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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2019.  

 

Aos treze dias do mês de maio 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 

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

Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 

Batista de Miranda Melo, Reinaldo Pereira Júnior, Robério de Almeida Silva, 

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. 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. 004 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. 1.Leitura, 

discussão e votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 06 de maio 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 solicitou a leitura do 

Ofício Especial.2. Ofício Especial - Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

Gabinete do Prefeito – Assunto: Convida para Reunião com a SABESP. 3. 

Leitura do Ofício – Secretaria Municipal de Finanças – Assunto: Audiência 

Pública para apresentar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2020. 4. Ofício – Secretaria Municipal de Finanças – Assunto: 

Audiência Pública referente ao cumprimento de metas do 1° quadrimestre de 

2019. 5. Ofício n.º 075/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – 

encaminha os Atos Administrativos: *Portariasn°81, 125 ao 137/2019*Decreto 

n° 3.397, 3.400, 3.401, 3.402, 3.403 *Contratos n° 13/2019 *Termo Aditivon° 02 

ao Contrato n° 018/2018. Terminado o Expediente, passou-se às Indicações. O 

Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 128 a 136/2019. 1. Indicação 

nº 128/2019, de autoria do Nobre Vereador Fábio Rogério Barbosa:solicita ao 

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

Competente para que seja feito o bloqueio com cones na Via José Antenor de 

Araújo, em frente à Escola EMEF João Cardoso de Siqueira Primo, nos 

horários de entrada e saída escolar. 2. Indicação nº 129/2019, solicita ao 

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

Competenteque seja feito serviços de roçada e limpeza no entorno da Escola 
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Pedro Henrique Guimarães Melo Rodrigues, localizada na Rua Castro Alves, 

Cruz das Almas. 3. Indicação nº 130/2019, de autoria do Nobre Vereador 

Lourival Bispo de Matos: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que 

o mesmo interceda junto a Secretaria Competente à troca de todas as 

lâmpadas queimadas na Rua Alameda dos Girassóis no Bairro Tico City. 4. 

Indicação nº 131/2019, 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 possa ser feito a limpeza do 

bueiro em frente à Escola EMEF Nelson de Oliveira Camargo, localizada na 

Rua Maria Gema de Melo, Jardim Yoneda.5. Indicação nº 132/2019, 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, para que possam ser feitos reparos na Rua José Antônio de 

Assis, no Bairro Alvorada B. 6. Indicação nº 133/2019, 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, para 

que seja feita a manutenção e limpeza da Pracinha, localizada no Bairro Cruz 

das Almas, próximo a EMEF Sandra Regina. 7. Indicação nº 134/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de roçada e 

limpeza na continuação da Rua Alberto de Oliveira, Bairro Jardim Rosicler. 8. 

Indicação nº 135/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

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

ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar 

serviços conclusão no calçamento do trecho entre o Cemitério Municipal 

Fermino Antonio Dias e a Creche Municipal Otávio Fernandes Garcia. 9. 

Indicação nº 136/2019, de autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: 

solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, o Requerimento 2015/2018, que 

o mesmo interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências 

cabíveis no sentido de efetuar instalação de abrigo no ponto de ônibus situado 

à Avenida Heitor da Cunha Braga, altura do número 3, próximo a Delegacia de 

Polícia. Terminadas as Indicações, o Sr. Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário, o vereador Jorge Mishima, que nomeasse a relação dos presentes 

na Sessão como convidados, sendo eles: Sr. UrishamiTomita, Entidade: 

ACDBM, cargo: atleta de Biritiba Mirim; Kazuyuki Tatibana, do Akebono, 

presidente de gateball de Salesópolis, do Clube Akebono; Sadaji Sakamoto, 

Itapiti, de Mogi das Cruzes, Massai Nishimura, Suzano, atleta do gateball de 

Suzano; Dr. Kazuhiro Mori, Bonkode Suzano, presidente do Conselho 
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Deliberativo de Suzano,Shigeru Kobayashi, ACDBM, atleta de Biritiba Mirim, 

Massai Massuda, gateball de Suzano, presidente regional central e presidente 

do gateball de Suzano.O Sr. Presidente agradece a presença todos os 

presentes na Sessão. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita 

pela ordem: “Gostaria que vossa excelência colocasse na Ordem do Dia 

também um requerimento analisado pelo departamento jurídico.”.O Sr. 

Presidente acatou o pedido do Nobre Vereador referente ao Processo nº 

291/2019, que requer a constituição de Comissão Especial de Inquérito da 

interessada Maria Suelen de Campos e o colocou em votação. APROVADO. 

Em seguida, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou 

a leitura dos Projetos de lei nº 038 e 039/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO.1.Projeto de Lei nº 038/2019: 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesti e Transexuais no Município de Biritiba 

Mirim/SP, e dá outras providências. O Sr. Presidente solicitou ao Segundo 

Secretário que desse continuidade no registro das autoridades presentes, 

sendo elas: Sr. Yuki Nakagawa, gateball de Biritiba Mirim, atleta; Luís Tomita, 

ACDBM, técnico e presidente do gateball de Biritiba Mirim, Roberto Kashima, 

representando o Rengô, que é a união dos clubes de gateball do Brasil; Sr. 

Soshi San, gateball Vila Morais, presidente do clube de Vila Morais.2. Projeto 

de Lei nº 039/2019: Dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva de 

combate aos entorpecentes na rede municipal de educação e dá outras 

providências. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à ORDEM 

DO DIA.O Sr. Presidente solicitou a leitura dos Requerimentos nº 107 a 

114/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 

1. Em única discussão e votação o Requerimento nº 107/2019: Requer ao 

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

Competente, secretaria de meio ambiente, para que possa ser feito a poda e 

limpeza nos arredores do centro de tratamento de esgoto da SABESP, 

localizado ao lado do Campo no Bairro Santo Antônio. APROVADO.AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 108/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Departamento 

Competente que seja revitalizado o Ginásio de Esportes – José Oliva Melo, 

localizado no Centro Esportivo Municipal de Biritiba Mirim. Este requerimento 

reitera os de n° 049/2017; n° 196/2017; n° 257/2017 e n° 029/2018 e 111/2018. 

APROVADO.3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 109/2019: 

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

Departamento Competente para que seja realizado a manutenção como a 
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extensão da iluminação e a troca de todas as lâmpadas queimadas no trecho 

da Rodovia Mogi Salesópolis (Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura), 

desde a entrada de Biritiba Mirim até a rotatória do Bairro Vista Alegre. Este 

requerimento reitera o requerimento de n° 192/2018.O Vereador Juniel da 

Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o nobre vereador 

Robério, até porque o senhor foi muito feliz nesse requerimento, até porque a 

gente anda à noite aí e a gente vê o breu, a escuridão que é essa avenida e 

essa rodovia. E a gente, tendo em vista que nós temos aí Vista Alegre, Santo 

Antônio, temos aí um bairro muito populoso que o pessoal faz uso. Então o 

senhor foi muito feliz, parabéns, e gostaria de assinar junto com o senhor, se 

assim permitir.”. O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela 

ordem: “Gostaria de dizer que esse requerimento do nobre vereador reitera o 

que eu já fiz no mês passado para o mesmo trecho pedindo a troca de 

lâmpadas e a colocação desde lá da... Só que eu citei no Vista Alegre em 

frente ao Rota 74, bem como até aqui próximo da Polícia Militar aqui. E que, 

em partes, esse requerimento foi atendido também. Mas mesmo assim gostaria 

de parabenizar também e reiterar o requerimento, assinando para engrossar o 

coro.”.APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

110/2019:Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri,informação referente 

ao andamento da obra de drenagem e pavimentação na Estrada Nirvana 

Trecho I e II – Bairro Nirvana. Este requerimento reitera o requerimento de n° 

064/2019. APROVADO.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER 

ANTONIO DE MIRANDA. 5. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

111/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

ao Órgão Competente para que possa ser colocado um redutor de velocidade 

na Rua Vânia Stefen Santos, próximo ao n° 281, Jardim dos Eucaliptos. 

APROVADO. 6. Em única discussão e votação Requerimento nº 112/2019, 

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

Competente para que possa ser colocado um ponto de iluminação com braço e 

lâmpada, na Rua Vânia Stefen Santos II, n° 28, Jardim dos Eucaliptos. 

APROVADO. AUTORIA DA NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES 

DE AGUIAR PASSOS. 7. Em única discussão e votação Requerimento nº 

113/2019, Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo 

preste todas as informações sobre os seguintes itens: Se o trabalho de 

combate de endemias está atendendo as expectativas, quais trabalhos são 

estes? Quantos agentes estão atuando nessa área, encaminhar relação com o 

nome desses funcionários, suas lotações e carga horária. Informar quantos 

casos de Dengue, Zica, Chikungunya e Febre Amarela, foram registrados em 

nosso município nos anos de 2017, 2018 e no ano de 2019 até a presente 
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data.O Vereador Marcelo Batista de Miranda Melosolicita pela ordem: “Só 

