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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019.  

 

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2019, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES e com as presenças dos Vereadores Fábio 

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

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

de Miranda Melo, Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco, Robério 

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

Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, realizou-se a Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim. O senhor Presidente, sob a proteção de 

Deus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. A seguir, solicitou ao 

Primeiro Secretário, Leonardo Venâncio Molina, que procedesse a chamada 

nominal dos senhores Vereadores. Feita esta, cotejando-se a chamada com as 

assinaturas presentes, apostas às fls. 030 do Livro nº. 015, 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 11 de novembro 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 

Requerimento de Justificativa de Ausência e do Ofício nº 422/2019. 2. 

Requerimento de Justificativa de Ausência – Vereador Reinaldo Pereira Júnior. 

3. Oficio n° 422/2019 – ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São 

Paulo. O Sr. Presidente solicitou à diretoria que fosse encaminhada cópia 

digital do ofício aos nobres vereadores. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicita a leitura das Indicações nº 300 a 306/2019 

1. Indicação nº 300/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio 

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

Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Rua Otávio da Silva, Bairro Cruz do Alto, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 06 e 267/2019. 2. Indicação nº 

301/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao 

Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto a Secretaria 

Competente à realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 

Rua Luiz Vaz de Camões, no Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda 

sua extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 94, 231, 317 e 374/2017, 

011, 079, 116, 156, 233 e 269/2019. 3. Indicação nº 302/2019, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 
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Hideki Tajiri, que interceda a Secretaria Competente a realização de serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Granja Fundão, no Bairro do 

Sogo, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma reiteração da 

indicação n° 077, 117, 157, 226 e 258/2019. 4. Indicação nº 303/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita ao Senhor 

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

Competente para que seja feito serviço de tapa buraco na Rua José Bonifácio 

– Centro (atrás da Câmara Municipal). 5. Indicação nº 304/2019, 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 efetuado a manutenção da iluminação da Estrada Servidão e Estrada 

Nossa Senhora Aparecida no Bairro do Casqueiro. 6. Indicação nº 305/2019, 

de autoria da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao 

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

Competente para que seja feito a troca do poste de iluminação pública 

localizado entre as Ruas José Sérvulo da Costa e Wilma Lins Peixoto, próximo 

ao n° 31, no Bairro Jardim dos Eucaliptos. 7. Indicação nº 306/2019, de autoria 

da Nobre Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos: solicita ao Senhor 

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

para que seja feito a limpeza das bocas de lobo, localizadas na Rua Dr. 

Antônio Etelvino de Andrade, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. 

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

Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Lei nº 070 e 071/2019. AUTORIA 

DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de Lei n° 070/2019: Cria a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município 

de Biritiba Mirim e dá outras providências. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO ROGÉRIO BARBOSA. 2. Projeto de Lei n° 071/2019: Institui o 

Programa Municipal de Linguagem Simples no âmbito da Administração 

Pública Municipal. Terminados os Projetos em Deliberação, passou-se à 

ORDEM DO DIA. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de solicitar a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei 065/2019, 

que trata da autorização do Poder Executivo a celebrar contrato com a 

ARSESP e a SABESP”. Acatando o Requerimento do vereador, o Sr. 

Presidente o coloca em votação. APROVADO. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Solicito que seja também incluso na Ordem 

do Dia o Projeto de Lei nº 66/2019, que já foi deliberado nesta Casa”. Acatando 

o Requerimento do vereador, o Sr. Presidente o coloca em votação. 

APROVADO. Antes de começarem os trabalhos, o Sr. Presidente solicita ao 

vice-presidente a leitura do Processo nº 802/2019, de autoria do Sr. Luiz Fábio 

de Santana. 1. Processo nº 802/2019: solicita abertura de Comissão 
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Processante - CP, para apurar quebra de decoro parlamentar em desfavor do 

vereador Leonardo Venâncio Molina. Autoria: Luiz Fábio de Santana. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Antes de entrar em discussão e 

votação do presente requerimento, eu tenho a informar ao plenário que o 

requerente colocou aqui alguns artigos da Constituição, alguns artigos da Lei 

Orgânica - isso a título de orientação a todos – e parte de parâmetro para 

instauração de CP de vereadores, devido a jurisprudências que já ocorreram 

no caso de CP dos vereadores, no caso de CP do prefeito afastado, todos, 

inclusive com pareceres jurídicos de desembargadores, além de juízes, é de 

que a constituição de uma Comissão Processante, ela é basicamente regida 

pelo Decreto nº 201/1967. Então, apesar de não ter sido citado aqui o Decreto 

201, mas o requerente colocou alguns pontos da Constituição e da Lei 

Orgânica que trata também sobre decoro. Mas para instauração de Comissão 

Processante, o rito é, já pela jurisprudência que nós temos nessa casa, já muito 

discutido aqui, é pelo Decreto nº 201/67. E no Decreto nº 201/67, no seu Artigo 

5º, Parágrafo 1º, ele diz o seguinte: „A denúncia escrita da infração poderá ser 

feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. 

Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de 

integrar a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de 

acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência 

ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para 

completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente de vereador 

impedido de votar, ao qual não poderá integrar a Comissão Processante‟. 

