam com 40.Segundo a informação que eu tive hoje, tem 

carreta já que está transportando mais de 40 metros cúbicos. Então não é só o 

problema da pedreira.O problema também é da omissão do Executivo.Vamos 

chamar... se qualquer vereador que fizer o requerimento, seja verbal, seja 

formal, para que façamos a convocação da empresa, essa Presidência não irá 

se furtar de colocá-los. Da mesma forma,se for de convocar a CETESB, a 

Bandeirantes e qualquer outra empresa, até porque eles têm uma concessão 

de exploração.Só que fique bastante claro: se está degradando o meio 
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ambiente,cabe à prefeitura, mas também cabe à CETESB. Se vai ter a área... 

se essa áreanunca mais se recupera, quem vai dizer isso é a CETESB, que 

aprovou o plano de recuperação de área degradada.Então nós temos que 

colocar os pingos nos is.Eu não sou a favor de um empreendimento desse 

tipo,apesar de ele gerar emprego na cidade, mas concordo com a Moção do 

vereador, mas eu acho que nós temos que ter cada qual suas 

responsabilidades.Então se hoje está se depreciando também, é graças ao 

poder público que não fiscaliza o sobrepeso do material transportado pela 

referida empresa.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita um 

aparte: “Presidente, posso fazer um adendo pra encerrar? Eu gostaria só de 

colocar aqui quando o DUSM,o DEPRN e a CETESB, ela faz o licenciamento 

do PRAD, esse PRAD, ele é para ser cobrado, que é o Plano de Recuperação 

de Área Degradada.Então o DUSM dá a licença, a prefeitura, mediante isso, 

ela licença, aí a fiscalização tem que ser pela prefeitura e pelo DUSM, DEPRN 

para que seja cumprido isso daí, coisa que não é.Isso é tanto serve para a 

pedreira como também para porto de areia, que todas aquelas dunas, aqueles 

queloides, que são as sequelas que ficam no porto também eram para ser 

recuperadas e nenhuma foi.Eles só pegam o PRAD para poder licenciar,e aí 

eles saqueiam a natureza, saqueiam a gente e não cumprem o PRAD e não 

tem ninguém para fiscalizar.Então é essa a questão.”.O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalvesencerra: “Bom, dando continuidade à sessão, 

depois eu vou passar aqui à questão doaparte e da questão dos prazos que 

constam no Regimento Interno.” e solicita a leitura do Parecer da Procuradoria 

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

019/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO.8.Parecer Jurídico e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 019/2019, que 

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

das Comissões:O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Sr. 

Presidente, eu acho que o prefeito que está aí à frente, o Sr. Walter Tajiri, à 

frente do Executivo, acho que teria outros projetos, outras coisas mais 

importantes do que esse projeto, até pra explicar pra população que esse logo, 

logotipo que ele está pedindo pra mudar vai gerar custo. Até fiquei sabendo 

que ele esteve aqui hoje na Casa, não pude vir na reunião, porque foi em cima 

da hora, mas entende-se que o ex-prefeito – só está afastado – criou seu 

logotipo e fez muitas pastas, essas pastas que são usadas em hospitais, que 

são usadas em toda a prefeitura. E isso gera um custo para o cofre público. Se 

nossa cidade está enfrentando problemas na saúde, na educação, estradas, aí 

o prefeito vem com um projeto desse pra ser aprovado aqui nessa Casa pra 

gerar mais um custo para o nosso município? Eu sou contra e ainda mais 

porque ele está à frente do Poder Executivo, mas ele está no mandato que ele 

foi vice do Jarbas. Então acho que tem coisas mais importantes a serem feitas 

do que um projeto desse. Sou contra e repudio um projeto desse. Obrigado.”.O 
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Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Queria parabenizar o 