queria primeiro parabenizar a vereadora Zuleika e dizer que eu também estava 

com um requerimento; quando eu vi já a pauta, eu vi que ela tinha entrado, eu 

ia pedir para entrar na Ordem do Dia, porque a gente ouve falar, não sabe, que 

a gente está tendo um surto de alguns casos aí de dengue na cidade.Então eu 

gostaria primeiro de saber se é verdade isso daí; até na parte diagnóstica dos 

médicos, não é competência minha,mas pedir pelo menos que 

elesseatentassemaos sintomas que o pessoal está chegando lá, porque parece 

que houve caso de gente que chegou e foi diagnosticado em outra cidade 

depois com dengue. Então gostaria de ressaltar, parabenizar a vereadora, 

pedir para assinar junto e dizer que, mais do que isso também, é necessário 

em caráter de extrema urgência se fazer uma campanha de mobilização por 

parte da prefeitura e a sociedade civil, para acabar com esses focos de dengue 

e também de possíveis outras endemias que podem ser alastradas. A gente 

sabe que isso daí já tinha sido exterminado, mas agora parece que voltou e a 

gente está tendo esse problema.Então gostaria de informações, mas mais do 

que isso, chamara atenção para que o prefeito se atende, os médicos, o corpo 

clínico,os médicos para eventuais dores, para que não sejam notificados com 

tardia já,como tem sido o caso de alguns pacientes que a gente ouve falar, não 

sabe se é verdade.Então gostaria de fazer coro e pedir essas informações 

junto com a vereadora, se ela autorizasse.”.O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Eu queria parabenizar a vereadora Zuleika, queria 

também comentar que, na semana passada, eu e o vereador Juniel fizemos 

algumas diligências a respeito desse surto de dengue que está tendo; já foi 

diagnosticado 30 casos a semana passada no município, onde os munícipes 

da Cruz das Almas, no Jardim dos Eucaliptos, entraram em contato com esse 

Vereador,o Vereador Juniel estava junto comigo, fomos até o local onde 

estavam dizendo que poderia ser um foco, que era um terreno da prefeitura 

perto do campo da Cruz das Almas.As agentes de saúde também estão 

fazendo a parte delas, auxiliando as duas, que são apenas duas funcionárias 

da zoonoses.Também queríamos pedir, aproveitando já o requerimento da 

vereadora, pedir para o prefeito dar condição para as pessoas que estão 

fazendo esse trabalho, estão indo fazer sem luva, sem repelente, sem a 

mínima condição, até porque elas são as pessoas mais expostas quando estão 

fazendo essas diligências nos locais.Gostaria também de solicitar à vereadora 

que me deixasse assinar o requerimento junto, e parabenizar a vereadora. 

Obrigado, presidente”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Parabéns, vereadora Zuleika! Realmente parece-me que há uma epidemia 

principalmente no bairro das Cruz das Almas.A minha esposa trabalha no 
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Shibata e hoje haverá uma reunião para tratar desses assuntos, para que 

possa ser prevenida. Então parabéns a vossa excelência, e gostaria também 

de fazer coro a essa solicitação da nobrevereadora.Muito obrigado!”. 

OVereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Também faço coro 

aos nobres pares parabenizando a nobre vereadora pelo requerimento, e dizer 

que os casos são reais.Não tenho números exatos, mas inclusive na escola 

onde eu leciono, alguns alunos se encontram afastados por conta da 

dengue.Nós sabemos que ela, sendo tratada no início, é simples a cura, mas 

em determinados casos,principalmente quando se trata de dengue 

hemorrágica, muitos pacientes chegam a óbito. Então nós não podemos deixar 

que o mosquito vença a luta pela vida, e nós precisamos estar juntos nesse 

combate aí.Então parabenizo a vereadora, e é muito pertinente que nós 

também acompanhemos esse trabalho de perto para que possa, o quanto 

antes, solucionar esse problema.”.O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita 

pela ordem:“Dizer à vereadora Zuleika parabéns pelo projeto aí, e dizer 

também que recebemos bastante ligações aí de pessoas do Cruz das Almas, 

Jardim dos Eucaliptos quantoao surto da dengue.E dizer também que, se for 

grande valia aí, a gente chegar para a prefeitura e montar uma comissão de 

conscientização do povo também, né?O povo também tem que ser 

conscientizado lá, precisa ajudar também nessa campanha para a gente poder 

vencer esse mosquitinho aí, né, Professor,como disse.Porque o povo também 

tem que se ajudar, ajudar a gente a solucionar esse caso.Quero fazer parte 

também dessa assinatura.”.A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos 

solicita pela ordem: “Então,eu fico muito feliz de todos estarem engajados 

nessa ação, faço questão que vocês assinem mesmo junto comigo, porque 

essa é a nossa função: temos que unir para ver o que está acontecendo na 

nossa cidade.Não podemos deixar que essa doença volte aqui, porque é muito 

sério.Então fico muito feliz com os nobres vereadores!”.O VereadorRobério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a nossa vereadora 

Zuleika, do requerimento nº 113/2019.Gostaria também de deixar claro aqui 

que inclusive hoje recebi até mesmo a reclamação, nosso amigo Marcião do 

Busão foi vereador nessaCasa e está com a dengue.Ele está com a dengue, 

assim como a Larissa também, de apenas 18 anos, Nicolas, de 17 anos, Ana 

Júlia, de 5 anos; fora outros casos que têm bem próximos à escola Pedro 

Henrique. Então gostaria de fazer parte, se não houver nenhum problema, para 

mim poder também estar assinando junto e fortalecendo o vosso requerimento. 

Muito obrigado”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves 

diz: “Eu, antes de passar para o próximo requerimento, gostaria também de 

parabenizar a Vereadora Zuleika e fazer coro também da participação do 
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projeto de vossa excelência de requerimento.Eu,particularmente, tenho 

inclusive na família dois casos que foram detectados de dengue, tenho alguns 

amigos funcionários públicos que estão afastados também porque foram 

contagiados.Devemos cobrar, sim, do poder público, sim, as ações não só dos 

agentes comunitários de saúde,mas também da fiscalização,porque existem 

muitos estabelecimentos nos qual a fiscalização também pode fazer a parte 

dela, contribuindo já com o trabalho dos agentes comunitários.Também 

devemos procurar o máximo possível uma campanha de conscientização aos 

moradores, porque às vezes, eu vi numa das postagens de redes sociais, uma 

pessoa foi muito feliz:“Olha, a pessoa critica o terreno da prefeitura que está 

sujo, mas dá uma olhadinha, quem está jogando é o próprio morador da 

frente”.Então as pessoas também têm que ter a sua conscientização.Ela hoje 

pode estar contagiada com a dengue, mas na maioria das vezes foram ali os 

próprios vizinhos que criaram aquele foco lá.Então é de suma importância se 

fazer essa união: Poder Executivo, população e Legislativo, para que a gente 

possa combater de frente essas endemias no nosso município. Meus 

parabéns, vereadora Zuleika”. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA 

COSTA CAMILO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

114/2019, protocolado sob n° 311 de 09 de maio de 2019, que requer a criação 

de Comissão Especial de Investigação.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Só referente ao artigo 78 do regimento interno,“a comissão 

especial de investigação será constituída mediante requerimento com 

despacho assinado por um terço dos membros da Câmara.Terá poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais e destinar-se à apuração do fato 

determinado envolvendo os agentes políticosdo município.”.Então eu entendo 

que um terçodos vereadores na Câmara, sendo que são 13, um terço é 

4,3.Quando é dois terços, dá 8,6; solicitamos que sejam nove votos para 

maioria qualificada, né?Então como é um terço, e o mais próximo são quatro, já 

tem a quantidade de assinaturas necessárias.E também solicito voto nominal. 

Obrigado, presidente”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: 

“Eu entrei com esse requerimento, até porque a senhora Suelen a semana 

passada tinha entrado com um requerimento na Casa, e eu sinto a 

necessidade de uma abertura, sim, de uma CEI.Nós aqui não estamos 

acusando ninguém, em momento algum esse Vereador está acusando, mas eu 

acho que a Casa também, ela tem que tomar a iniciativa.Se o Ministério 

Público apurou desvio de merenda escolar, eu acho que também a nossa Casa 

também, ela não pode se calar. Então gostaria de parabenizar o Reinaldo 

Júnior que assinou junto, professor Sergio que assinou junto, aZuleikaPassos 

que assinou junto. Parabéns aos nobres vereadores que entenderam da 
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mesma forma que é preciso. E em momento algum,a semana passada eu fui... 

parece que eu coagi algumas pessoas a pedirem o voto.Eu peço desculpas se 

em algum momento eu, tipo, coagi alguma pessoa.Em momento algum!Pedi 

voto, sim, porque sinto a necessidade de uma abertura de CEI, e assim eu sou 

a favor de qualquer um outro membro, assim como eu também.Muito obrigado 

a todos que apoiaram, e é isso.”.O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita 

pela ordem novamente: “Eu sei que é um momento que nossa cidade vem 

enfrentando inúmeros problemas.E esse Vereador anda fazendo visita nas 

escolas. Faz pouco tempo que assumi o Legislativo aqui, desde o início do 

mandato dessa legislatura, já passei por três vezes nessa Casa, mas agora 

venho para essa Casa e sempre deixei isso bem claro, que esse Vereador não 

tem venda nos olhos.Então eu comecei fazer, fiscalizar várias reclamações, 

tenho inúmeras reclamações de pais de alunos com dificuldades em merendas 

escolares.Essa semana eu fui numa escola e em um dia é servido arroz com 

legumes,no outro dia é servido macarrão que não tem nem carne nesse 

macarrão, as crianças já não aguentam mais.Então quando o Ministério Público 

acatou esse desvio de merenda lá atrás,que abriu-se uma sindicância na 

prefeitura, foi comprovado, o Ministério Público abriu, então essa Casa 

também, ela vai fazer o seu papel.Então agradeço aos nobres pares.Muito 

obrigado.”.Em única votação o Requerimento da Sra. Maria Suelen de 

Campos:Fábio Rogério Barbosa [Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa 

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

[Não], Marcelo Batista de Miranda Melo [Não], Valter Antônio de Miranda [Não], 

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

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

Passos [Sim]. Com sete votos contrários, quatro votos favoráveis e uma 

abstenção, o Requerimento foi REJEITADO. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer da Procuradoria Jurídica ao Requerimento da Sra. 

