
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE BIRITIBA MIRIM, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 

2017. 

 

Às quinze horas do dia seis de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, n.º 125, 

Centro, desta cidade e município de Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, presentes os 

Senhores Vereadores em exercício nesta 13ª Legislatura, e que se reuniram no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” para a realização da Sessão Extraordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos, o Senhor Vereador 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou os Vereadores 

FERNANDO JOSÉ GONÇALVES, 1º Secretário, e convidou o Vereador ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA, 2º Secretário, para auxiliar nos trabalhos de secretaria da Mesa 

Diretora. Instalada a Sessão, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro 

Secretário que fizesse a chamada nominal dos Senhores Vereadores para apuração do 

“quórum” legal. Feita esta, cotejando-se a chamada com as assinaturas presentes, 

apostas às fls. 91, do Livro nº. 13 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. Havendo “quórum” legal, o Senhor Presidente, 

invocando a proteção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos termos regimentais, 

declarou abertos os trabalhos. Passando para a ORDEM DO DIA – AUTORIA DA 

MESA DIRETIVA - Projeto De Resolução N° 001/2017. APROVADO. Com a 

palavra, o Senhor Presidente: “Gostaria de pedir aos nobres pares, sabendo que este 

projeto se trata apenas da criação de mais dois cargos que não faziam parte, porque 

eram onze cadeiras de vereadores e onze de assessores. Como vai complementar agora 

que são treze, pediria aos nobres pares que pudessem assinar junto às comissões, e 

assim, pedir para a Vanderli se ela puder pegar a assinatura de cada vereador junto às 

comissões”. Não havendo mais material da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou 

ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores inscritos 

para fazerem uso da tribuna. Com a palavra, Nobre Vereador Eduardo Melo: “Senhor 



 

Presidente, agradeço e dispenso”. Com a palavra, Nobre Vereador Fernando José 

Gonçalves: “A primeira sessão que nós estamos realizando no ano, já com uma criação 

de cargos, a princípio fala assim „está se criando cargos‟, mas na realidade não estamos 

criando. A própria estrutura administrativa é que necessita disso. Então, hoje, eu 

gostaria, em nome da Presidência e da Mesa Diretiva, agradecer a todos os vereadores 

que apesar de nós estarmos criando dois cargos para a estrutura administrativa da 

Câmara com assessor parlamentar para contemplar todos os vereadores, eu gostaria de 

agradecer o apoio dos nobres pares na reunião que nós fizemos na terça-feira, onde 

todos concordaram e nós realizamos a suspensão da utilização dos veículos oficiais 

dessa Casa. Então, a Mesa Diretiva baixou na Portaria, e está suspenso então, por tempo 

indeterminado, o uso do veículo. E isto prova que, não só a Mesa Diretiva, mas com o 

apoio dos nobres pares, nós tentarmos apertar o cinto na economicidade da Casa de 

Leis, que hoje é o que o País exige, o aperto financeiro, dentre outras medidas, uma 

delas foi essa de estar suspendendo o uso do veículo oficial. Tem outras medidas como 

economia de água, luz, telefone, enfim, mas acho que é a principal. Então, eu gostaria 

de agradecer a todos os nobres pares que aprovaram este Projeto com a criação desses 

dois novos cargos, e também, novamente agradecer pela compreensão da Portaria com o 

apoio de vocês todos, de todos os nobres pares, da Portaria que foi baixada suspendendo 

por tempo indeterminado a utilização dos veículos. Muito obrigado senhor Presidente.” 

Com a palavra, nobre vereador Jorge Mishima: “Obrigado e dispenso o uso da palavra, 

Presidente”. Com a palavra, nobre vereador José Rodrigues Lares: “Agradeço e 

dispenso a palavra”. Com a palavra, nobre vereador Leonardo Venâncio Molina: 

“Agradeço e dispenso a palavra”. Com a palavra, nobre vereador Lourival Bispo de 

Matos: “Apenas só para esclarecer mais um, como se diz, mais um apoio que, 

realmente, a conjuntura toda da Câmara, realmente, que estamos fazendo para diminuir 

os gastos, eu quero desde já agradecer primeiramente ao vereador Leonardo, que por 

intermédio dele nós conseguimos na fonte a água para estarmos fazendo o uso aqui na 