Agora, nessa questão, o Artigo 2º: „De posse da denúncia, o presidente da 

câmara, na primeira sessão (...)” - portanto, foi protocolado na data do dia 11, a 

sessão subsequente é na data de hoje – „(...) determinará a sua leitura (...)” - 

da forma como foi lida pelo vice-presidente - “(...) e consultará a câmara sobre 

o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, 

na mesma sessão, será constituída a Comissão Processante com três 

vereadores sorteados entre os desimpedidos, aos quais elegerão, desde logo, 

o presidente e o relator‟. Então o que essa presidência, de acordo com o Inciso 

II do Parágrafo 5º é primeiro: consultar o plenário, a câmara, sobre o 

recebimento ou não da denúncia. Decido o recebimento, aí sim, constitui-se a 

Comissão Processante. Ok? Alguma dúvida?”. O vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Antes de vossa excelência colocar, 

submeter à ciência e aprovação do plenário, eu... por uma questão, gostaria 

que vossa excelência submetesse à análise do nosso departamento jurídico 

para ver se o referido requerimento respeita e atende ao rol dos requisitos do 

Decreto nº 201/67; o rol que deve ser composto, por gentileza, até mesmo por 

ter composto duas comissões e já ter sofrido, quero ver se está legitimado o rol 
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os requisitos.”. O vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Eu 

concordo com o vereador Marcelo, porque uma vez que é aprovado no 

plenário, já está constituída a CP. Então se a gente constitui uma coisa aqui 

sem o aval do jurídico, a gente pode estar começando uma CP de modo 

equivocado. Então, a partir daquilo que o jurídico da casa posicionar, fica mais 

claro para que possamos tomar uma decisão.”. O vereador Robério de 

Almeida Silva solicita pela ordem: “Senhor presidente, só uma pergunta: no 

momento que o denunciante impetrou esse requerimento nessa casa, que 

consta no dia 11 de novembro, ele impetrou junto com esse requerimento mais 

algum outro documento ou apenas o requerimento?”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves responde: “Apenas o requerimento da forma que 

foi encaminhado a todos os nobres pares para ciência. Bom, como o Artigo 2º, 

ele determina a leitura e a consulta à câmara do seu recebimento, em 

momento algum ele fala do parecer jurídico, para ser votado o parecer jurídico. 

Eu vou colocar em votação o requerimento do vereador Marcelo, para uma 

consulta ao jurídico da casa, tá certo? Mas lembrando que nós vamos votar 

não o parecer do jurídico, mas vamos votar o acatamento ou não do 

recebimento da denúncia - que isso fique bastante claro. O parecer do jurídico, 

ele será no intuito de orientar os pares no intuito de votação, apenas por isso. 

Eu não posso em momento algum colocar a votação do parecer jurídico. 

Faremos a consulta ao jurídico para que vossa excelência possa... para que a 

gente possa explanar ao plenário a forma que veio a denúncia, para que os 

nobres pares tenham um parecer um pouco mais amplo e mais concreto do 

recebimento da denúncia, da formatação da denúncia, que é o que eu volto a 

frisar: na denúncia, em momento algum fala do artigo 201. Mas para 

constituição da Comissão CP, até por jurisprudência, que já teve diversas 

nessa Casa de instaurações de Comissões, e depois acabou sendo barrado 

judicialmente, nós acabamos tendo que voltar atrás e reconhecermos de que o 

que regia era o artigo 201 e especificamente parágrafo 1 e 2 para constituição 

de CP. Por isso que eu estou adotando esse princípio da votação pelo 

recebimento ou não. Caso recebido pelo plenário, institui-se a Comissão 

Processante, e aí o trâmite dela é que vai, naturalmente, fazer toda a parte 

jurídica e regimental de uma Comissão Processante.”. O vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “É justamente isso que o senhor 

falou, a minha solicitação é apenas para poder embasar meu voto, pra ver se 

tem algum vício, alguma questão a ser colocada, para que a gente não 

percorra, como o Sergio colocou, um caminho longo e eivado de vício essa 

comissão, se for criada ou se não for, então a gente quer ver só se está 

legitimado o pedido do solicitante, do requerente. É apenas para que possa, eu 

e os demais vereadores, terem uma posição clara sobre a parte formal do 
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processo, não ao teor, não quanto à matéria, só a parte formal, que é um 

requisito previsto no 201/67.”. Acatando o requerimento do vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo, o Sr. Presidente o coloca em discussão e votação. O 

vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Quando o Sr. Luiz Fábio 

Santana, o requerente, está solicitando, conforme o requerido, para que abra 

uma comissão, o que eu recebi de vossa excelência nesse requerimento não 

consta nem o Título de Eleitor, nem... Então eu acho que é incompleto. E 

baseado nisso, a presidência poderia simplesmente não acatar esse pedido, 

porque está incompleto. Se eu recebi todos os documentos, concordo, mas não 

tem recebendo nenhum documento anexo aqui, não nem um Título de Eleitor, 

nem nada! Então eu vejo, por um lado, que não deveria ser nem acatado, nem 

colocado em votação. Mas uma vez que a vossa excelência colocou em 

votação, estou disposto a tecer meu comentário e meu voto. Muito obrigado.”. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves diz: “Eu agradeço a contribuição 