Maria Suelen de Campos. 9.Em única discussão e votação oParecer 

daProcuradoria Jurídica: Requerimento de abertura de Comissão Especial de 

Inquérito protocolado por Maria Suelen Campos, que deu o mesmo por 

DESFAVORÁVEL.O Vereador Robério de Almeida Silva solicita pela ordem: 

“Senhor presidente, é um assunto bastante delicado, eu até consigo entender, 

nesse caso, a preocupação da munícipe de dona Maria,dona Maria Suelen, 

porque veja bem: ela está se preocupando, mas infelizmente talvez ela não 

tinha a informação que é um processo que já está em andamento desde 2015, 

no qual o nobre Vereador aqui citado hoje, na época, não era 

vereador.Então,pelo que eu entendi aí, quando se diz „infração político-

administrativa‟, é claro que não cabe a ele. Entendo, sim, a preocupação da 
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munícipe, mas também quanto ao requerimento do nobre Vereador,é assim, 

nós assumimos essa legislatura no dia primeiro de janeiro de 2017, onde, 

desde 2015, já estava tramitando, desde 2015, não sei bem a data, mês, dia, 

mas desde 2015 que já estava tramitando.Então eu vejo assim... não digo até 

nem do requerente, que veio a assumir essa Casa após quando nós 

assumimos; posteriormente ele assumiu.Mas os demais assumiram aqui junto 

com nós, com exceção também da nobre vereadora, que veio a assumir 

também depois, mas não tem nexo, não combina, porque veja bem, passamos 

aqui por algumas CEIs, CPs, onde relatório que deveria ser votado a favor ao 

relatório foi votado contra.E agora, uma coisa, um processo que já está sendo 

respondido junto ao Ministério Público, me parece que já teve até alguma coisa 

junto à Seccional também, que já foi prestar esclarecimento. Então dentro do 

meu entendimento, não cabe a essa Casa estar resolvendo algo que já está 

sendo investigado.É só isso,Sr. presidente.Muito obrigado!”.O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Em relação ao fato, a 

sindicância foi aberta em 2015, mas a sindicância não foi concluída em 2015.A 

sindicância estava parada, arquivada no período de 2015 a 2016, onde foi 

reabertaem 2017, onde aí, sim, foi feita a sindicância de maneira correta.Então 

por isso,independente se foi no mandato anterior e não foi agente político, no 

caso, era agente político porque era secretário, entendo que tem que ser 

tomadas atitudes, porque, no mínimo, é imoral o que aconteceu.Obrigado, 

presidente.”.Em única votação o Parecer da Procuradoria Jurídica: Fábio 

Rogério Barbosa [A favor], Jorge Mishima [A favor], Juniel da Costa Camilo 

[Contra], Leonardo Venâncio Molina [Abstém-se], Lourival Bispo de Matos [A 

favor], Marcelo Batista de Miranda Melo [A favor], Valter Antônio de Miranda [A 

favor], Reinaldo Pereira Júnior [Contra], Robério de Almeida Silva [A favor], 

Sergio de Paula Franco [Contra], Walter Machado de Almeida [A favor] 

eZuleika Gertrudes de Aguiar Passos [A favor]. Com sete votos favoráveis ao 

parecer, quatro votos contrários e uma abstenção, o parecer foi APROVADO. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção nº 

009/2019.AUTORIA DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE 

MIRANDA MELO. 10. Em única discussão e votação a Moção de 

Pesarn°009/2019 – A Família de Rita de Cassia dos Santos Valente. 

APROVADA. O Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar a Moção de Pesar 009 e falar que essa mulher 

também nos ajudou muito e é mãe da minha assessora que trabalha 

comigo.Gostaria também de assinar essa moção de pesar.”.O Sr. Presidente 

Marcelo Batista de Miranda Melo diz: “Gostaria só de comentar que a Rita, 

ela vai fazer muita falta ao bairro da Cruz das Almas.Era o tipo da mulher que 
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ela ajudava todas as pessoas, com roupas que eram doadas, móveis, a causa 

animal também, cachorros, gatos.Ela era o tipo da pessoa que ela comprava, 

às vezes, 10 pãezinhos para chegar em casa, se ela encontrasse com oito 

cachorros no meio da rua, ela só chegava com dois em casa.Então é uma 

pessoa que veio a falecer subitamente, elaenfartou. É uma amiga que eu tive o 

prazer de conviver seis anos,uma pessoa muito próxima que eu não posso 

deixar de homenagear.A gente deve cultuar a pessoa em vida, mas também 

deve fazer o culto às pessoas que nos deixam e aos nossos 

antepassados.Então eu gostaria muito de que, após aprovada essa moção, se 

remete-seàCasa, e também desejar os pêsames tanto à assessora do nobre 

vereador que trabalha nessa Casa, a Taís, como a Tábata, bem como aos 

demais também.Muito obrigado a todos que, se for aprovada na 

presentesessão... aliás, já foi objeto de votação. Muito obrigado a todos que 

aprovaram.”.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Sr. Presidente, em 

vista que há uma Moção de Aplausos à equipe de gateball de Biritiba Mirim, eu 

solicito de vossa excelência a inversão da pauta e, assim sendo, aprovando 

hoje tantos os projetos e, por último,fosse colocado em votação a Moção de 

Aplausos”.Acatando o pedido do nobre Vereador, o Sr. Presidente o coloca em 

votação. APROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Parecer da Procuradoria Jurídica e do Parecer das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 021/2019. AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES E MARCELO BATISTA DE MIRANDA 

MELO.11.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 021/2019, que deram o projeto por 

FAVORÁVEL.Em única discussão e 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 [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Reinaldo 

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

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

[Sim].APROVADO o parecer por unanimidade. Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 021/2019: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], Valter Antônio de 

Miranda [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], 

Sergio de Paula Franco [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] eZuleika 

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim].APROVADO o parecer por 

unanimidade.AUTORIA DOS NOBRES VEREADORES FERNANDO JOSÉ 

GONÇALVES E SERGIO DE PAULA FRANCO. 12.Parecer Jurídico e 
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Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 

022/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões:O Vereador Reinaldo Pereira Júnior 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar os nobres vereadores, o Sr. 

Presidente, o vereador Sergio, a respeito do projeto. Este vereador estava 

fazendo um aos moldes, não tão completo quanto o de vossas excelências, 

através de pedido de merendeiras, ADIs, até de pais e mães, no caso das 

creches, né? Então até quando fui começar a fazer isso, estava finalizando 

esse projeto a respeito das creches, o projeto de vocês é bem mais amplo, 

muito melhor do que o que eu estava elaborando. Gostaria de solicitar ao nobre 

Vereador Sergio e ao nobre Vereador Fernando que eu pudesse assinar junto 

com vocês o projeto de lei.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela 

ordem: “Eu também quero parabenizar a vossa excelência e ao vereador 

Sergio, que é de grande importância realmente ter segurança nas escolas, nas 

unidades de creche, porque realmente hoje praticamente o que se vê dentro 

das escolas realmente são agressividades até... como se diz? Até de alunos 

com os próprios professores, né? Eu entendo realmente que uma câmera dá 

pra se saber aqueles que se passam com agressividade em respeito com os 

professores. Então é de grande valia realmente esse projeto, muito obrigado.”. 

O Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o senhor, Sr. presidente, e o professor Sergio; parabéns pelo 

projeto!Gostaria também de assinar junto; agradeço, porque é uma 

preocupação nas nossas escolas, que a violência também já vem aumentando 

muito.Então parabéns e gostaria de assinar junto.”.Em votação o Parecer das 

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

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

[Sim], Marcelo Batista de Miranda Melo [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

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

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

Passos [Sim].APROVADO o parecer por unanimidade.Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 022/2019: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], Valter 

Antônio de Miranda [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida 

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

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim].APROVADO o projeto por 

unanimidade.O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Só antes de 

partir para o próximo projeto,primeiro eu agradeço a manifestaçãodos 

vereadores que se colocaram em Plenário.Quando nós estávamos, eu e o 
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professor Sergio, discutindo esse projeto, o foco não é só a questão da 

segurança do aluno em si.Esse monitoramento, ele servirá muito mais além.Ele 

servirá inclusive nos finais de semana, à noite, feriados, onde a ação de 

vândalos ocorre em diversas unidades escolares, também será para prevenir.E 

nós fizemos esse projeto um pouco mais amplo também utilizando nas 

unidades particulares do município.Então além do foco da segurança do aluno 

em si, do profissional em si,dos envolvidos na classe do magistério, também a 

questão de segurança escolar para coibir a ação dos vândalos.Então isso foi 

de grande valia. Agradeço ao professor Sergio de ter participado como nesse 

projeto eaosdemais vereadores que também participaram conosco.”AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 13.Parecer 

Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de 

Lei nº 026/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL.Em única discussão e 

votação o Parecer das Comissões:O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar onobre Vereador Robério; 

parabéns, vereador! Um projeto de grande valia, até porque o autismo não é 

doençae a gente sabe disso, mas ainda infelizmente tem pessoas que encaram 

dessa maneira.Esse Vereador já participou de algumas palestras referentes ao 

autismo e a gente vê que tem muitas crianças aí que estão vindo com o 

autismo,então a nossa cidade também tem que ter um olhar para isso.Então 

meus parabéns, e gostaria de assinar junto com o senhor se puder.”. Em 

votação o Parecer das Comissões:Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge 

Mishima [Sim], Juniel da Costa Camilo [Sim], Leonardo Venâncio Molina [Sim], 

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

Antônio de Miranda [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida 

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

eZuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim].APROVADO o parecer por 

unanimidade.Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

026/2019: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], Valter Antônio de Miranda [Sim], 

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

Franco [Sim], Walter Machado de Almeida [Sim] eZuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos [Sim].APROVADO o projeto por unanimidade.AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 14. Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 

036/2019.Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 036/2019, que deram o projeto por 