Vereador Juniel pelas palavras. Sou a favor do comentário do Vereador, que 

não acho o momento apropriado pra isso, até porque está na mesma gestão, 

né? O Walter é o vice do Jarbas, então assumiu o cargo de prefeito hoje. Hoje 

pagamos o salário de dois prefeitos, porque até agora a justiça não decidiu 

nada. Isso já é um fato que prejudica a nossa cidade. Acabou de decretar 

situação de emergência devido às vias, devido à situação financeira do 

município. Já teve carros adesivados com o logo anterior, então há um 

momento pra gastar, mesmo que não seja um custo alto, né? Seja um custo 

baixo. Acho que poderia ser investido em outras coisas básicas, por exemplo, 

remédio nos postinhos de saúde, que está faltando. Eu cheguei a passar no 

postinho e não ter dipirona, acompanhando algumas pessoas aí. Então são 

coisas... dipirona, pra rede, é 50 centavos. Então é absurdo! Então é mais isso, 

Sr. Presidente, obrigado!”.O Vereador José Rodrigues Lares solicita pela 

ordem: “Eu também faço das palavras do Juniel Costa Camilo, porque eu não 

estou sabendo que o Jarbas vai voltar ou não vai voltar. Por exemplo: o Jarbas, 

se volta, como que fica? Monta outro logotipo? Sendo que na gestão passada 

já foi feito logotipo. Então não sei qual que é a intenção do prefeito, se já é o 

prefeito da cidade, que eu não estou sabendo se o Jarbas tem condição de 

voltar ou não. Eu estou desinformado nessa parte, porque logotipo como o vice 

que está lá ocupando o cargo, que a justiça não determinou quem é o prefeito 

na verdade, está recebendo o Jarbas e está recebendo o Tajiri. E ele já monta 

um logotipo dizendo que ele é o prefeito, sendo que a justiça não declarou se o 

Jarbas vai voltar, sim ou não. Ou se vai voltar, eu não estou sabendo. E outra 

coisa também: esse vice-prefeito, esse prefeito que hoje está no cargo, eu não 

entendo por que... da coligação do Jarbas, se elegeu como vice do Jarbas e 

manda toda a gestão do Jarbas embora e pega outra gestão. Eu gostaria de 

entender o que tem na cabeça desse vice-prefeito, que é o prefeito hoje atual. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem: “Sr. Presidente, até porque eu já fiz parte da gestão Jarbas, né? 

Até todo mundo me conhece, sou morador de Biritiba, comerciante e todos aqui 

me conhecem. Foi uma gestão complicada, conturbada, mas enfim, Walter 

Hideki Tajiri foi eleito vice-prefeito por quase 10 mil votos, né? Então ele 

assumiu uma responsabilidade muito grande. Sei que ele está aí há seis meses 

à frente do Poder Executivo aí, e acho que ele não caiu em si ainda da 

responsabilidade ((risos)), mas tudo bem, deixa rolar. E assim que ele assumiu, 

ele mandou todos os comissionados embora, da gestão Jarbas. Eu sou a favor 

de ele ter mandado o pessoal embora que não fosse da cidade. Seria, sim, a 

favor de mandar embora quem não fosse da cidade. Mas quem era da cidade, 

ele deveria ter mantido, porque ele não estava... ele não foi eleito pra... ele 

assumiu o cargo, mas na gestão Jarbas, ele era vice do Jarbas. Então ele 

trouxe todo o pessoal da gestão anterior, que todo mundo sabe aí, se olhar no 
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Portal da Transparência aí, está visto por tudo mundo aí. Muito obrigado.”. O 

Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica: “Só vou solicitar aos nobres 

pares o seguinte: nós precisamos discutir o projeto. Nós não estamos 

discutindo aqui se é cargo de A ou B, se o cargo é de fora ou se é de dentro. 

Nós estamos discutindo o projeto „logotipo‟. Se é a favor do Jarbas, se é contra 

o Jarbas, se é a favor do Walter, se é contra o Walter, é o projeto que nós 

estamos discutindo. Então gostaria que os vereadores se atentassem no 

projeto, porque senão, já coloco em votação e aí a gente já encerra essa 

discussão, porque se for discutir a questão de cargos, aí manda a planilha de 

cargos: redução de cargos, aumento de cargos, redução de comissionado, 

aumento de comissionado, aí nós vamos discutir cargos, nós não vamos 

discutir projetos. Então estamos discutindo o projeto de logotipo. Eu gostaria 

que os vereadores se atentassem nessa situação.”. O Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu gostaria que vossa excelência fizesse 

essa votação nominal.” O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves explica: 

“Só pra entendimento, vereador Lourival, todas as votações de projeto de lei, 

essa Presidência adotou votação nominal.”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Só pra comentar, eu gostaria de falar que 

teve a reunião, o Walter esteve aqui com a gente, embora ele se comprometeu 

na reunião de usar todo e qualquer material que ainda houvesse impresso da 

gestão do professor Jarbas. Porém, ele está para acabar e precisa pedir nova 

remessa, bem como ele precisa introduzir o kit escolar. Também não vejo 

óbices para, de repente, ele implementar, e já que ele assumiu a gestão nova, 

de ele querer criar um lema novo, até para separar o joio do trigo, porque se o 

prefeito, que era prefeito dele, foi afastado pela justiça, alguma coisa tem aí. 

