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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 5 DE JULHO DE 2019.  

 

Aos cinco dias do mês de julho de 2019, às dezesseis 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, 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 Extraordinária da 

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

Deus, declarou aberta a presente Sessão Extraordinária. 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. 012 do Livro nº. 15, de Registro de 

Presença dos Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Presidente deu 

por iniciado os trabalhos da presente Sessão Extraordinária e solicitou a leitura 

do relatório da Procuradoria Jurídica ao Processo nº 484/2019, protocolado 

pelo vereador Jorge Mishima.1. Parecer da Procuradoria Jurídica ao 

Processo nº 484/2019. Terminada a leitura, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalves diz: “Após a manifestação do plenário na última sessão, a Mesa 

Diretiva acata o parecer jurídico emitido pela procuradora jurídica da Casa e 

procede, a partir de agora, o sorteio para a constituição da Comissão 

Processante. Vale lembrar que, de acordo com o artigo 201 e o Regimento 

Interno desta Casa, ficam impedidos de participar da presente Comissão as 

partes interessadas, os vereadores Fábio Rogério Barbosa, a vereadora 

Zuleika de Aguiar Passos, o vereador Valter Antônio de Miranda, esta 

presidência, bem como o denunciante, o vereador Jorge Mishima. Ademais, 

todos os demais membros serão inclusos os respectivos nomes no envelope, 

atendendo ao artigo 201/67, o sorteio da futura composição da Comissão 

Processante.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: 

“Gostaria que vossa excelência convidasse um dos vereadores para 

acompanhar realmente a colocação dos nomes dessesque realmente vão 

concorrer, no envelope.”.Acatando o pedido do vereador, o Sr. Presidente 

convida o vereador Sérgio de Paula Franco para acompanhamento do 

processo.O Sr. presidente lê cada um dos nomes dos vereadores participantes 

do sorteio, com exceção dos impedidos previamente citados.Em seguida, o Sr. 

Presidente solicita à diretora da Casa, Sra. Vanderli, que proceda a retirada 
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dospapéis a compor a Comissão. Os Vereadores sorteados são: Leonardo 

Venâncio Molina, Sérgio de Paula Franco e Lourival Bispo de Matos.O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina solicita pela ordem: “Gostaria que meu 

nome; eu já fui sorteado; gostaria que fosse tirado o meu nome, por se tratar 

que vai acontecer uma CEI nessa Casa, então, se quiser tirar o meu nome 

dessa comissão, eu gostaria.”.O Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalvespergunta: “Vossa excelência declina da participação da 

comissão?”.O Vereador Leonardo Venâncio Molina responde: “Sim.”. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita à Sra. Vanderli que proceda o sorteio de mais 

um nome. O Vereador sorteado para compor a comissão no lugar do Vereador 

Leonardo Venâncio Molina é o Vereador Reinaldo Pereira Júnior.Terminado o 

sorteio, o Sr. Presidente solicita novamente ao vereador Sérgio de Paula 

Franco que acompanhe a retirada dos nomes que sobraram no envelope. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves então diz: “Portanto, fica constituída a 

comissão processante composta pelos Srs. Reinaldo Pereira Júnior, Sérgio de 

Paula Franco e Lourival Bispo de Matos. As medidas administrativas serão 

tomadas após o encerramento da presente Sessão. Faculto a palavra aos 

nomes pares.”.O Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Foi 

sorteado pra fazer parte dessa comissão e a gente vai trabalhar com 

honestidade, com respeito com aquilo que é a ordem, aquilo que nos merece, 

realmente ser julgados. Então essa é minha meta, que eu vou trabalhar junto 

com os outros dois parceiros, pra gente conseguir realmente fazer o nosso 

trabalho, que isso é o que nos compete. Muito obrigado!”.“O Vereador Sergio 

de Paula Franco solicita pela ordem: “Primeira vez que eu faço parte de uma 

comissão processante; eu sei que vou ter o apoio dos nobres pares, que 

estarão comigo nesse trabalho, com a assessoria jurídica, e vamos fazer o 

trabalho da maneira mais clara, justa e honesta possível. E, dentro disso, o 

resultado deverá, o mais breve possível, ser apresentado nesse plenário. Muito 

obrigado, Sr. presidente.”.Por fim, o Sr. Presidente Fernando José 

Gonçalvesencerra a Sessão: “Não havendo mais manifestação e não havendo 

mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 

presente Sessão Extraordinária.”.Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 05 de julho de 2019. 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES 

Presidente 

LEONARDO VENÂNCIO MOLINA               JORGE MISHIMA  

1º Secretário                      2º Secretário 