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

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Em 
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consonância já com alguns membros da reunião das comissões, foi tratado e 

foi discutido que, para se celebrar primeiro um contrato novo com a atual 

empresa no prazo de 30 anos, que é a Arsesp e a Sabesp, seria primeiro de 

tudo necessário que trouxesse esse contrato para que observássemos o que 

estaríamos autorizando o Executivo assinar com a Sabesp.Segundo: o quê de 

contrapartida a Sabesp está fazendo para esse município assim que assinado 

o contrato? Ou seja, a renovação da prestação de serviço da Sabesp com a 

cidade?Por quê? Porque esse Vereador, já na legislação passada, juntamente 

com os demais aqui, estivemos presentes com reuniões com várias promessas 

com diretorregional,demais membros da Sabesp que se comprometeram a 

efetuar algumas coisas de contrapartida, que seriam limpeza dos córregos na 

época, cuidar, dependendo, até tratar, tratamento,iam cuidar do chorume do 

cemitério, a parte que ficou combinado isso daí e demais também e outras, 

né?Como também foi dito na reunião pelo vereador, se eu não me engano, o 

Sergio, você vai celebrar um contrato renovando 30 anos de prestação de 

serviço de uma agência, tem que ter uma grande contrapartida com o 

município.A gente não pode praticamente dar esse cheque em branco ou essa 

procuração para o prefeito assinar, porque eu tenho certeza que a intenção 

dele não é ruim, porém, é para a empresa, sem que a gente saiba o que a 

gente vai autorizar assinar.Então teria que, sim, vir essas contrapartidas 

propostas em papel, para que a gente possa ver como compromisso, que só de 

promessa, a gente também já está cheio, e que também o teor dessa 

renovação, dessa celebração daquilo que vai ser produzido ultimamente.A 

gente tem visto, já foi feito por esse Vereador uma Moção de Repúdio quando 

eles começaram a trocar o encanamento nas vias principais da cidade, alguns 

lugares que eles fazem manutenção de esgoto, e buraco também, o que eles 

deixam para a gente.Se esse Vereador, juntamente com vocês,não tivesse 

aprovado a Moção, eles não teriam feito a recuperação da via que fizeram, 

ainda de uma maneira praticamente que provisória.Então, quer dizer, se a 

gente vai assinar agora uma renovação de 30 anos, ainda mais que ela se 

encontra em processo de privatização, que ela vai virar lucro, a gente tem que 

saber o que que a gente está assinando, aliás,o que está autorizando o prefeito 

a celebrar.Eu gostaria de dizer que sou contra a maneira que veio esse projeto, 

entendeu?Se a coisa fossefeita às claras, tivesse todo o contrato, a prestação 

do serviço, a gente analisaria diferentemente. Esse é meu parecer.Por isso 

que, dentro da minha responsabilidade, eu assinei rejeitando isso daí.E o que 

mais me ficou, assim, chateado, é que fomos convidados para uma reunião 

posterior à propositura do projeto.A gente acredita que essa reunião proposta 

pelo Executivo, não sei se ele, como enviou o projeto,se sabia que o projeto 
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estava na Casa realmente,porque a data da reunião é quarta-feira, ou seja, 

depois da deliberação, depois da análise das comissões, das reuniões.Então, 

eu acredito é que da própria Sabesp, e, no caso, teria que ter vindo aqui o 

pessoal da Sabesp, para defender esse projeto.Então a gente quer o quê?É 

assinar?Não tem problema desde que a gente saiba aquilo que a gente vai 

autorizar o Executivo a assinar e que venham contrapartidas,porqueé uma 

empresa com grande porte financeiro e com recursos para conseguir doar, 

porque a gente é município doador de água, não recebe nada em troca, é 

punido ainda por isso, entendeu?A gente é município que produz verdura, os 

agricultores aí vão regar as plantas, são lacradas as bombas. Ou seja, a gente 

só fica com ônus, a nossa cidade.Não pode ter indústria, o pessoal daqui vai 

trabalhar em Mogi, não pega porque tem que pagar passagem, o pessoal da 

roça não pode regar. Então, ou seja, a gente tem que começar,é hora de a 

gente sentar na mesa e renegociar esse contrato que a gente vai se lembrar 

com a Sabesp,pra gente poder fazer acontecer isso daí que eu falo, 

Presidente; é o motivo da minha indignação.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Antes de passar a questão de ordem para o vereador 

Reinaldo,eu só gostaria de colaborar até com a colocação de vossa excelência, 

na semana passada, eu estive na sede do Executivo, onde fui procurado pela 

diretora de Meio Ambiente, a doutora Elaine, da qual ela me abordou 

justamente sobre esse projeto.E eu, particularmente, tenho o meu ponto de 

vista, que acredito que vá de encontro com tanto o que o vereador Reinaldo vai 

colocar, o posicionamento que o professor Sergio tem, que o próprio Vereador 

Marcelo já manifestou,a própria manifestação do vereador Marcelo, também 

acho que é um absurdo nós darmos um cheque em branco.Mas aí, mediante a 

minha manifestação pessoal sobre essa questão, foi se proposto,ela falou:„E se 

nós chamarmos uma reunião com a Sabesp?‟.Eu falei assim:„A prefeitura tem 

todo o direito de chamar uma reunião com a Sabesp,porque do jeito que está, 

não passa.Eu, na minha visão, até pela experiência que nós temos e 

entendimento dos nobres colegas lá, a tendência é esse projeto ser 

rejeitado,porque nós estamos dando um cheque em branco‟.E aí foi quando ela 

marcou essa reunião para o dia 14 e veio o convite já a semana passada, nós 

colocamos hoje em deliberação, no comunique-se, mas já havia na semana 

passada essa discussão lá no Executivo. E, além disso, na quinta-feira,acho 

que foi na quinta, o responsável-geral da Sabesp aqui regional me procurou, eu 

estava resolvendo alguns problemas de ordem pessoal; na sexta-feira ele 

esteve aqui novamente juntamente com o representante da Sabesp regional,e 

acabamos nos desencontrando, porque eu tinha algumas questões jurídicas da 

Casa para resolver fora do município e acabamos nos desencontrando, e 
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pedimos, agendamos de marcarmos uma reunião hoje às 14 horas.Porém não 

compareceu nenhum dos dois.Eu me propus a atendê-los hoje às 14 horas 

para ver o que que era para ser discutido,acredito que fosse sobre o projeto de 

lei. Então apenas para colaborar também na colocação do vereador Reinaldo 

sobre essa questão da reunião que foi agendada para o dia 14.”.O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Obrigado, presidente.Eu ia citar 

muitas das coisas que o nobre Vereador Marcelo disse a respeito até da 

mensagem do Executivo que desceu para a Câmara, do projeto, a respeito... 

acho que no artigo quarto do parágrafo primeiro ou segundo, que, onde falava 

„conforme o contrato‟, só que o contrato não desceu junto com o projeto, onde 

que impossibilita a nossa análise, no caso.E também até acho que na reunião 

eu solicitei que não fossefeito parecer no dia e postergasse pelo menos até à 

reunião.Aí, mediante a decisão de todos, conforme na reunião, decidimos fazer 

um parecer contrário.Mas acredito que a Sabesp tem que dar a contrapartida 

do município; eles usufruem muito do nosso município e não têm, pelo menos, 

eles tinham que dar um plano de melhorias, temos bairros que não têm 

saneamento, água encanada. Então pelo menos para expandir o sistema da 

Sabesp. Então se o contrato tem isso, muito bom, mas como a gente não 

conseguiu visualizar o contrato, fica difícil votar a favor ou contra.Então é mais 

isso, presidente.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Apenas 

para título de informação, ainda nessa conversa que eu tive com a Dra.Elaine, 

a informação de que essa minuta de projeto de lei foi uma sugestão da própria 

Sabesp.E eu, na oportunidade, eu comentei com ela de que a Sabesp, ela faz 

a minuta,lógico, a minuta que lhe interessa!Só que aqui, da forma que está, é 

um cheque em branco.A Sabesp promete uma contrapartida do plano de 

recursos hídricos. Ora, quem é o maior beneficiário com o plano de recursos 

hídricos?A Sabesp coloca a manutenção dos córregos. Quem é o maior 

beneficiado com os córregos? É lógico,o município também é, mas quem é o 

maior beneficiado?A Sabesp coloca lá o plano de resíduos sólidos ou a coleta 

dos resíduos sólidos.Quem é o maior beneficiado?A Sabesp.Então, quer dizer, 

ela estaria oferecendo uma contrapartida do município que seria dela própria, 

de execução dela própria.E que se viesse a proposta concreta do que terá de 

contrapartida para o município dentro do projeto,aí, sim, nós voltaríamos a 

discutir.”. 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 

[Sim], Valter Antônio de Miranda [Não], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério 

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

Almeida [Sim] e ZuleikaGertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 
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parecer com 11 votos favoráveis e um voto contrário. Em única discussão e 

votação o Projeto de Lei nº 036/2019: Fábio Rogério Barbosa [Não], Jorge 

Mishima [Não], Juniel da Costa Camilo [Não], Leonardo Venâncio Molina [Não], 

Lourival Bispo de Matos [Não], Marcelo Batista de Miranda Melo [Não], Valter 

Antônio de Miranda [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Não], Robério de Almeida 

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

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Não]. REJEITADO o projeto por 11 votos 

contrários e um voto favorável.15. Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 037/2019: Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 037/2019, que deram o projeto por 

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

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o secretário de transporte Alex Martinelli, que teve a iniciativa de 

fazer o estatuto da Jari, pois a Secretaria de Transportes estava parada havia 

muitos anos já.Nem cadastro na Secretaria Estadual de Transporte tinha.Então 

foram diversos... muita dificuldade no começo do trabalho dele lá, que eu 

acompanhei, em relação não só ao Jaricomoem outras coisas da secretaria, 

que estavam totalmente desorganizadas.E ele vem fazendo um bom 

trabalho.Apesar de algumas discordâncias de atitudes dele em mudanças de 

rua, essas coisas, pelo menos ele está tendo iniciativa. Então queria 

parabenizar o secretário pelo trabalho.”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Também gostaria de parabenizar o [inaudível] pelo fato de 

ter feito isso aí, porque a Jari com certeza vai trazer melhores recursos para 

nossa cidade aí, contra as infrações aí,e também a verba destinada disso aí 

pode ser envolvida também na segurança pública do nosso município 

aí.Parabéns ao menino.”.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 [Sim], Valter Antônio de Miranda [Sim], Reinaldo 

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

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

[Sim].APROVADO o parecer por unanimidade.Em única discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 037/2019: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], Valter Antônio de 

Miranda [Sim], Reinaldo Pereira Júnior [Sim], Robério de Almeida Silva [Sim], 

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim].APROVADO o projetopor unanimidade. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura da Moção nº 010/2019. AUTORIA 
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DO NOBRE VEREADOR MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 10. Em 

única discussão e votação a Moção de Aplausos n° 010/2019 – A Equipe de 

Gateball de Biritiba Mirim.O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: 

“Antes da votação, eu gostaria tecer alguns comentários a respeito do gateball. 