Então é justo ele querer entrar e pôr uma administração com a cara dele. Não 

vejo nenhum problema ele ter que manter ou não ter que manter. Ele escolheu 

com a cara dele. Tem gente ainda, sim, da gestão passada, tem gente de outra 

gestão, eu acho que ele tem que dar a cara dele e não vejo mais problemas, 

pela maneira que ele veio aqui, explicou na reunião hoje com a gente. Estou 

bem confortável pra votar o tema.”.Em única discussão e votação o Parecer 

das Comissões:Eduardo Melo [Não], Jorge Mishima [Sim], José Rodrigues 

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

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

Rogério dos Santos [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida 

Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim] e Walter Machado de Almeida [Sim]. 

APROVADO o parecer das comissões. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 019/2019: Eduardo Melo [Não], Jorge Mishima [Sim], José 

Rodrigues Lares [Não], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio 

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

[Sim], Paulo Rogério dos Santos [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Não],Robério 

de Almeida Silva [Sim], Sergio de Paula Franco [Sim] e Walter Machado de 
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Almeida [Sim]. APROVADO o projeto de lei nº 019/2019. O Sr. 

Presidentesolicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer 

das Comissões Permanentes ao Projeto de Resolução nº 003/2019. AUTORIA 

DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. 8.Parecer Jurídico e 

Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Resolução 

nº 003/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.O Sr. Presidente consulta 

o plenário se a votação pode por aclamação, já que o projeto é de autoria de 

todos os Vereadores. APROVADO. Em única discussão e votação o Parecer 

das Comissões:APROVADO.Em única discussão e votação o Projeto de 

Resolução nº 003/2019: APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicita 

que seja feita a chamada nominal dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem 

uso da Tribuna. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Haja 

vista que estão encerrados os trabalhos, eu tenho um compromisso agendado 

às 18 horas em Mogi das Cruzes, eu peço dispensa.”.O Sr. Presidente concede 

ao Vereador sua retirada do plenário.O primeiro Vereador inscrito é o Vereador 

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

pares, a todos aqui presentes: boa tarde! Hoje subo aqui nessa Tribuna pra 

falar referente à Moção de Repúdio contra a pedreira, né? Até gostaria que o 

presidente, depois, se eu pudesse retificar o texto, né? E pegar as assinaturas 

dos Vereadores, eu acho que ainda não assinaram. Mediante ao município não 

ter indústrias devido à poluição, eu acho que seria justo que a lei fosse aplicada 

a todos. Já que a pedreira vai causar uma devastação muito grande, não há a 

necessidade de existir uma pedreira aqui. Há outras maneiras de gerar 

emprego. Por exemplo: turismo, investir no turismo. Por exemplo: reduzir 

cargos, criar uma frente de trabalho municipal. Dá pra fazer, tem outras 

maneiras de criar emprego. É só a gestão enxugar a máquina e, com isso, 

investir em infraestrutura, investir em coisas que há a necessidade no 

município, porque o nosso município está numa dificuldade muito grande. 

Quando se faz um decreto emergencial, acredito eu que é porque a situação 

está muito crítica. Não acho viável, com uma situação muito crítica, criar um 

logo. Sou contra por isso. Até entendo querer mostrar a nova administração, 

mas não acho o momento apropriado, até porque tem muitas outras 

dificuldades no momento pra se falar em logo. E eu até gostaria que os 

Vereadores, se quiserem conversar a respeito disso, pra criar uma lei pra 

acabar com isso, porque toda gestão que entrar vai criar um novo logo, vai 

mudar as pastas, vai gerar custo; tem que acabar com isso. O logo nosso é o 

brasão de Biritiba. Tem que acabar com isso daí. Logo, é uma pouca vergonha 

fazer um logo, na minha opinião. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado a todos.”. 

