
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Às quinze horas do dia onze de setembro do ano de dois mil e dezessete, na sede da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº. 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 Ordinária, 

regimentalmente prevista. Assumindo a direção dos trabalhos Senhor Vereador 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO, convidou o Vereador FERNANDO 

JOSÉ GONÇALVES e o Vereador ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA, 1ºSecretário 

e 2ª Secretário, respectivamente, 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.21, do Livro nº. 14 do livro de Registro de Presença dos Senhores 

Vereadores às Sessões da Câmara. Vereador Jorge comunica que o Vereador Leonardo 

Venâncio encontra-se a caminho para fazer parte da Sessão; comunica também que o 

Vereador Lourival encontra-se a caminho, mas, não tem certeza se este chegará a tempo 

para participar da Sessão. Onze Vereadores se fazem presentes. O Vereador 

Fernando solicita que o Presidente designe outro par para secretariar em seu lugar, pois 

o mesmo está com dificuldade na visão.  Presidente solicita ao Vereador Sérgio que 

auxilie os trabalhos no lugar do Primeiro Secretário. Havendo “quórum” legal, o Senhor 

Presidente solicita que se iniciam os trabalhos com a leitura da Ata da Sessão Ordinária 

do dia quatro de setembro de dois mil e dezessete, onde o senhor Presidente solicita ao 

Vereador Fernando para que faça a leitura; o Vereador Jorge Mishima solicita a 

dispensa da leitura da Ata, pois as mesmas encontram-se a disposição na Secretaria 

nesta Casa de Leis- O Presidente inquiriu aos Vereadores presentes: Em discussão e 

votação, aqueles que forem a favor que permaneçam sentados. APROVADO. Leitura do 

convite do senhor Deputado Estadual Estevam Galvão- referente à publicação do 

Projeto de Lei nº 787/2017, que isenta do ICMS os produtos hortifruti minimamente 

processados. Presidente solicita que seja distribuída uma cópia para cada vereador do 

referido ofício. Vereador Leonardo Venâncio se faz presente na Sessão, que seja 

consignado em Ata. Leitura da resposta do Processo nº 378/2017 (do Departamento 

Jurídico desta Casa) do senhor Mario Berti Filho.  Leitura do Processo nº 384/2017; os 

vereadores que a esta, subscrevem, nos autos do processo em referência, respectivo ao 

requerimento de abertura de Comissão Especial de investigação, acatadamente, vem a 

presença de Vossa Excelência, expor, noticiar e requerer o quanto segue: I- Objetivando 



cumprir o disposto no parágrafo 2º, inciso I,II e III, doa Artigo 78 do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, vem apresentar os anexos I e II, passando para fazerem parte 

integrante do requerimento de Fls. 02/04; II- Desde já, para fins de cumprimento do 

Inciso I, do parágrafo do 2º, do Artigo 78 do Regimento Interno, vem estes subscritores 

indicar o número de Membros da Comissão, como sendo: 1- Jorge Mishima- Presidente; 

2- Leonardo Venâncio Molina- Relator; 3- Walter Machado de Almeida- Membro. III- 

Embasados no Regimento Interno desta Casa, pedem o deferimento para a juntada dos 

documentos, que independe de aprovação (§2º do Art. 78), para o fim de que seja 

designada a Comissão Especial de Investigação acima indicada, nos termos do Artigo 

79 do Regimento Interno, marcando o prazo de 30 dias (trinta) dias para a conclusão dos 

trabalhos da Comissão, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa da 

Comissão. Pede deferimento, Biritiba Mirim, 02 de setembro de 2017. Robério de 

Almeida Silva, Jorge Mishima, Leonardo Venâncio Molina, Walter Machado de 

Almeida e Reinaldo Pereira Junior. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: Senhor 

Presidente, o Requerimento que o Vereador Sérgio acabou de ler sobre a constituição da 