Inicialmente quero agradecer ao senhor Roberto Kashima,um dos 

representantes e vice-diretor administrativo doRengô-hai do Brasil 

((aplausos)).Sra. Massai Massuda, nossa representante batalhadora,está 

disseminando o gateball no nosso município. Ela é presidente regional do 

gateball e a presidente da central.Sr. Kazuhiro Mori, grande Dr. Mori! O Dr. 

Mori é jovem no gateball, me parece que tem 80 e poucos anos.Mas um 

grande médico também,Sr. presidente, na cidade de Suzano, nosso grande 

amigo também.E assim termino,Sr. presidente, agradecendo mais uma vez o 

nosso vereador Marcelo, que tem lutado pelas causas das nossas associações, 

principalmente da colônia japonesa. Muito obrigado, Marcelo!E por fim,Sr. 

presidente, eu gostaria que quebrasse o protocolo, embora não tivesse se 

inscrito, mas que cedesse a palavra primeiro ao Sr. Roberto Kashima,depois à 

senhora Massai Massuda e, por fim,o Dr. Kazuhiro Mori. Obrigado, Sr. 

Presidente!”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Assim 

que colocarmos em votação, após a votação, abriremos espaço para os 

convidados fazerem uso da palavra,Vereador Jorge.”. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Antes da votação, eu gostaria 

apenas de tecerum comentário breve.Dizer que o gateball, quando ele foi 

criado no Japão, ele foi criado por um padeiro e ele foi criado para que as 

crianças pudessem, a princípio, as crianças praticarem e se ocupassem do 

tempo, desenvolvessem mais as técnicas.Porém ele caiu no gosto com as 

pessoas acima de 60 anos.E éum esporte que, como a gente falou, ele 

atravessa gerações.E deveria ser bem mais disseminado.E a gente vê que hoje 

se tornou, a pessoa, quando ela chega depois de 60 anos e, às vezes, já se 

aposentou dos seus afazeres,suas coisas, o equilíbrio e o objetivo de vida, o 

compromisso, o comprometimento, garanto que muitos praticam acordando, às 

vezes, às 6 horas da manhã, têm o seu compromisso, como aqui nós temos 

um atleta campeão aqui, o Jorge Mishima, então é aquele além,o objetivo para 

a vida, para seguir em frente, não cair nos buracos da depressão. Então eu 

venho parabenizar!Eu sou um frequentador da colônia japonesa, sempre fui um 

do Kai, Kaikan, sempre cresci e devo muito à colônia japonesa pela educação, 

pela cultura, minha gratidão.Gostaria de cumprimentar aos que eu 

conheço,konichiwaeaí, aos que não conheço,hajimemashite!Muito prazer, é 

uma honra tê-los em nossa Casa, e gostaria de dizer que não só a pessoa que 

énihonjinque são vocês, a gente deveria disseminar mais até entre os 
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brasileiro-jinse gaijin, como são também conhecidos. Então eu tenho que 

externar a minha gratidão desde vocês, que vieram filhos de imigrantes, niseis, 

e trouxeram tantas coisas boas,como a cultura, a parte da verdura, plantação, 

a parte de educação, cultura, o amor à pátria de vocês, que também agora é o 

Brasil, e a condição de quem trabalha 30 dias germinando semente, cuidando 

da planta para não saber o sucesso dela.Então eu sou um cara que eu tenho, 

como o Jorge falou, um carinho enorme e uma gratidão.Eu cresci e aprendi de 

trabalhar com nihonjine aprendi valores da vida com ele.Gostaria de expor 

através disso daqui que deve ser disseminado o gateball como uma forma, 

como também tem o bonsai, outras atividades que vocês têm que ilustra muito 

bem, muitos criadores de flores, coisas que a gente pode ter como objetivo de 

vida depois da – aspas - aposentadoria  - aspas - ter como comprometimento e 

sabedoria.Gostaria do fundo do meu coração agradecer a todos vocês e 

agradecer pela paciência da sessão e é uma homenagem,estouhonrado, 

Jorge, em homenagear você e os atletas que ganharam essa etapa do 

gateball.Muito obrigado!Arigatōgozaimasu! Muito obrigado!”. APROVADA. 

Aprovada a Moção, o Sr. Presidente convidou o Sr. Roberto Kashima para 

que fizesse uso da palavra: “Boa tarde aos Vereadores da Câmara, aos nossos 

convidados e principalmente à equipe vencedora de Biritiba Mirim! Eu 

particularmente estou muito honrado de estar aqui representando a União do 

Gateball do Brasil, porque eu comecei a jogar gateball no time de Biritiba Mirim, 

a 4 anos atrás.E graças a Deus, foi uma iniciativado meu querido Isami Tomita, 

Tomita Isami,que na casa dele tem um campo de gateball e, numa das 

passagens na casa dele, eu comecei a brincar com ele e, no fim, eu virei um 

viciado. Cheguei realmente a treinar todo dia,treino todo dia e hoje estou nesse 

órgão, que é a União do Gateball do Brasil, que é o maior órgão do gateball do 

Brasil.Inclusive, final de semana que vem, no dia 18 e 19, teremos o 36º 

Campeonato Brasileiro de Gateball lá na cidade de Cafelândia.Então, quer 

dizer, há praticamente 36 anos temos já o Campeonato Brasileiro. Então 

realmente esse torneio que o gateball de Biritiba Mirim sesagrou campeão, 

éum torneio regional que, na verdade, ele foi criado por quê? Porque como 

antigamente os clubes eram muitos times, tinha muitos praticantes, hoje 

reduziu muito o número de praticantes, porque antigamente a criança, o neto ia 

junto com o avô jogar gateball, ia acompanhando e, nessa brincadeira,o avô, 

na verdade, com seus 50, 60 anos,com meu netinho, começava a bater o 

taquinho, ele já virava jogador. Hoje em dia, com essa coisa de internet, 

nenhum netinho quer acompanhar mais o avô, nem avô hoje com 50, 60 anos 

o pessoaljá é avô.Mas o cara está saudoso, né?“Olha, eu tenho 54 anos”, mas 

o cara vai jogar tênis hoje, futebol, não quer saber de jogar a gateball.Então 
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realmente o nosso trabalho dessa nova diretoria, que agora em 2019 que foi 

empossada, né, e eu, como diretor administrativo, o nosso objetivo maior é 

aumentar o número de participantes de gateball.Então nós estamos estudando 

como algumas cidades... já tem município que está colocando issonas escolas, 

né?Então nós estamos trabalhando,vamos trabalhar muito nesses dois anos 

agora para poder incentivar o gateball, porque realmente, olha, não é por nada, 

não, é um esporte que ajuda muito a pessoa, o físico, porque um aposentado, 

não vou dizer aposentado, eu tenho 54 anos, trabalho ainda, mas você 

consegue ter concentração, disciplina,porque uma das principais coisas que eu 

gostei do gateball é a disciplina, porque aquele senhorzinho que fica velhinho 

diz que tudo pode, né?Não é vovô, né,ditian,então tudo pode.Não,no gateball, 

não, é regra igual para todo mundo, entendeu?Errou, errou,fez falta, fez falta, 

não importa se tem 80 anos, se tem 10 anos, é igual para todo mundo.Que no 

japonês tem aquele negócio, o mais velho, a hierarquia, tudo ele pode.Não, lá 

não pode.Então começa por aí, então é tudo,é um esforço físico muito grande, 

mas o cara acorda cedo, vai lá treinar no solzinho, pega sua vitamina D, né? 

Então tem seus benefícios muito grandes.É isso que a gente fala, o Sr. Tomita 

tem mais de 80 anos, o Sr. Nakahara San também tem mais de 80 anos, mas 

estão lá batalhando, tá certo?Mas eu queria realmente agradecer à Câmara 

Municipal por estar homenageando a equipe de gateball de Biritiba Mirim, 

incentivando isso, para não acabar mesmo, né, porque o mesmo clube de 

Biritiba Mirim reduziu muito o número de participantes.Então se nossos 

vereadores,ô, Jorge, você tem que levar eles para bater uma bolinha, 

né?Começa por aqui...”.O Vereador Jorge Mishima responde: “O pessoal não 

gosta de levar bronca. ((risos))”.O Sr. Roberto Kashima conclui: “((risos)) Isso 

faz parte da evolução! Tá certo, gente,muito obrigado, tá?Realmente muito 

obrigado por estar aqui homenageando a equipe de Biritiba Mirim. 