de vossa excelência, vereador Jorge, até pela experiência, o decano que vossa 

excelência é nessa Casa, mas essa presidência deixou bastante claro para 

todos os vereadores que não terá mais decisão monocrática. Apesar de 

regimentalmente, apesar de que, administrativamente, eu também entender da 

forma como vossa excelência, mas eu não vou tomar a decisão monocrática e 

simplesmente arquivar. Então o Artigo 5º fala que „consulte-se o plenário‟, 

então vou consultar o plenário.”. Em votação o requerimento do Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo. APROVADO. Aprovado o requerimento, o Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves solicitou à diretoria da casa que 

encaminhasse ao parecer jurídico da procuradoria e informou: “Solicito ainda, 

caso não tenha o parecer jurídico até o final desta sessão, dos trabalhos que 

estão pendentes, suspenderemos a sessão para colocarmos em votação, 

porque o decreto 201 fala, „na sessão subsequente‟, então será nessa sessão. 

Caso o departamento jurídico não consiga deixar a tempo, terminados os 

trabalhos, nós vamos suspender a sessão até que o departamento jurídico faça 

o parecer para que possamos fazer a leitura.”. Em seguida, o Sr. Presidente 

solicitou a leitura do Parecer Jurídico, do Parecer da Comissão Especial 

nomeada pela Portaria nº 052/2019 e do Parecer Conjunto das Comissões 

Permanentes ao Projeto de Lei nº 065/2019. AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO. 2. Parecer Jurídico, Parecer da Comissão Especial e Parecer 

conjunto das Comissões Permanentes ao Projeto de Lei nº 065/2019, que 

deram o projeto por FAVORÁVEL. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves se manifesta: “Antes de dar início à discussão e votação desse 

projeto em epígrafe, gostaria de agradecer a todos os vereadores em especial 

na tratativa desse projeto. É um projeto complexo, não foi um projeto fácil; está 

aqui o representante da SABESP, o Geraldo, que é o coordenador aqui do 
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munícipio, que responde pela SABESP no município; nós temos o vereador 

Valter, que trabalha também nessa empresa; foi um projeto que já vem se 

discutindo há uns três, quatro meses, né? Quer dizer, já vem ao longo dos 

anos, mas que afunilou tem uns três, quatro meses. E a urgência desse projeto 

em votação é porque está tendo aquela questão do PL, do Projeto de Lei do 

senador Tasso Jereissati, sobre a questão do saneamento ambiental, da qual 

poderá se privatizar... os municípios poderão se privatizar o seu saneamento. E 

essa câmara, através dos seus pares, através das comissões e da comissão 

especial, a qual nós montamos, teve a responsabilidade, a responsabilidade de 

analisar ponto a ponto, inclusive com aprovação do saneamento, do plano de 

saneamento básico sobre a questão que também incluía, estava embutido 

nesse projeto, porque parte desse projeto também está o plano de saneamento 

básico, então eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores que estavam 

envolvidos nesse projeto; a comissão especial, que travou alguns dias aí, fora 

das comissões ordinárias, para que pudesse também desenrolar esse projeto; 

ao Executivo também, que fez inúmeras reuniões pra que pudesse aprofundar 

a discussão desse projeto. Então gostaria de, antes de abrir a discussão e 

votação, gostaria de registrar aqui os meus agradecimentos a todos os nobres 

vereadores e à vereadora Zuleika, por ter debruçado sobre este projeto.”. Em 

única discussão o Parecer das Comissões: Fábio Rogério Barbosa [Sim], 

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

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

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

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

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

parecer por 11 votos favoráveis. Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 065/019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

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

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

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

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por 11 votos 

favoráveis. O vereador Marcelo Batista de Miranda Melo justifica seu voto: 

“Gostaria, senhor presidente, em primeiro lugar, de agradecer a honra que o 

senhor me deu de fazer parte, tanto no auxílio do plano de saneamento, como 

dessa comissão junto à tratativa do autorizativo da elaboração da SABESP. 

Quero dizer que, para que todos saibam, os vereadores aqui, não só os da 

comissão, mas essa presidência, os demais vereadores se debruçaram sobre o 

contrato, foram dias de longa batalha, dias intensos fervor junto à SABESP, 

que também nos recebeu, mas eles, no interesse deles, e todos os vereadores, 
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unânimes, sempre nos colocaram até a missão como procurador, em trazer o 

maior rol de contrapartidas para o município nesses próximos 30 anos em que 

a SABESP irá prestar o serviço. Lembrando que, com a supervisão e 

fiscalização, a cada quatro anos, será por parte da ARSESP, terá a fiscalização 

e a observação. Quero dizer que vitórias importantes foram conquistadas, que 

a gente, em nenhum momento, se absteve, muito pelo contrário; o pessoal das 

comissões já tratava em reuniões com os demais vereadores que não podiam, 

vários dias ficamos aí, levamos também a condição que o próprio Presidente, 

juntamente conosco, de esticar ao máximo o valor de 0,04% da receita, que 

isso é importante - Biritiba não tinha isso -; durante os próximos 30 anos Biritiba 

irá receber o valor de 0,04% da receita, que hoje corresponde a 

aproximadamente R$ 250 mil anuais. Se o número de consumidores aumentar, 

o que deve ocorrer numa escala grande, em breve esse número também vai 

aumentar. Então é praticamente uma Emenda que todo ano Biritiba vai poder 

cumprir, e vai poder ter um dinheiro, um aporte que não havia, para poder 

comprar um equipamento... mediante o projeto que será enviado à SABESP. 