Comissão Especial de Investigação; na quarta feira passada última, nós tivemos uma 

reunião com todos os membros desta Casa com exceção do Vereador Lourival estava 

presente; e naquela ocasião ficou bastante claro que ia participar da reunião apenas os 

subscritores do Requerimento original que se criou a CEI. E, da qual o Vereador 

Reinaldo fazia parte; eu fazia parte; Vossa Excelência também; eu abri mão e Vossa 

Excelência também de participar; Vossa Excelência na condição de Presidente da 

Câmara não é permitida; mas, o Vereador Reinaldo havia se manifestado interesse em 

fazer parte da Comissão, então eu gostaria de saber qual vai ser o procedimento, eu sei, 

pois vai ser baixado através da Portaria essa Comissão constituída pela Presidência e 

pela Mesa, mas, qual vai ser o procedimento para que o Vereador Reinaldo possa fazer 

parte da referida Comissão. Obrigado. Presidente responde: verificar regimentalmente, 

os Membros que protocolaram se vai ser autorizado ou não isso ai tá Fernando. 

Vereador Fernando responde: sim, até então foi de comum acordo com os Vereadores 

presentes de que o Vereador Reinaldo iria participar da Comissão. Só que o protocolo 

foi feito sem o nome do Vereador Reinaldo, na qual o Vereador Jorge Mishima havia 

solicitado para protocolar, porém, já era dez para as cinco horas, depois me atentei 

realmente não constava o nome do Vereador Reinaldo como Membro; mas foi 

questionado isso na reunião e foi dado amplo direito de participação; Vereador Jorge 

Mishima pede pela ordem e diz: na verdade eu vou dizer da Presidência; eu me 

prontifiquei porque eu fui escolhido entre os requerentes para ser o Presidente; não vejo 

nenhum mal pelo contrário, eu acho que o nome do nobre Vereador vem a somar; e isso 

daí eu não tenho nenhum da minha parte não tenho nenhuma objeção nenhuma, 

nenhuma até porque se fosse quem assinasse mesmo fosse digamos assim lado 

contrário, eu não via motivo nenhum de não fazer parte. Eu da minha parte eu estou de 

comum acordo não tem, como Vossa Excelência também eu acho que não vejo motivo 



nenhum Presidente diz: ao havendo óbices, por gentileza, eu gostaria que...Vereador 

Jorge continua a falar...eu gostaria é gostaria de ouvir os Vereadores...Presidente diz: 

eu também gostaria, eu não sei ainda como está o expediente; a gente pode fazer 

consulta após a gente terminar o expediente, depois a gente discute isso daí 

internamente...Vereador Fernando pede pela ordem, eu só coloquei essa questão 

porque está sendo lido o Requerimento...Presidente diz: agora é só...Fernando 

continua; agora é só aprovar da forma que foi feita...Presidente diz.. não, não, não está 

sendo aprovado;só está sendo lido só, o Requerimento não tem aprovação, Jorge diz: só 

ciência para...Vereador Robério diz: senhor Presidente, eu como Requerente não vejo 

problema algum o nobre Vereador Reinaldo também está sendo Membro dessa 

Comissão, não vejo nenhum problema. Presidente pergunta: Nobre Vereador 

Leonardo, qual é sua opinião? Vereador Leonardo responde: como já foi dito Senhor 

Presidente, na reunião passada, eu também não vejo nenhum problema do nobre 

Vereador como Membro da Comissão. Presidente diz: não havendo óbice então, eu 

gostaria apenas de ver jurídica, se você puder consultar muito pelo contrário, Vereador 

Walter que também faz parte, qual é sua opinião Vereador Walter? Vereador Walter 

responde: eu acho que seria bom ele participar, não sou contra, eu sou Membro e ele 

pode ser também. Presidente diz: não havendo óbice, solicito que faça consulta no 