((aplausos))”. O Sr. Presidente convidou o Dr. Kazuhiro Mori para que também 

fizesse suas considerações: “Srs., muito boa tarde!Eu desejo cumprimentar em 

primeiro lugar o presidente desta augusta Casa de Leis, o senhor Fernando 

José Gonçalves.E cumprimentar aqui o nosso grande gatebolista, mas hoje ele 

é vereador de Biritiba, Jorge Mishima,E permita-me, Jorge, em seu nome, 

cumprimentar todos os membros da Mesa diretora desta Sessão 

Ordinária.Desejo estender os meus cumprimentos aos senhores vereadores, 

que eu tive o prazer de estar aqui presente e acompanhar um trabalho muito 

dedicado, um trabalho que engrandece o município de Biritiba.Mas em primeiro 

lugar, antes de mais nada, eu quero aproveitar e trazer aqui as nossas 

congratulações da Federação Paulista de Gateball, porquanto e eu represento 

uma pequena parte com o presidente do conselho do Tribunal de Justiça desta 
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Federação.Eeu vejo a presença de todos os companheiros gatebolistas que, 

magnificamente,belissimamente, foram outorgadas esta homenagem a todos 

os gatebolistas, fundamentalmente aos gatebolistas de Biritiba que, no 

domingo passado, no torneio em comemoração ao aniversário da cidade, 

consagraram-se a equipe de Biritiba Mirim, o campeão do torneio.Daí a razão 

de eu vir aqui, recebendo o convite para participar desta Sessão, eu vim aqui 

fundamentalmente para dar um abraço extensivo não só ao vereador Jorge, 

mas extensivo a todos os gatebolistas de Biritiba e dessa região 

toda.Atualmente, e eu já fui Vereador por quatro legislaturas, fui vice-prefeito 

por três legislaturas e, atualmente, eu fico bastante constrangido, consternado 

com o comportamento dos nossos congressistas, que eu acredito que 

deveriam fazer a sua votação em função fundamentalmente do interesse da 

nação.A nação está numa situação difícil, economicamente difícil, 

estruturalmente difícil.Mas eles querem dar o seu voto através das barganhas, 

através das trocas.E a gente fica com um constrangimento muito grande do 

comportamento dos nossos congressistas.Mas em contrapartida, os 

administradores públicos, os políticos que administram os municípios e 

prefeitos municipais, na ordem de mais de 5.400 municípios no Brasil, 

acompanhado de todos os senhores vereadores, eu considero,não é porque eu 

fui Vereador, mas eu considero que eles são os verdadeiros heróis da 

administração pública no Brasil, porque os municípios estão completamente 

amarrados,sem condição nenhuma de levar alguma coisa benéfica, benemérita 

para sua população. Mas eles diuturnamente estão trabalhando para tentar 

fazer alguma coisa para o município.Daí a razão de eu cumprimentar não só os 

gatebolistas, mas permita-me, eu quero prestar saudação e estender a minha 

congratulação a todos os governantes do município e, em caso especial, os 

mandantes do Executivo de Biritiba e, hoje, fundamentalmente, os 

legisladores,a presidência, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e 

todos os senhores vereadores.Essa era uma pequena saudação que eu quis 

fazer em nome da Federação Paulista de Gatebal.Muito obrigado a todos.”.Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita aos vereadores que entreguem a Moção de 

Aplausos a cada um dos homenageados. Não havendo mais matérias a serem 

apreciadas em plenário, o Sr. Presidente solicitou a chamada nominal dos Srs. 

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

é o Vereador Juniel da Costa Camilo que, com a palavra, diz: “Senhor 

presidente,toda aMesa Diretiva, aos nobres pares, aos munícipes, aos 

funcionários da Casa, uma boa tarde a todos!E tenho alguns pontos a tratar 

aqui hoje, primeiramente eu hoje entrei com um projeto de lei nessa Casa 

muito polêmico, mas esse Vereador sabe que é de grande valia para nossa 
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cidade.Entrei comum projeto, a criação de um Conselho Municipal LGBT.Sinto 

a necessidade desse conselho ativo na nossa cidade, então tomei a iniciativa 

de colocar esse projeto de lei.Então é uma grande conquista para o nosso 

município.Essa lei, ela avisa o respeito,a integridade de todos aqueles que 

estão inseridos na questão LGBT, para que o mesmo possa criar um conselho, 

unir e também reivindicar seus direitos adquiridos,tendo em vista que nós 

temos muitas pessoas homofóbicas, muitas pessoas que não respeitam, então, 

assim, por isso que eu entrei com esse projeto e tenho certeza que vai ser 

aprovado por todos. Esse é um ponto. Segundo ponto: gostaria de passar para 

o Sr., Sr. Presidente, que já questionei a diretora da Casa que, duas horas 

antes de sessão, esse projeto já estava circulando em rede social por uma 

senhora chamada Gorete Lemes. Esse projeto foi deliberado hoje nesta Casa, 

agora. Então fica minha pergunta ao senhor, à diretora dessa Casa: quem 

passou a informação para essa munícipe? Certamente eu até agradeço que já 

está em rede sociais, porque lutarei, sim, elos direitos LGBTs. Lutarei, sim, por 

todos nessa cidade. E se são direitos adquiridos, então a gente tem que ter 

uma lei, sim, na nossa cidade. Mas também, Sr. Presidente, terminando a 

sessão, irei me reunir com o senhor para que seja apurado esse vazamento de 

informação na Casa. Não faço questão nenhuma de esse projeto estar na rua, 

mas se esse projeto não foi deliberado, eu acho que tem alguém aqui dentro 

passando informação. Ligado a quê? Fica esse meu ponto de vista. Ou: por 

quê? Ou: ligado a quem? Então eu quero explicação dessa Casa. Vou 

protocolar um ofício e quero que me explique o porquê e quem deu essa 

informação. A diretora da Casa não soube me explica, dona Vanderli, mas 

gostaria, sim, de uma informação, porque pode até amanhã ou não ser um 

outro documento. Se vazou uma informação dessa, pode vazar outro 

documento qualquer, até da minha vida pessoal. Então não quero que 

aconteça isso. Sempre tive um grande carinho pelo senhor, sempre 

parabenizei da forma que o Sr. conduz a Mesa Diretiva; pode ter certeza que 

eu tenho um grande carinho pelo seu trabalho, mas essas coisas, a gente tem 

que corrigir, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: hoje eu quero que... 

foi arquivado, foi rejeitado o requerimento que eu entrei juntamente com a 

assinatura do Reinaldo, professor Sergio, Zuleika Passos, do arquivamento, 

que a gente pediu pra abrir uma CEI contra o vereador dessa Casa, o 

Leonardo, Raposão. Que, se o Ministério Público acatou o desvio de merenda 

escolar, então a gente também tem que tomar iniciativa nessa Casa e ser 

coerente, ser coerente na nossa fala, ser coerente nas nossas atitudes. Então 

agradeço o voto e o apoio dessas pessoas que vieram comigo. Agradeço 

muito! E não irei me calar, porque hoje, eu fazendo visita nas escolas, tenho 
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pessoas junto comigo e estou documentando tudo, até porque a nossa 

merenda escolar está precária. Quando se fala de merenda escolar, me 

machuca. Sabe por que me machuca? Porque eu sei a necessidade de 

crianças que precisam dessa alimentação.  Mas eu fico triste, fico chateado, 

porque esse Vereador já estudou em escola rural lá no Casqueiro, sabe a 

dificuldade, sabe como funciona.Então... e aí eu, fazendoessa peregrinação na 

cidade, nas escolas, eu vejo crianças que necessitam dessa alimentação na 

escola.Essa alimentação na escola, muita das vezes,é a primordial dessas 

crianças, a gente sabe disso.A nossa cidade é carente. Então isso me 

machuca muito. E essa abertura de CEI contra o Leonardo, o Raposão, está 

circulando em redes sociais, passou no G1, a gente sabe como que foi feito, foi 

aberta uma sindicância que foi travada na prefeitura.Agora que deu iniciativa e 

o Ministério Público acatou.Então eu sou a favor, sim, da abertura.Me 

entristece muito por outras pessoas não entenderem.Mas cada um tem o seu 

direito e escolha.Então fica aí essa minha indignação.Quarto ponto: eu quero 

que toda a população entenda, eu acho, essa é a visão desse vereador, a 

população entender que esse meu requerimento, ele foi rejeitado, mas teve 

quatro pessoas que aceitaram, que reivindicaram seus direitos, que vieram 

aqui e falaram:“Não, abre-se uma CEI para investigar, ninguém está 

incriminando ninguém”.É que muitas das vezes as coisas são interpretadas 

diferente.E não é cara feia que vai me intimidar.Então irei tratar, eu quero que a 

população entenda, porque até o parecer jurídico da Dra. Marina em respeito 

ao requerimento que a Suelen entrou, o meu modo de entendimento,é que tem 

algumas questões ali que não cabem, então ponto, entendo, mas o meu 

requerimento, não. O meu requerimento só reforça que abra.Mas foi 

arquivado.Não tem problema nenhum...E, no momento, é isso.Agradeço.”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves explica: “Vereador Juniel, só por uma 

questão de esclarecimento, antes do vereador dar um aparte, vossa excelência 

falou„quatro votos contrários‟.Houve uma abstenção e a presidência, que não 

vota.Que fique registrado isso.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo 

responde: “Não, eu sei, senhor presidente.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves explica: “É só pra não ser de forma tendenciosa, só quatro tiveram 

um posicionamento;overeador Leonardo se absteve da votação e a presidência 

não vota. Só para esclarecer”. O Vereador Juniel da Costa Camilo responde: 

“Eu tenho certeza que eu conheço muito bem o senhor, que você iria, se 

pudesse votar,iria votar.Eu passo meu tempo ao Reinaldinho no aparte.”.O 

Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um aparte: “Só queria falar a 

respeito do artigo 78, o Vereador pode trazer o regimento interno, por 

favor?Obrigado! Só queria que o presidente analisasse essa situação depois, 
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porque o artigo 78, ele diz:„A comissão especial de investigação será 

constituída mediante requerimento com despacho assinado por um terço dos 

membros da Câmara‟.  Então ele não diz que tem que ter plenário ou votação. 