Quero dizer também que o mais importante também foi o rol que foi construído 

dos bairros, juntamente com a Laine, lá do Departamento de Meio Ambiente, 

que ela se debruçou bastante, e com a sugestão dos vereadores dos bairros 

que são consolidados, poderão ser agora atendidos pela SABESP dentro de 

um cronograma e um planejamento de um plano de investimento. Deixar claro 

que foi uma luta a gente colocar isso daí, até em questões que seriam de 

própria tratativa do Executivo, como foi a questão também que o município se 

encontrava no Cadin, a gente pedir para que a SABESP atendesse, porque foi 

ela que tinha inserido a cidade, através de um débito, ela mesmo parcelou e 

trouxe para que saísse do Cadin. E, infelizmente, acabamos de estar inseridos 

no CAUC. Mas fizemos a nossa parte, podemos sentir orgulho, a comissão, os 

vereadores que aqui presentes estão, o presidente, que, durante os próximos 

30 anos, nunca uma gestão conseguiu tanto benefício para os moradores. 

Então vamos ter um rol de bairros que foram inseridos tanto no PL, plano de 

saneamento municipal, como também no plano de investimento, que foi 

abarcado, que vai estar no autorizativo pela SABESP. Os bairros serão 

contemplados com serviços de água e alguns com resíduos sólidos. Brigamos 

muito também pela inserção, senhor presidente, dos bairros que vão ser na 

revisão colocados... foi uma briga grande do nobre vereador Robério, Lourival, 

alguns outros aqui, que é o bairro do Nirvana e do Cinturão Verde, que são 

bairros que também se encontram regularizados, porém, distantes. A SABESP, 

dentro de um estudo, um cronograma dirigindo, uma reunião com o Geraldo 

Mendes, pessoal do corpo técnico da SABESP, colocou para nós as 

dificuldades que são. Não esperamos que possa ser agora, mas sim, num 
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futuro próximo, algo que antigamente a gente nem no horizonte tinha, não 

tínhamos nem essa possibilidade. Quero dizer, sim, que me sinto orgulhoso e 

dizer que combatemos o bom combate... nós saímos feridos, né, Geraldo? 

Porém, vitoriosos! Ganha, espero, a população de Biritiba, com a prestação do 

serviço, e as contrapartidas, que não haviam. Os nobres vereadores se sintam 

vitoriosos por terem conseguido uma coisa, assim, de política de resultado, da 

macro política, Fernando, que é aquela que você, como eu também, os demais 

vereadores compartilham, e não da politicagem. Eu acho que a gente aqui, 

muitas vezes eu estive aqui na sala, me debruçando sobre o assunto dos 

bairros, eu não estava aqui presente, então quero deixar que é porque eu 

estava na minha sala, até depois, às vezes, de reuniões, em casa... passei 

domingos também me debruçando na elaboração dos rols, por ter 

conhecimento, pela minha profissão, dos bairros que são ou não percebidos 

com isso. Quero agradecer ao pessoal da SABESP, à Prefeitura Municipal, 

mas principalmente aos vereadores que vão poder brindar a população com 

essa vitória, os da comissão e a vocês, que deram o respaldo para nós e essa 

procuração. Senhor presidente, muito obrigado! Meu voto é „sim‟ pela 

autorizativa. Agradecer e pedir desculpa para o Geraldo se eu me exaltei em 

algumas vezes, mas foi tudo do calor, no fervor do ânimo, mas, porém, dentro 

do maior respeito possível.”. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a leitura do 

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

nº 066/2019. AUTORIA DO VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 3. 

Parecer Jurídico e Parecer conjunto das Comissões Permanentes ao 

Projeto de Lei nº 066/2019, que deram o projeto por FAVORÁVEL. Em única 

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

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

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

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

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

Almeida [Sim], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o 

parecer por 11 votos favoráveis. Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 066/2019: Fábio Rogério Barbosa [Sim], Jorge Mishima [Sim], Juniel da 

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

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

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

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

Gertrudes de Aguiar Passos [Sim]. APROVADO o projeto por 11 votos 

favoráveis. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura dos Requerimentos nº 339 a 348/2019. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 4. Em única discussão e 
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votação o Requerimento nº 339/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, sobre a aplicação e o cumprimento da Lei n° 1.789 de 13 de setembro de 

2017 (Dispõe sobre a criação do Projeto Cidade Limpa e dá outras 

providencias), de Autoria desse Nobre Vereador. Este requerimento reitera o 

requerimento de n° 117/2019. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 340/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja realizado 

o serviço de pintura em todas as lombadas e faixas de pedestre que existem no 

município que necessitam de manutenção. Este requerimento reitera os 

requerimentos de n° 356/2017, n° 028/2018, n° 96/2018 e n° 090/2019. 