Câmara Municipal, hoje é um gasto por semana de seis galões de água, que realmente, 

era comprado aqui, e realmente a fonte vai nos fornecer essa água, já é uma despesa a 

menos. A gente fala assim „mas quanto custa um galão de água?‟, mas só que nós 

gastamos seis galões por semana, e depois ainda temos mais outras águas, copinho, de 



 

garrafa, e vamos usar nos eventos e nas sessões. Então, quero agradecer em nome do 

Leonardo a fonte de água Mogiana, muito obrigado”. Com a palavra, nobre vereador 

Luis Carlos dos Passos: “Dispenso o uso da palavra, obrigado”. Com a palavra, nobre 

vereador Paulo Rogério dos Santos: “Com a palavra, nobre vereador Reinaldo Pereira 

Junior: “Agradeço e dispenso a palavra, Presidente”. Com a palavra, nobre vereador 

Robério de Almeida Silva: “Senhor Presidente, agradeço e dispenso a palavra”. Com a 

palavra, nobre vereador Sérgio de Paula Franco: “Senhor Presidente, eu agradeço o uso 

da palavra e dispenso”. Com a palavra, nobre vereador Walter Machado de Almeida: 

“Agradeço e dispenso o uso da palavra, senhor Presidente”. Não havendo mais oradores 

inscritos, com a palavra senhor Presidente: “Eu gostaria só de solicitar ao Primeiro 

Secretário que faça a entrega do Requerimento a todos os nobres vereadores para que 

possam convocar seus assessores, nós baixamos a Portaria exonerando, quero dizer que 

não fomos atendidos ainda até o presente momento, tínhamos que ter feito uma reunião 

com nosso Prefeito, ai eu pedi para documentar o ofício do adiantamento da parte do 

duodécimo para que a gente pudesse, porém a gente vai usar das atribuições legais para 

efetuar a rescisão com a Portaria data já de dois de janeiro, e a gente quer aqui pedir 

para que após todos serem nomeados a gente possa fazer uma reunião para enfim, 

apresentar a estrutura toda da Câmara, todos os cargos já de efetivos e comissionados, 

suas atribuições, como os assessores e vereadores, para que haja uma apresentação de 

contento de todos. Desde já gostaria de agradecer a compreensão, contar com a 

colaboração, a gente está fazendo um exercício de estar cortando na pele, a gente vai ver 

as medidas legais dessa conquista com o nobre vereador, ver se a gente precisa fazer um 

processo de doação, alguma coisa legal, para a gente estar documentado, desde já 

parabéns viu Leonardo, pela conquista dessa doação, a gente vai documentá-las, da 

melhor maneira possível, e lourificar a questão também os veículos, a gente não quer de 

maneira nenhuma tirar, mas também a gente não pode deixar vocês andando com 

veículos ruins, que vai acontecer como aconteceu com alguns vereadores, que quebrou 

com pessoas, vindo de Assembléias, enfim, a gente quer dar a melhor estrutura e usar 

toda a estrutura possível. No mais, não havendo nenhuma votação, eu conto com a 

colaboração, agradeço por ser essa uma Sessão Extraordinária, e a gente convoca todos 

para a próxima sessão já no dia seis no horário das quinze horas, então dia seis é a 



 

primeira votação, e assim que estiver todo mundo nomeado através de Portaria, a gente 

marca uma reunião para a gente. A gente também vai estar a disposição para aqueles 

que vão efetuar a reforma em seus gabinetes, contando com a colaboração, a gente via 

estar comprando a tinta básica, aquele que achar por bem, que quer colocar uma cor 

partidária, uma cor do próprio bolso como alguns vão fazer, estejam a disposição, o 

básico a gente vai dar. Também vou estar aqui amanhã, usando os dons de pintor aqui, 

viu Jorge, colaborando, aquele que não possa fazer e que de repente queira minha ajuda, 

vou também estar disponível ai com vocês no dia de amanhã. Se não tiverem nenhuma 

dúvida, eu declaro encerrada a presente sessão, fiquem com Deus, um bom fim de 

semana, e até mais”. Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente sessão. De tudo o que, para constar foi preparada esta Ata pela 

Secretaria da Câmara Municipal, a qual lida e achada conforme, vai devidamente 

assinada. Biritiba Mirim, 06 de janeiro de 2017. 

 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO 

Presidente da Câmara  

 

JOSÉ FERNANDO GONÇALVES                   ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 

                    1º Secretário                                                           2ª Secretário 

 

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

**********************************************************************

********************************************************************** 