Departamento Jurídico para que seja feita então, caso seja possível, a inclusão como foi 

combinado o Nobre Vereador Reinaldo. Vereador Jorge pede pela ordem: ainda no 

tópico do assunto, eu gostaria de ouvir do Vereador Reinaldo. Vereador Reinaldo pede 

pela ordem e diz: eu gostaria de fazer parte da Comissão até mesmo porque eu assinei; 

queria fazer parte da CEI porque é muito importante para investigar e ver se tem algo de 

ilícito ou não, porque é parte do nosso trabalho como Vereador. Presidente retoma a 

palavra confirmando. Não havendo mais Expediente, passando para a leitura das 

Indicações: AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 1. Indicação 

nº 412/2017,  solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto 

ao órgão competente, para tomar providências quanto melhoras nas estradas, com 

motonivelamento, cascalhamento, limpeza nas valetas e colocação de tubos, no 

cruzamento da Rua João Batista Leite e Rua Andrelina Sanches Gaelera, Bairro Jardim 

Castelano. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JOSÉ RODRIGUES LARES 2. 

Indicação nº 413/2017, solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que 

interceda junto ao órgão competente, para que seja feita trocas das lâmpadas queimadas 

na Estrada Dr. Arthur Alberto Nardy, Bairro do Sogo. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 3. Indicação nº 414/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão 

competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 

Maria José da Silva, Waldemar Budini, José Marques Moura, Claudete Ares Masullo, 

Vale Verde, nesta cidade, em toda a sua extensão. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR LEONARDO VENÂNCIO MOLINA 4. Indicação nº 415/2017, 



solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão 

competente, a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 

Cruzeiro do Sul; Sítio Itaim; nesta cidade em toda sua extensão. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR SÉRGIO DE PAULA FRANCO 5. Indicação nº 416/2017, 

solicita ao Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, que interceda junto ao órgão 

competente, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente, solicitando 

providências cabíveis em toda sua extensão. PASSANDO PARA ORDEM DO DIA: 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 1. Em discussão e única 

votação Requerimento nº 294/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de 

Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para analisar e 

providenciar Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), destinados a protegerem a 

saúde e a integridade física dos profissionais e outras pessoas que transitam e trabalham 

em determinado local. Vereador Jorge pede pela ordem: para a discussão quero 

parabenizar mais uma vez, nosso amigo, Vereador dessa Casa, Vereador Eduardo Melo 

por esse Requerimento; parabéns Vereador pelo Requerimento. Requerimento 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR EDUARDO MELO 2. Em 

discussão e única votação Requerimento nº 295/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito 

Jarbas Ezequiel de Aguiar, para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para 

analisar e providenciar, conforme Lei nº 6514/1977, Artigos 163, 164 e 165, sobre a 

obrigatoriedade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA), 

no âmbito da administração direta e indireta do município de Biritiba Mirim. Vereador 

Fernando pede pela ordem: quero cumprimentar o Vereador Eduardo Melo por esse 

Requerimento que ele fez até por que há muitos anos nós já vimos essa necessidade da 

criação do Cipas; muito se discute aqui sobre a questão dos EPIs, foram diversos 

requerimentos, inclusive o Projeto de Lei do Robério também quantos dos EPIs, eu acho 

que com essa adoção, se a Prefeitura acatar essa sugestão do nobre Vereador Eduardo 

Melo, eu acredito sim que nós vamos conseguir solucionar essa grande dificuldade que 

é a questão dos EPIs, até por que o Cipas, ele regulamenta entre outras funções; ele 

regulamenta toda essa questão de utilização dos EPIs, gostaria de parabenizar o nobre 

Vereador Eduardo Melo. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 3. Em discussão e única votação 

Requerimento nº 296/2017, requer ao Exmo Senhor Prefeito Jarbas Ezequiel de Aguiar, 

para que o mesmo interceda junto ao órgão competente para que sejam tomadas as 

devidas providências na Estrada do Damásio, até a divisa com Sabaúna, com serviço da 

motoniveladora e cascalhamento. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO 

NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 4.em discussão e votação 

única Requerimento nº 297/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 

Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento competente para que sejam 

tomadas as devidas providências num trecho da Rua 26, Bairro Nirvana, com serviço de 

motonivelamento e cascalhamento. Requerimento APROVADO. AUTORIA DO 



NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA 5. Em discussão e 

votação única Requerimento nº 298/2017, requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento competente 

para que sejam tomadas as devidas providências para que seja reformado o espaço que 

era utilizado para treinamento de malha, localizado no Centro Esportivo Municipal de 

Biritiba Mirim- Zezé Oliva. Vereador Jorge pede pela ordem: para discussão eu 

gostaria de parabenizar também o nobre Vereador Robério por essa iniciativa; eu na 

verdade frequentei e assisti antigamente aos jogos de malha; Biritiba Mirim tinha um 

time respeitável na época sabe vereador; existia (inaudível) Biritiba era bem 

representada a nível municipal, Suzano, Mogi, era muito bem representada; com a 

desativação desse esporte, nada mais justo do que implantar realmente essa prática 

esportiva. No outro mandato, o nobre Vereador se não me engano, Fábio, solicitou que 

fosse implantado em praça pública o xadrez também né; eu estive várias vezes em São 

Vicente e lá praça central eu costumei a jogar dama, um dos melhores jogadores a nível 

municipal; São Vicente destaca muito por que nas praças, naqueles banquinhos, eles 

adaptaram uma mesa de dama, então é corriqueiro, principalmente pessoas idosas 

principalmente praticarem este esporte. Parabéns Vossa Excelência pela Vossa 

iniciativa. Obrigado. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: também gostaria de 

parabenizar o Vereador Robério sobre o seu Requerimento, só relembrando nobre 

Vereador; que o Requerimento de Vossa Excelência ele faz uma solicitação para uma 

nova adaptação do campo de malha tendo em vista o mesmo não estar sendo utilizado 

pelo clube de malha, pelos times de malha da cidade. A malha foi uma das grandes 

senão a maior modalidade do nosso município, tanto nos jogos regionais quanto nos 

jogos abertos; prova disto, eu que estive a frente da Secretaria de Esporte por um 

determinado período, e Vossa Excelência lembra muito bem disto; nós tínhamos um 

time muito combativo, com seu Vicente, Luiz, enfim, uma série de pessoas que se eu for 

enumerar aqui vou esquecer o nome de alguém e vou ser infeliz; mas, seria importante a 

Secretaria de Esportes hoje estar desenvolvendo um trabalho com bastante afinco de 

outras modalidades tentasse também resgatar a malha; só para os nobres vereadores 

terem uma ideia, a malha nós chegamos a ser campeões regionais e fomos para os jogos 

abertos com a malha, coisa que nas outras modalidades as grandes prefeituras como 

Mogi, São Caetano, Santo André, eles contratam profissionais. Então você vê lá uma 

medalhista olímpica disputando com uma natação; você vê Hugo Oyama disputando 

tênis de mesa; no caso da malha nós não tínhamos esta diferença, a nossa malha sempre 

foi muito qualificada; representou muito bem o nosso município; como o Vereador 

Jorge Mishima disse as pessoas com um pouco mais de idade que praticam essa 

modalidade, hoje estão órfã de espaço e de apoio; não basta ter o espaço, tem que ter o 

apoio também; então seria de fundamental importância não só resgatar este espaço para 

da malha mas que a Secretaria atente para esta modalidade que muito nos vangloriou e 

muito glórias trouxe ao nosso município representando Biritiba Mirim lá fora; muito 



obrigado. Vereador Marcelo diz: antes da votação gostaria de lembrar que um dos 

maiores jogadores de malha de Biritiba foi vereador, nosso querido Otávio do Prado, 

saudoso Otávio do Prado, excelente jogador não Jorge? Este eu gostava muito de ver 

jogar. Eu gostaria de parabenizar o Vereador Robério pelo incentivo ao pessoal da 

terceira idade a nossa Casa aqui também pela propositura. Requerimento APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS 6. Em 

discussão e votação única Requerimento nº 299/2017, requer ao Excelentíssimo senhor 