APROVADO. 6. Em única discussão e votação o Requerimento nº 341/2019: 

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

Setor Competente e que sejam tomadas as devidas providências em relação a 

lombada/redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida Lauro Albano 

– Bairro Jardim dos Eucaliptos. Este requerimento reitera os requerimentos de 

n° 164/2018, n° 099/2019 e n° 199/2019. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 7. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 342/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente, para que providencie a 

colocação e pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Heitor da Cunha 

próximo ao n° 26 – Cruz das Almas. APROVADO. 8. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 343/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para que providencie a 

colocação e pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Jair Leme, próximo 

aos números 179 a 315 (próximo à Igreja Presbiteriana da Graça de Deus) - 

Jardim Yoneda. APROVADO. 9. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 344/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que junto a Secretaria Competente para que providencie a colocação e 

pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Jair Leme, próximo aos números 

280 a 555 (próximo à Assembleia de Deus) – Jardim Yoneda. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 10. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 345/2019: Requer ao Senhor 

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

que seja feito a troca de lâmpadas queimadas na Rua José Pereira da Silva 

Filho, n° 121 – Jardim Pereira. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR REINALDO PEREIRA JÚNIOR.  11. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 346/2019: Requer ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Fernando José Gonçalves, sobre a aplicação e o 

cumprimento da Lei de n° 1.346, de 25 de setembro de 2006, do autor Roberto 

Pereira da Silva (que dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem e dá outras 
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providências). APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se 

manifesta: “Apenas para tecer um comentário em cima desse requerimento que 

foi aprovado, eu acho que ele está „incontemporâneo‟, se é que existe essa 

palavra, mas ele está fora do tempo. Eu acho que se o vereador tivesse 

solicitado a alguns meses atrás, nós teríamos um tempo maior, até por 

exigência da Lei, de cumprir a questão do parlamento. Esse Parlamento 

Jovem, já de anos que não vem sendo cumprido. É justo, meritório o pedido do 

nobre vereador, mas apresentar esse requerimento faltando quatro sessões 

para encerrar o ano, eu acho que é uma situação um pouco complicada. 

Dificilmente nós conseguiríamos fazer... o professor Sergio sabe muito bem 

disso, na escola na qual ele leciona, a Adhemar Bolina, teve uma discussão 

sobre a questão do Parlamento Jovem recentemente, até comentei com vossa 

excelência sobre isso, da qual convidaram um vereador de Mogi para fazer a 

exposição, não entendi o porquê não convidar vossa excelência, que está 

dentro da Unidade Escolar, bem como qualquer um dos nobres vereadores, 

mais fica a critério de quem convidou, e aí não cabe a nós, nós não podemos 

nos impor. Mas eu acho que está fora do tempo o pedido. Apesar de ser um 

pedido relevante, mas eu acho que, nesse momento, fica inviável a gente 

realizar qualquer tipo de Parlamento Jovem ainda nesse ano, nesse período, 

tendo em vista faltar apenas quatro sessões para encerrar o ano.”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Esse episódio que o senhor 

relatou, inclusive não foi levado até o fim justamente por conta de se tratar de 

um vereador da cidade vizinha, que possivelmente teria fins políticos. E aí a 

direção da escola resolveu por não realizar...”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves pergunta: “Foi suspenso?”. O Vereador Sergio de Paula 

Franco responde: “Foi suspenso o procedimento.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves diz: “Eu não recebi essa informação. Me desculpa, vereador 

Sergio, eu até... só questionei isso porque eu fiquei sabendo que havia o 

convite para um vereador da cidade de Mogi das Cruzes, nada contra o 

Vereador, muito pelo contrário, inclusive trabalhei com ele, teve oportunidade 

de trabalhar comigo quando trabalhava na câmara de Mogi, mas eu até 

questionei o vereador Sergio, falei: „Poxa, convidou para falar sobre 

parlamento, e nós aqui, com todos os vereadores aqui, mais o professor, sendo 

ainda professor da Unidade Escolar...‟. Aí fica sem sentido, né?”. O Vereador 

Sergio de Paula Franco diz: “Se me permite, parece que partiu do vereador - 

não partiu da escola. E quando chegou então a informação para a escola, em 

que se tratar de um vereador, de uma figura política, para não criar situações 

que poderiam ser até prejudicial à própria direção da escola, optou-se por não 

realizar esse fórum, que, no meu entender, no momento foi a melhor decisão.”. 

O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves conclui: “Eu também entendo 
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dessa forma como vossa excelência falo; faço das suas palavras as minhas. Aí, 

como eu volto a dizer, apesar de ser meritório o requerimento do nobre 

vereador, mas eu acho que ele está fora do tempo para que possamos ainda 

tomar algum tipo de decisão nesse sentido ainda esse ano.”. AUTORIA DA 

NOBRE VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 12. 

Em única discussão e votação o Requerimento nº 347/2019: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, faça estudos e tome providências no sentido de 

instalar um redutor de velocidade do tipo lombada na Rua Doutor Etelvino de 

Andrade, nas proximidades com a residência de n° 170, Bairro Centro. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR LOURIVAL BISPO DE 

MATOS. 13. Em única discussão e votação o Requerimento nº 348/2019: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo analise o 