Então,a partir do momento que tem um terço das assinaturas, o presidente 

designará, no caso,a CEI.E como eu entendo que 4,33 é mais próximo de 

quatro, temos quatro assinaturas,eu acho que o presidente deveria abrir uma 

CEI mediante os quatro vereadores, através do requerimento solicitaram. É 

mais esse ponto no tocante que eu queria falar, para salientar,até quando 

comentei com o vereador Juniel, que até, no meu entendimento,achei que nem 

entraria em votação,que só seria lido edeliberado.Obrigado!”.O Vereador 

Juniel da Costa Camilo retoma: “Eu agradeço, vereador, pelo apoio e também 

acompanho seu trabalho,o senhorestá de parabéns, viu? E contesempre 

comigo! Como eu já pautei aqui logo no começo, senhor presidente, é muito 

triste vazar informações antes de vir para o plenário.Então nós temos que abrir 

uma sindicância, até o senhor, como presidente dessa Casa, que sempre 

pautou pela verdade e pauta pela verdade, e conheço o senhor, funcionários 

que passa informações ou para outro Vereador ou para munícipe está 

errado!Sabe porque está errado?Porque nós temos casos aqui nessa Casa 

tem gente afastada!Eestá acontecendo isso de novo?É um projeto simples, é 

um projeto que está aí, eu vou explicar para toda a população, para a 

populaçãoentender: é um projeto que nossa cidade sai ganhando, o LGBT, 

todo mundo ganha, porque esse Vereador vai buscar sempre o respeito, 

respeito por todos.Então só não acho certo... essamunícipe é ligada a 

quem?Não sei, a gente tem que apurar isso.Muito obrigado,Sr. presidente.”.O 

próximo Vereador inscrito é o VereadorSergio de Paula Francoque, com a 

palavra, diz: “Sr. presidente, nobres pares, hoje, estranhamente, a imprensa 

não se faz presente.Eu não entendi.Mas eles têm os motivos deles por não 

estarem presentes, para não estarem transmitindo ao vivo, como se faz em 

todas as segundas-feiras. Bom, enfim,um problema particular da imprensa, que 

não é tendenciosa, eu acredito, eu acredito.Bom, mas vamos falar de coisa 

boa, né, porque chega de falar de coisa ruim.Estivemos reunidos no sábado, 

na manhã de sábado nesta Casa, às 10 horas da manhã, com a comissão, 

com os representantes da comissão de estudos do estatuto do 

magistério.Eestiveram presentes os vereadores: eu, que tinha provocado essa 

reunião, vereadora Zuleika, Valter Miranda, Fábio, Reinaldo e o presidente 

Fernando, além das pessoas que compõem a comissão de estudos.E 

questionamos o porquê, se tinha um prazo de 60 dias e a comissão estava há 

tanto tempo sem manifestar algo a esta Casa, sem apresentar para o Executivo 

para que o estatuto chegasse a essa Casa.E eles pontuaram para a gente 
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muita coisa que eu acredito que deva andar nos próximos dias, os pontos que 

eles colocaram que ainda falta concluir.E esse trabalho com certeza visa a 

melhoria do trato aí com os professores da rede, que fazem um trabalho 

incansável, com tanta dificuldade.E quando eu falo „dificuldade‟, eu coloco aqui 

a máadministração de vários anos que vêm acontecendo no nosso município, 

onde já foi relatado problema de merenda, que não é só lá em 2015, que tem 

muita coisa aí na atual gestão, na gestão do prefeito professor Jarbas, então 

tem muita coisa a ser averiguada.E também com relação ao material escolar, 

material de limpeza e tantas outras coisas.Então os professores, muitas vezes 

conversando com alguns professores da rede, eles falam sobre a necessidade 

de tirar cópias com seu próprio dinheiro,de produzir as atividades, gastando do 

seu salário para levar atividades na escola para as crianças.Então muita coisa 

que os professores já fazem extracurricular, então precisa realmente ser revisto 

o estatuto e ser tratado com um pouco mais de carinho.E acredito que depois 

da provocação dessas reuniões que a gente tem feito, como até as professoras 

colocaram, nunca - e nunca é nunca - na rede houve essa aproximação das 

comissões de estudo com a Câmara, com os conselhos e com o 

Executivo.Então estamos servindo talvez aí de elo para fazer a coisa caminhar 

e de maneira correta.Então era isso o que eu tinha para falar, agradecendo aí a 

presença de todos que estiveram na reunião de sábado.É um dia atípico, 

porque não tem um dia... não foi convocado nenhum profissional de educação, 

nenhum Vereador, todos foram convidados, mas eu fiquei bastante satisfeito 

com a presença de parte da comissão e também de parte dos vereadores 

dessa Casa.Muito obrigado a todos.”.O próximo Vereador inscrito é o Vereador 

Valter Antônio de Miranda, que passa seu tempo ao VereadorFábio Rogério 

Barbosa que, com a palavra, diz: “Obrigado, Vereador Valter.Bom, eu não ia 

falar, mas vamos começar a falar.O nosso nobre Vereador juniel citou que seria 

coerente essa votação. Então vamos lá,está registrando aí?Vamos lá: ano de 

2015, foi 2015 que começou essa situação.Passou-se 16, passou-se 17, 

passou-se 18. O Ministério Público chega em 2019 e acata a sindicância, que 

não foi, o segundo Reinaldo disse, concluída. É isso, né, Reinaldo, que não foi 

concluída?O crime é peculato.Sr. Leonardo, seo senhor dever,que osenhor vá 

para a cadeia.Se o senhor não dever,o senhor prove sua inocência.Agora eu 

não acho justo citar aqui não tem coerência.Se tiver algum fake aqui e quiser 

falar, coloque, coloque com palavras concretas.Eu cheguei ontem aqui,Valter 

chegou ontem, Zuleika chegou ontem.Não vou ser usado como massa de 

manobra para candidatura de ninguém.Chegou uma febre agora de limpeza de 

lugar, isso,doou isso, doou aquilo.E agora seguinte: se estão falando tanto em 

justiça aqui,como disse o nobre professor,até notei aqui, né:„todo fato tem que 
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ser apurado‟.Porque não seapurou no dia primeiro de janeiro de 2017,como se 

apurou?Seu genitor, nobre Vereador, procurador da prefeitura,tinha todos os 

documentos.Seu tio era vereador na Casa, tinha todos os documentos.Porque 

não foi apurado lá?Não venha jogar nas minhas costas, acho que muito menos 

no Valter e da Zuleika, um caso que já era para ser apurado pelos senhoresque 

estavam eleitos aqui, certo?Sempre lutei por isso aqui e pela justiça,sou 

justo.Vai responder pelo peculato? Sim.Eu sou contra essa coisa que está 

virando uma formação de opinião aqui. Contra isso.Vamos fazer o trabalho que 

tem que ser feito.Quero parabenizar o nobre Vereador Juniel pela postura aí do 

LGBT, uma lei que tem que ser aprovada, tenho vários amigos aí.Mas a gente 

tem que ver uma coisa que é mais séria também aqui nessa Casa.Não contra o 

pessoal do LGBT, que eu tenho uma grande estima e grandes amigos na PM, 

inclusive, que trabalharam comigo.Então, gente, vamos falar de 

coerência?Vamos falar, sim.Passou-se um, dois, três, quatro, cinco.Olha, isso 

é surfar numa onda...”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita um 

aparte: “2015 não foi feito o procedimento; 2016 foi feito, mas não foi finalizado; 

2017 começou a ser feito o procedimento, estranhamente, até na delegacia 

não estavam se achando o procedimento.Inclusive quem estava fazendo, 

participou dessa sindicância, foram funcionários públicos, até o meu 

genitor,como o nobre disse, participou.E nunca me mencionou o processo.Fui 

ter ciência do processo protocolado nesta Casa dia... se eu não me engano, 26 

de outubro de 2018, onde foi arquivado sem dado ciência ao plenário.Fui 

descobrir no fim de 2018, quase,quase no final do expediente, onde estaremos 

de recesso.Então, assim que foi passada a informação,aí, sim, fomos apurar os 

fatos, que está correndo um processo na Seccional sobre prevaricação, porque 

foi protocolado e não foi dado ciência nesta Casa. Vereador Sergio, o senhor 

sabia desse processo em 2017, 2018?Teria ciência da cópia da 

sindicância?”.O Vereador Sergio de Paula Franco responde: “Não foi 

apresentado em plenário.”.O Vereador Reinaldo Pereira Júnior conclui: “Por 

isso esses vereadores assinaram, estão se movimentando nesse momento, até 

porque a Suelen teve a coragem de protocolar nestaCasa, ela teve coragem, 

apesar da pressão, apesar de outras situações. Então parabenizo ela, porque 

não está sendo nada fácil para ela.Eu tenho perguntado para ela, ela fala que 

estão pressionando ela, mas já disse para ela:„Pode contar comigo.‟.Então a 

partir do momento que soubemos das atitudes,aí, sim, fomos tomar a 

parte,independente se fosse contra o meu pai, eu seria do mesmo jeito, porque 

meu pai me ensinou:está errado,tem que pagar.Pode ser contra ele, se 

amanhã tiver uma sindicância aqui, eu abro contra ele, meu pai, porque eu sou 

correto. Obrigado.”.O VereadorFábio Rogério Barbosa retoma: “Com certeza, 
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conheço a índole do seu pai, sei que ele é justo.E então eu falo para os 

