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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019.  
 
Aos quatorze dias do mês de janeiro 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, Jorge Mishima, José Rodrigues Lares, Juniel da 
Costa Camilo, Leonardo Venâncio Molina, Lourival Bispo de Matos, Marcelo 
Batista de Miranda Melo, Paulo Rogério dos Santos, Reinaldo Pereira Júnior, 
Robério de Almeida Silva, Sergio de Paula Franco e Walter Machado de 
Almeida, realizou-se a Sessão 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. 89 do Livro nº. 14, de Registro de Presença dos 
Senhores Vereadores às Sessões da Câmara. O Presidente deu por iniciado 
os trabalhos da presente Sessão Extraordinária. O senhor Presidente solicitou 
ao Segundo Secretário, Jorge Mishima, que fizesse a leitura do ofício especial 
da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. 1.Ofício Especial – Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim. Assunto: Requerimento de convocação de Sessão 
Extraordinária para apreciação dos Projetos de Lei - Mensagem nº 
001/2019.Lido o ofício, o senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura do Ofício nº 01/2019, do gabinete do nobre vereador Eduardo 
Melo. 2.Ofício nº 01/2019 – Gabinete do Vereador Eduardo Melo. Protocolo nº 
012, de 08 de janeiro de 2019. Assunto:justificativa de ausência na presente 
Sessão Extraordinária.Após as leituras, passou-se à ORDEM DODIA. O senhor 
Presidente solicitou ao Segundo secretário a leitura do Projeto de Lei nº 
001/2019 e da Mensagem Substitutiva nº 02/2019.AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL. 1.Projeto de Lei nº 001/2019: dispõe sobre a 
criação de convênios de cooperação entre o município de Biritiba Mirim e 
Salesópolis após a extinção do consórcio intermunicipal de aterro sanitário 
CIPAS dá outras providências. de autoria do Poder Executivo. 2.Ofício nº 
012/2019 – Gabinete do Prefeito – Mensagem Substitutiva nº 02/2019. Com 
base na Portaria nº 05/2019,que designa Comissão Provisória para análise de 
proposituras e dá outras providências, o Presidentesuspende a Sessão para 
análise do presente projeto.Retornando, o Presidente solicita que faça a 
chamada nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, 
procedeu-se a Sessão. O senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário 
que fizesse a leitura Parecer Jurídico e do Parecer das Comissões ao projeto 
nº 001/2019. 3.Parecer Conjunto das Comissões Permanentes e Parecer 
Jurídico ao Projeto de Lei nº 001/2019, que deram por FAVORÁVEL o Projeto. 
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Em única discussão e votação o Parecer das Comissões sem as assinaturas 
dos vereadores Reinaldo Pereira Junior, José Rodrigues Lares e Eduardo 
Melo.O Vereador José Rodrigues Laressolicita pela ordem: “Eu gostaria que 
vossa Excelência colocasse em votação nominal, por favor.”. Acatando o 
pedido do vereador, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
chamada nominal dos senhores vereadores para votação:Eduardo Melo 
[ausente], Fernando José Gonçalves [a presidência vota em caso de empate], 
Jorge Mishima [favorável ao parecer], José Rodrigues Lares [contrário ao 
parecer], Juniel da Costa Camilo [favorável ao parecer], Leonardo Venâncio 
Molina  [favorável ao parecer], Lourival Bispo de Matos [favorável ao parecer], 
Marcelo Batista de Miranda Melo [favorável ao parecer], Paulo Rogério dos 
Santos  [favorável ao parecer], Reinaldo Pereira Junior [contrário ao parecer], 
Robério de Almeida Silva [favorável ao parecer], Sergio de Paula Franco 
[favorável ao parecer] e Walter Machado de Almeida [favorável ao parecer]. 
APROVADO por novevotos favoráveis e doisvotos contrários. Em única 
discussão e votação o Projeto de lei nº 001/2019, de autoria do Poder 
Executivo:  Vereador Eduardo Melo [ausente], Jorge Mishima [Favorável ao 
projeto], José Rodrigues Lares[Contrário ao projeto], Juniel da Costa Camilo 
[Favorável ao projeto], Leonardo Venâncio Molina [Favorável ao projeto], 
Lourival Bispo de Matos [Favorável ao projeto], Marcelo Batista de Miranda 
Melo[Favorável ao projeto], Paulo Rogério dos Santos[Favorável ao projeto], 
Reinaldo Pereira Junior[Contrário ao projeto, devido ao artigo 3º estar 
mencionando 60% Biritiba, 40% Salesópolis. Achei injusto essa divisão de 
valores devido ao fato de nós estarmos com toda a responsabilidade aqui, por 
ceder o lixo aqui; nós temos o aterro sanitário aqui. Obrigado, Presidente.], 
Robério de Almeida Silva[Favorável ao projeto], Sérgio de Paula 
Franco[Favorável ao Projeto], Walter Machado de Almeida [Favorável ao 
Projeto]. APROVADO por nove votos favoráveis e dois contrários. Encerrada a 
Ordem do Dia, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura dos inscritos para o uso da Tribuna. O Vereador Jorge Mishima solicita 
pela ordem: “Antes do Secretário fazer a chamada para Explicações Pessoais, 
eu solicito de vossa excelência a minha retirada, mesmo porque hoje é um dia 
muito importante pra mim e para a minha família, que está casando às 16h30 a 
minha filha aqui no cartório do município, muito obrigado, Presidente!”. O 
Presidente concede ao Vereador sua retirada do Plenário. Não havendo mais 
inscritos para uso da Tribuna, o Presidente Fernando José Gonçalves faz 
suas considerações finais: “Eu, antes de encerrar a presente Sessão, gostaria 
de agradecer a todos os nobres que compareceram à essa Sessão em 
atendimento ao pedido do Poder Executivo, no intuito de analisar o projeto de 
lei 01, que trata justamente sobre a questão do convênio entre os municípios 
de Biritiba Mirim e Salesópolis. Lembrando que, conforme pré-agendado com 
vossas excelências, a reunião dos vereadores fica pré-agendada para o dia 31 
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às 15 horas, apenas aguardando a confirmação do vereador Eduardo Melo se 
estará presente ou não, tá? Mas a secretaria da Casa ficará responsável de 
estar informando assim que o vereador Eduardo dar o retorno, de estar 
informando a todos os presentes, ok? Nada mais havendo a tratar, agradeço a 
todos e encerro a presente Sessão.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 
devidamente assinada. Biritiba Mirim, 14 de janeiro de 2019. 
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