Anteprojeto de autoria desse vereador intitulado “Dispõe sobre a implantação 

de painéis solares em todas as sedes de ensino públicas municipais próprias 

até o ano de 2024 na cidade de Biritiba Mirim e a solicitação de cumprimento 

da Lei n° 1.737 de 23 de outubro de 2015 e dá outras providências.”. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Eu nesse momento, 

eu quero agradecer e parabenizar e agradecer ao seu secretário de gabinete, o 

senhor Jonatas, por nos informar... é formado em técnico e elétrica de alta 

tensão e baixa tensão, que ele realmente... eles... no que se viu de construtor, 

tirando algumas dúvidas que realmente a minha assessoria tinha. Então ele 

nos informou, realmente deu algum respaldo realmente a esse... praticamente 

um Projeto de Lei que, se Deus quiser, deve ter concluído. Então eu só tenho 

que agradecer muito esse respaldo que eles nos deram, porque ele, como 

técnico, ele pôde realmente trazer algumas dúvidas que nós tínhamos, que a 

minha assessoria tinha nesse momento. Então, desse projeto, só tenho que 

agradecer muito a ele, que ele nos ajudou muito, a minha assessoria realmente 

a fazer essa complementação desse projeto. Então fico muito grato por todo o 

empenho que ele teve junto com a minha assessoria para implantar realmente 

esse anteprojeto, que eu ainda penso, posso não ser amanhã, mas talvez não 

esteja aqui realmente em 2021, não estou aqui, mas tenho certeza absoluta 

que outros vão estar e que é um projeto de grande valia para nosso município, 

porque a hora que realmente colocar ele em prática e que fizer uma análise 

completa de todas as despesas que nós estamos tendo hoje, e que amanhã 

realmente, colocando em prática o que realmente está dentro desse projeto, 

nós, vereadores, e o senhor Prefeito, ele vai ver o quanto nós vamos conseguir 

arrecadar de benefício. Eu sei que o momento é um pouco difícil, mas não é 

impossível, desde que a gente sabemos que essa casa não pode onerar 

realmente custo, mas temos, presidente, que um projeto desse colocado em 

prática, durante três anos, ele já compensou todos esses gastos que realmente 
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todos têm. Dentro desse anteprojeto, estamos indicando todos os pontos e 

todos os gastos que todos esses meses tiveram. E que cada mês, se 

realmente concluir um projeto desse, eles vão ver que tem um... vai ser de 90 a 

95% de arrecadação a menos que vamos ter. Então eu acho que hoje eu estou 

deixando aí para com que realmente o Sr. Prefeito possa fazer uma análise, e 

se ele não for o Prefeito futuro, mas que outro, o outro Prefeito possa 

realmente, que quem vai ganhar realmente é a nossa cidade, que a nossa 

cidade, na calamidade que a gente vive sobre arrecadação, acho que vai ser 

um dos maiores, um dos grandes projetos que vai ficar dentro desse município 

para atender toda a população de nosso município. Muito obrigado!”. O 

vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Eu não poderia deixar 

de passar em branco, parabenizar o nobre Vereador Lourival; é um projeto de 

grande valia, é um anteprojeto que... eu ainda vou até mais longe ainda, nobre 

vereador: deveria esse anteprojeto estar colocando não só nas redes 

municipais, mas sim em todos... Câmara Municipal, Postos de saúde. Eu não li 

o anteprojeto, se está complementado, se enquadra todos, mas desde já 

parabenizar, eu acho que a gente estamos falando... vai ter uma economia 

grande e uma sustentabilidade maior, e acho que é isso que necessita. Então é 

um projeto de grande valia, parabéns!”. O Vereador Lourival Bispo de Matos 

diz: “Mas, vereador, já realmente já está também... é porque não deu tempo 

realmente de ter entrado nesta sessão, mas já estamos com outro projeto 

pronto dessa casa também. E talvez na próxima sessão já será colocado 

também para também, nesse mesmo âmbito dessa mesma situação também, 

para com que aumente a nossa cidade e se conclua todo um projeto realmente 

de... com muita valia, tirando todas essas despesas tão altas, absurdas que 

nós estamos tendo hoje. Eu tenho certeza que quem tem a ganhar realmente é 

a população. Muito obrigado!”. APROVADO. O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Gostaria de agradecer ao vereador Lourival pelo 

reconhecimento do trabalho da minha assessoria. Eu sempre falo para os 

meus assessores de que eles estão os meus assessores, mas acima de tudo, 

são assessores da presidência. E da mesma forma que a presidência está para 

trabalhar para o conjunto da casa, também a assessoria está para prestar 

também assessoria junto aos vereadores da casa. Então, por isso, quando o 

meu assessor consultou, deixamos bastante claro que qualquer vereador que 

requerer um suporte, desde que esteja dentro das condições da presidência da 

casa, estará sempre disponível.”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 

leitura da Moção de Repúdio nº 027/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

FABIO ROGÉRIO BARBOSA. 14. Em única discussão e votação a Moção de 

Repúdio n° 027/2019 – Em contestação ao preço exorbitante da passagem do 

transporte coletivo que faz a linha de Biritiba Mirim à Mogi das Cruzes. 
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APROVADO. O vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de deixar claro a todos aí que nós elaboramos essa Moção de 