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

de pedir a autorização de vossa excelência pra me retirar, haja vista que meu 

filho está tomando soro no hospital.”. O Sr. Presidente concede ao Vereador 

sua retirada do plenário.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Robério 
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de Almeida Silva que, com a palavra, diz: “Excelentíssimo Sr. Presidente, boa 

tarde. Mesa Diretiva, boa tarde. Nobres pares aqui presentes, boa tarde. 

População aqui presente, imprensa, Márcio do Jornal Povão, que está sempre 

aí nos acompanhando: boa tarde. Venho hoje nesta Tribuna apenas para 

reforçar e também os nobres pares refletir sobre o meu projeto de lei que hoje 

foi impetrado dentro dessa Casa. Amanhã, dia 02 de abril, comemora-se 0 Dia 

Mundial da Conscientização do Autismo. A data vida ajudar a conscientizar a 

população mundial sobre o Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Um 

transtorno de desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de 

pessoas em todo o mundo, sendo no Brasil, em torno de dois milhões de 

pessoas. Há muitas coisas que podemos fazer para dar qualidade à vida dos 

autistas e de suas famílias. Uma delas, é fazer valer os seus direitos. Onde já 

foi citado no projeto de lei 12.764, Lei Berenice Piana, e também proporcionar 

atividades voltadas a essas pessoas, sendo de suma importância integrar a 

data no calendário oficial do município. Por isso, pessoal, que eu entrei com 

esse projeto de lei, e gostaria que todos se atentassem, embora eu só tenha a 

agradecer aos nobres pares em relação aos projetos que eu impetrei nesta 

Casa, lembrando também que todos os projetos são projetos que trazem 

benefício ao nosso município, tá? E especialmente, como eu já disse no início 

da minha fala, amanhã, dia 02 de abril, é o comemorado o Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo, então eu peço a atenção de todos. Muito 

obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus.”. E não 

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

Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Eu gostaria, em 

nome dessa Casa, parabenizar ao Executivo e juntamente o Sesc, o Serviço 

Social do Comércio, Sindicomércio,que, no sábado, teve o circuito das artes no 

nosso município, o qual eu estive presente, alguns vereadores também 

estiveram presentes, né? Que conseguiu, numa tarde bastante feliz, com o 

tempo agradável, trazer um pouco mais de cultura pra nossa cidade. Quem 

esteve presente lá viu tanto crianças, jovens, adolescentes, idosos participando 

efetivamente. Um evento muito bem-estruturado, da forma que é o padrão 

Sesc, que o Sesc tem as suas sedes, né, e os municípios aonde não tem sede, 

ela traz toda parte da atração que ela faz nos Sescs, ela traz aos municípios 

que não são atendidos, então esses municípios são contemplados. E Biritiba 

esse ano mais uma vez foi contemplada, então eu gostaria de deixar registrado 

aqui os nossos agradecimentos ao Sesc por ter feito uma tarde extremamente 

cultural no nosso município. Apenas pra registrar, eu gostaria que os 

Vereadores se atentassem na Seção 2, dos prazos. O artigo 190 ao artigo 200 

do Regimento Interno, para que não possamos incorrer nessa discussão que 

tivemos hoje sobre a questão de prazos de discussão de projetos. Então isso é 

de suma importância, até porque, às vezes, o Regimento, até por ser extenso, 

né, às vezes, a gente acaba deixando, passando despercebido um artigo ou 
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outro. Mas o Regimento Interno, na Seção 2, do artigo 190 ao 200, está 

bastante claro lá a questão do prazo. Quanto à questão aí da Assembleia essa 

semana, que nós combinamos na reunião, eu aguardo ainda a resposta dos 

Vereadores para saber quais irão participar conosco dessa caravana 

pleiteando lá junto à Assembleia, aos nossos deputados estaduais que tiveram 

votação no nosso município; os que também não tiveram, mas têm a 

representação no estado, pra que a gente possa tentar buscar recurso junto 

com o Executivo pra Biritiba Mirim. Então eu fico no aguardo do 

posicionamento dos demais Vereadores que ainda não se posicionaram; eu 

fico no aguardo do posicionamento, se possível, até o final da Sessão. Bom, 

terminada a Ordem do Dia e nada mais havendo a ser tratado, agradeço os 

presentes e declaro encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e 

achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 01 de abril de 

2019. 
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