senhores: então quando for falar de coerência, não cita,tipo:„Ele não votou, ele 

não votou porque...‟.Como eu falei: qualquer palavrinha que nem se foi citado 

do Face aí, que o Juniel recitou aí, palavrinha que eu não sou... essa carga já 

estava com vocês, não estava comigo, não estava com Valter, não estava com 

Zuleika. Então, se é para fazer o negócio, tem que ser bem feito.Relatei ao 

vereador, se tiver que cumprir, vai ter que cumprir, e não conte comigo, não 

conte comigo.E outra: se estiver falando, quem falar aqui:„Está em casinho,está 

enrolando,está juntinho‟, negativo, eu ando com minhas pernas.Se o negócio 

fosse tão justo aqui, vamos falar assim, logo na verdade, eu já estava aqui não 

é na terceira vez,estava na primeira.Não é verdade isso aí?Então,então não 

vou querer nem citar... Se o negócio fosse tão justo, aí eu estava aqui na 

primeira vez, porque ficou aqui três que estão sendo pagos.O senhor ainda fez 

uma referência pra reduzirmos o número de nove, estamos pagando 16! Então 

vamos agitar esse negócio! Ok?Obrigado, senhor presidente!”.E não havendo 

mais Vereadores inscritos para fazerem uso da palavra, o Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves faz suas considerações finais: “Apenas para 

esclarecer alguns pontos, quanto ao pagamento dos três, isto é uma questão 

judicial, e decisão judicial se cumpre.Quanto à questão da manifestação dos 

Vereadores de que não foi notificada, também essa Casa, em momento algum, 

eu estando na primeira secretaria, eu estando temporariamente,durante um 

durante um determinado período na segunda secretaria, e agora na 

presidência, nunca sequer chegou qualquer assunto referente à merenda, 

nunca.A única posição que chegou referente àmerenda foi o protocolo da 

moradora Suelen e o requerimento subscrito pelos quatro vereadores. Então 

não podemos acusar essa Mesa e nem as Mesas anteriores de que chegou 

qualquer tipo de matéria na Casa e não foi discutida.Em 2018,sinceramente, eu 

não me recordo, Vereador Reinaldo.Se houve, houve o processo da questão 

do processo de sindicância,mas qualquer tipo de denúncia não chegou, pelo 

menos que eu me recorde, não.Vossa excelência era presidência na época... 

Eu, pelo menos, eu não me...O Vereador Sergio de Paula Franco diz: “Em 

2018 era o Sr. Lourival o presidente...”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves retoma: “É, eu estou dizendo no prazo em que eu estava na 

Mesa.Na Mesa, em momento algum, chegou; na Mesa, em momento algum 

chegou.Então, quanto a isso, essa presidência não tem problema nenhum de 

pautar qualquer tipo de questão que venha aqui no momento que for.”.O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “O Reinaldo falou que 

em 2018 realmente chegou nessa Casa realmente, até estou prevaricando, 

tudo bem, ele vai me provar onde é que eu estou prevaricando.Ele vai me 
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provar isso aí para mim.Eles me deixaram,me colocaram lá na Seccional, ele 

vai me provar para mim se eu estou prevaricando, aonde é que eu 

prevariquei.Porque processo emrespeito à merenda,aqui, no meu mandato, 

não chegou. Não chegou processo, até porque já tinha sido arquivado. Então 

não chegou dentro dessa Casa, não chegou dentro dessa Casa. Acho que 

vossa excelência, como estava na primeira secretaria, sabe que dentro dessa 

Casa não chegou realmente processo nenhum em respeito à merenda. Então 

hoje, infelizmente, está amontoando uma situação que, realmente, como se 

diz? Está sendo mais uma parte política de que propriamente julgar a pessoa, 

até porque os méritos já são julgados pelo Ministério Público, e isso já há 

tempos. Então hoje não tem que A, B, ou C hoje...”.O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalvespede: “Eu solicito aos colegas o seguinte: eu, 

democraticamente, costumo abrir quando fazem interpelação, mas se for pra 

ficar essa discussão de que veio, de que não veio, de que está se 

aproveitando, não está se aproveitando, é preferível encerrar a Sessão. Tá 

certo? Eu acho que nós temos o momento da tribuna pra se discutir. Então, 

sobre o requerimento, o artigo 78 do vereador Reinaldo, como entrou em forma 

de requerimento, por isso foi colocado.Depois vossa excelênciapode fazer por 

escrito, a gente faz uma análise aprofundada da questão jurídica do 

requerimento que foi colocadoemdiscussão. Tá certo?Não tem problema 

nenhum.Se o jurídicoanalisar de outra forma, como essa entrou em forma de 

requerimento o requerimentopode ser subscrito por um ou por 10,tá certo?E eu 

coloquei na discussão.Então, se vossa excelência se sentir prejudicado ouo 

autor se sentir prejudicado, faça o requerimento novamente,nós podemos... 

nada é impossível de reavaliar essa questão.Quanto à questão do vereador 

Juniel, do vazamento de um protocolo em rede social.Vossa excelência, no dia 

que a Suelen protocolou aqui, a moradora Suelen protocolou aqui, vossa 

excelência já estava com a cópia, inclusive, em mãos aqui para distribuir aos 

vereadores antes de entrar em discussão.É que vossa excelência...Eu gostaria 

de respeito, por gentileza,porque vossa excelência só não distribuiu porque 

percebeu que não era regimental de vossa parte.E vossa excelência 

simplesmente manteve com vossa excelência de colocar.Isso não quer dizer 

que não precisa ser apurado de que forma foi vazado isso, porém todos aqui, 

todos aqui têm acesso, qualquer Vereador pode chegar na secretaria e solicitar 

uma vista do projeto de vossa excelência que foi protocolado.Mas isso, nós 

podemos conversar após a sessão, como vossa excelência bem citou.”.O 

Vereador Juniel da Costa Camilo solicita um aparte.O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalvesresponde: “Vereador, se a gente for entrar nesse mérito nós 

vamos abrir aparte para todos; é só encerrar a Sessão. O Vereador Juniel da 
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Costa Camilo diz: “Mas eu só... não vou aqui prejudicar ninguém ou falar... Eu 

estava, sim, com cópia do requerimento que a Suelen me entregou, mas, 

assim, isso, em sessão que eu entregar para os nobres pares.Eu não coloquei 

em rede social. Então quem colocou em redes sociais, até por uma funcionária 

da rede pública, que ela é professora dessa cidade, em horário de serviço,isso 

sim é errado.Mas, assim, referente também ao Sr. Lourival, tem protocolo na 

Casa, é só levantar os protocolos.Ninguém está tirando ninguém.”.O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalvesretoma: “Eu não vou entrar nesse 

mérito de discussão.Só para encerrar a presente sessão, gostaria de informar 

aos vereadores de que hoje foi publicado no Diário Oficial,e aí,mais 

especificamente alguns vereadores que já entraram com esses requerimentos, 

que a prefeitura, ela colocou aviso de licitação da contratação de empresa 

especializada em obra, pavimentação e drenagem nas ruas Domingo Ramalho, 

Neusa de Fátima, Marinalva e via de acesso 1 ao Jardim dos Eucaliptos, que 

vai ser realizado dia 28, tá?Então essa licitação, tomada de preço, vai ser 

realizado no dia 28, dessas ruas que...Eu estou até antecipando, porque como 

foi publicado, eu achei de interesse coletivo de todos os vereadores que são 

questionados sobre essas ruas.Eu acho que a última que colocou foi a 

vereadora Zuleika, que fez esse questionamento, o vereador Sergio... Então eu 

acho que é um informe importante para estar se passando para os 

moradores.E também, mais especificamente aí ao vereador Robério, mas 

também extensivo a todos, é de que a retomada da licitação, a contratação de 

empresa especializada para obra, pavimentação e drenagem no bairro do 

Nirvana, que também será no dia 28/05,só que às 10 horas.Então as do Jardim 

dos Eucaliptos será às 14 horas e a do Nirvana será às 10 horas...”.O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Sr. presidente, só para não 

prejudicar esse fim de sessão,solicito que seja estendida a sessão por mais de 

meia hora, porque já estourou o prazo há 10 minutos.Para não prejudicar o fim 

da sessão.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves responde: “Está 

atendido o pedido de vossa excelência. Então, só para que os nobresestejam 

cientes, essas duas licitações já foram publicadas, saíram na publicação, seeu 

não me engano, de sábado,com a data de hoje, e para que todos tomem 

ciência de que esse processo licitatório, tomara, quiçá tenha fruto e não fique 

fracassado,e que a prefeitura possa executar a tão... a tão sonhada 

pavimentação, principalmente nessas ruas do Jardim dos Eucaliptos e do 

trecho 1 do bairro Nirvana.Bom, nada maishavendo a tratar, fica convocada 

para quinta-feira, às 15h30, a reunião das comissões, tendo em vista alguns 

projetos que ainda encontram-se pendentesna Casa.Gostaria de registrar a 

reunião das comissõesque tivemos no sábado,que o vereador Sergio 
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colocou.Foi de suma importância, e eu acho que tem muito a avançar nessas 

questões ainda da questão da Educação.Infelizmente, o CAUCainda não 

conseguimos ainda delinear, mas pelo menos, na questão do estatuto do 

magistério, nós estamos pelo menos avançando aos poucos,mas estamos 

avançando. Terminadaa Ordem do Dia e não havendo mais nada a ser 

tratado,agradeço aos presentes e declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Biritiba 

Mirim, 13 de maio de 2019. 
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