Repúdio devido ao fato de ter vários munícipes deslocado ao nosso gabinete aí 

para questionar.... foi uma questão muito simples; para vocês terem uma ideia, 

o valor de uma passagem de Salesópolis para Mogi das Cruzes custa R$ 7,45; 

de Salesópolis à Biritiba R$ 6,05; ou seja, então nós pagamos... Salesópolis 

não tem um curso de R$ 1,40 centavos de passagem. Essa é uma linha muito 

cara, é uma linha muito exorbitante esse preço aí. E para o senhor ter uma 

ideia para ficar mais detalhado, do Remédio até Mogi é R$6,60 - é o mesmo 

valor de Salesópolis, de Biritiba a Mogi. Então estamos mandando os ofícios aí 

para a EMTU para que compareça a essa casa para se reunir com todos os 

nobres edis aí para a gente tirar um pouco desse... abaixar, tentar abaixar o 

valor dessa passagem, porque muitos biritibanos já estão ficando 

desempregados aí devido ao valor da passagem que está sendo paga pelas 

empresas que querem contratar. Obrigado, senhor presidente. Então fica difícil 

o contratante lá fora vir contratar as pessoas aqui, devido ao preço que tem 

que pagar pela passagem. Então acho que é muito imoral para o cidadão 

biritibano. Temos mão de obra aqui boa, e não está sendo utilizada, e somos 

uma cidade carente de emprego aí. Então se a outra cidade tem condições de 

emprego, mas a EMTU não ajuda a gente a levar essa política lá fora do 

emprego para Biritiba, fica difícil. Muito obrigado, Sr. presidente”. O vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Primeiramente gostaria de 

parabenizar o vereador Fábio, foi muito feliz na Moção de Repúdio. Sabemos 

que nossa cidade já é carente de empregos, muita gente depende dessa 

condução para estar trabalhando nas cidades vizinhas, então nós sabemos das 

dificuldades, e muitas vezes não é contratado porque a passagem é muito 

cara. Então, Vereador, conte com meu apoio! Se o senhor permitir, gostaria de 

assinar junto essa propositura, e parabéns mais uma vez.”. O vereador   Fábio 

Rogério Barbosa responde: “Está autorizado. Só lembrando, senhor 

presidente, me permite um aparte? Só para ficar mais ridícula a situação, se o 

senhor pegar um ônibus na Nova Biritiba, ali no Guaraçaí, você vai pagar R$ 

7,45; agora se você andar 200 metros e pegar ali no pé do Cristo, aí já é R$ 

6,00. Então fica difícil você entender por que essa diferença de preço; é por 

quilômetro? É por quê? Ou seja, é Mogi-Biritiba? Então Biritiba para mim, eu 

entendo que seja divisa, então seria mais fácil; o município começa na divisa e 

termina na outra divisa, então seria um preço só, um preço mais justo.”.  

APROVADA. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves se manifesta: 

“Apenas para ilustrar o requerimento de vossa excelência, gostaria de 

parabenizar também pelo requerimento, se possível, subscrevê-lo; o que a 

EMTU faz com a nossa cidade é uma tremenda de uma sacanagem - essa que 
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é a verdade! Estabelecer o preço, o valor dessa tarifa absurda, para nós, 

moradores de Biritiba, é um absurdo! E isso não é só agora, isso vem ao longo 

dos anos, ao longo dos anos. Não só essa casa de leis, quanto o Executivo, já 

travou eternas batalhas, diversas batalhas para redução da tarifa, e a EMTU 

sempre se manteve com a petulância e com o poder que ela tem de definir os 

valores das tarifas no transporte metropolitano. Nós temos aqui 23 quilômetros 

daqui a Mogi das Cruzes, de ponto a ponto, tá certo? Porque a divisa é zero, 

né? Tá na divisa, mas de ponto final a ponto final é de 23 a 27 quilômetros. O 

preço da tarifa de Mogi até São Paulo é basicamente quase que o preço de 

Mogi a Biritiba. Tem linhas que saem de Mogi, chega em São Paulo com quatro 

horas de trajeto, quatro horas de trajeto – quatro! E custa basicamente o 

mesmo preço, quase que o mesmo preço, pouquinha coisa a mais. Eu acho 

que a nossa linha é o KM mais caro que existe no Estado de São Paulo. Só 

que, vereador Fábio, apenas para ilustrar o requerimento de vossa excelência, 

sabe por quê que a EMTU deita e rola? Sabe por quê? Porque nós não temos 

deputados comprometidos com a questão do transporte da nossa cidade. Isso 

eu falo todos, todos, todos, sem exceção, independente... me prove um 

deputado que foi lá e brigou, seja deputado que eu apoiei, que o vereador 

Juniel apoiou, que o vereador Lourival apoiou, que a vereadora Zuleika apoiou, 

ou que o vereador Sergio apoiou - seja qualquer deputado -; me prove um 

deputado que foi lá na EMTU para brigar pelo povo de Biritiba! Porque o peso 

do deputado, a EMTU, por ser um órgão estadual, o peso do deputado é 

grande, porque ele vai junto ao Governador. Nós aqui, se compararmos com a 

EMTU, nós somos uma formiguinha. A nossa voz lá é muito pequena. Mas se 

nós encamparmos com as vozes dos deputados, quem sabe a gente 

conseguiria êxito? Mas eu nunca vi, eu nunca vi um deputado se comprometer 

em trabalhar pela redução da tarifa em nosso município, nunca! E muitos 

desses deputados tiveram votos de passageiros que pegam o ônibus todo dia, 

quatro, cinco, seis, sete horas da manhã, de estudante que pega o ônibus todo 

dia para estudar em Mogi das Cruzes! Então eu acho que está na hora, 

vereador Fábio, e foi muito pertinente o requerimento de vossa excelência, 

para um alarde também aos deputados, sabe? A gente poderia até reformular 

novamente, num requerimento mais próximo, solicitando e cobrando dos 

deputados, todos os vereadores cobrando dos deputados, nominalmente, que 

tiveram votos na nossa cidade, a briga pela redução da tarifa do transporte 

intermunicipal da nossa cidade. Porque infelizmente as pessoas falam: „Ah, o 

prefeito não vê isso, os vereadores não vê isso‟. Não cabe ao Executivo 

Municipal, não cabe ao Legislativo Municipal a redução da tarifa, cabe única e 

exclusivamente ao governo do estado e à EMTU! E para que tenham interesse 

à intervenção dentro da EMTU, nós precisamos dos deputados federais e 
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estaduais no nosso município, que tiveram votos em nosso município, para que 

trabalhem em prol da nossa cidade. Então que isso fique bastante claro, e eu 

só gostaria de registrar o adendo em cima do requerimento de vossa 

excelência e, se possível, eu subscrevê-lo. Muito obrigado!”. Conforme 

aprovação do Requerimento do Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, a 

respeito da consulta jurídica ao Processo nº 802/2019, o Sr. Presidente solicita 

a leitura do Parecer Jurídico para ciência dos Vereadores: Parecer Jurídico ao 

Processo nº 802/2019, que deu por IMPROCEDENTE a denúncia. Após 

leitura e ciência do Parecer Jurídico, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves coloca em votação o recebimento da denúncia, lembrando que: 

“Não está em julgamento a posição da Procuradoria Jurídica. A Procuradoria 

Jurídica, mediante o requerimento do vereador Marcelo, apenas opinou sobre o 

requerimento. Não está em discussão o Parecer Jurídico, está em discussão o 

recebimento ou não da denúncia.”. 15. Em votação nominal o Processo nº 

802/2019: Fábio Rogério Barbosa [Não], Jorge Mishima [Não], Juniel da Costa 

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

[Não], Reinaldo Pereira Júnior [Ausente], Robério de Almeida Silva [Não], 

Sergio de Paula Franco [Não], Valter Antônio de Miranda [Não] e Walter 

Machado de Almeida [Não], Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos [Não]. Fica 

PREJUDICADO o Requerimento nº 802/2019 com nove votos contrários e um 

voto favorável. Ainda no expediente da votação, os Vereadores justificam seu 

voto: o Vereador Fábio Rogério Barbosa justifica seu voto: “Devido aos 

argumentos aí, e o que eu estava analisando do artigo 5º, de 67, eu voto pelo 

„não‟.” O Vereador Juniel da Costa Camilo justifica seu voto: “Eu voto „sim‟, 

até porque, não acusando o denunciado, nada, mas eu acredito que eu sou a 

favor de qualquer investigação de apuração. Meu voto é „sim‟. Muito obrigado.”. 

O Vereador Sergio de Paula Franco justifica seu voto: Sr. presidente, como 

sempre tenho me posicionado com relação às investigações, eu sempre tenho 

pautado pra buscar os esclarecimentos, a verdade; acredito, sim, que o fato 

precisa ser investigado, porém, como bem colocado aí, com a falta de 

documentos, neste momento, está prejudicado este processo. Meu voto é 

„não‟.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos justifica seu voto: 

“Por conta da falta de existência também dos documentos para que seja aceito 

o requerimento, nesse momento eu voto „não‟. Terminados os trabalhos, o Sr. 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que seja feita a chamada nominal 

dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso Tribuna. O Vereador Marcelo 

Batista de Miranda Melo solicita pela ordem: “Sr. presidente, não havendo 

mais matérias de interesse, eu gostaria de pedir a minha licença. Obrigado.”. O 

Sr. Presidente concede ao Vereador sua retirada do plenário. Não havendo 

inscritos para fazerem uso da Tribuna, o Sr. Presidente Fernando José 
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Gonçalves faz suas considerações finais: “Apenas... como nós estamos na 

terça-feira, eu estarei solicitando, convocando a reunião das comissões 

permanentes, até porque nós temos apenas quatro sessões, como tem o 

projeto do Executivo que entrou hoje, sobre a questão da Defesa Civil, se não 

me recordo, mais um projeto do vereador, e tem mais alguns projetos 

pendentes na casa, e mais a questão da LDO, então fica convocada para 

quinta-feira, às 15 horas, reunião das comissões em conjunto, para que a gente 

possa analisar, se possível, a LDO, porque já tivemos audiência pública, e 

também os projetos que foram deliberados hoje e, caso tenha condições, mais 

algum projeto que esteja aí na casa para ser analisado. Então, para quinta-feira 

fica convocada, quinta-feira às 15 horas. Antes de terminar a presente sessão, 

solicito à direção da casa que encaminhe cópia digital de todos os projetos que 

foram deliberados pela casa, bem como cópia do requerimento digital e bem 

como a cópia do parecer jurídico do Requerimento nº 802, para todos os 

vereadores, para que todos tomem ciência. Terminada a Ordem do Dia e não 

havendo mais nada a ser tratado, agradeço a todos os presentes e declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 19 de novembro de 2019. 
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