Prefeito Municipal Jarbas Ezequiel Aguiar, que interceda junto ao departamento 

competente solicitando a análise de todos os pontos de ônibus do município para que 

seja efetuada a manutenção dos existentes e implantação onde não há. Vereador 

Marcelo diz: antes de colocar em discussão e votação eu gostaria de parabenizar essa 

propositura está de parabéns, nossos passageiros munícipes que pegam transporte 

público, Paulinho, estão precisando, está desesperador os pontos de ônibus daqui; já não 

é de agora também; eu gostaria se o senhor autorizasse de assinar também junto com 

Vossa Excelência essa propositura também. Vereador Paulo responde: sendo assim, se 

os demais quiserem assinar também. Vereador Fernando pede pela ordem e diz: 

gostaria de parabenizar o nobre Vereador Paulinho por esse Requerimento e lembrar 

que nós temos uma das maiores dificuldades, não só na zona rural, nos bairros, mas, nós 

temos também esta grande dificuldade justamente na Rodovia Alfredo Rolim de Moura; 

eu acho que esta Casa teria que fazer um trabalho muito forte com a EMTU no sentido 

de que a EMTU faça a implantação das coberturas dos pontos de ônibus; por que é 

engraçado, no trecho de Mogi a EMTU faz a cobertura, ai pula Biritiba, no trecho 

Salesópolis começa novamente o padrão de cobertura nos pontos de ônibus pela EMTU; 

eu não sei se é a Empresa Radial que está realizando, se é a Empresa Municipal, no caso 

a de Mogi, mas, eu acho que esta Casa poderia fazer um trabalho forte junto aos 

Deputados, junto ao EMTU, no intuito que Biritiba fosse contemplado no que diz 

respeito à EMTU pelo ao menos na Rodovia Alfredo Rolim de Moura. Muito obrigado. 

Vereador Jorge pede pela ordem e diz: inicialmente claro, quero parabenizar o nobre 

Vereador Paulo Rogério dos Santos, mas eu concordo com o Vereador Fernando; nós já 

na gestão anterior já cobramos do DEER, inclusive aquele ponto de ônibus, aqui perto 

do Cristo, era um mato só, e ai eu conversando com o Prefeito Inho, nós propusemos a 

construir a custo da Prefeitura do município, pois, o DEER não deixa; porque lá é do 

Estado; ai com muito custo, várias e várias audiências com o engenheiro responsável 

pelo DEER 10, nós conseguimos colocar um bloco de pedra lá; que veio em partes 

sanar o problema, e quem doou esse bloco de pedra mais ou menos de 3x3 foi um 

pedreiro de Biritiba; se tem aquele bloco de pedra ao lado do Cristo, indo para Mogi, do 

lado direito foi através da pedreira que doou aquele bloco para que o pessoal não ficasse 

no mato. O que acontecia? Quando o ônibus chegava em tempo de chuva, o pessoal 

tinha que pular dentro do mato; pulavam dentro do mato, ai começavam a reclamar por 

que não pode o ônibus ficar meia pista então o que acontecia? O pessoal pulava dentro 



do mato. Dia de chuva então virava um alvoroço lá. Então aquela pedra veio amenizar, 

em parte, o sofrimento da população que utilizam esse meio de transporte. Muito 

obrigado. Requerimento APROVADO. Presidente diz: eu gostaria que os nossos 

vereadores aguardassem para a gente resolver o problema da Comissão com a inserção 

do novo Membro da Comissão; já que é de concordância dos Membros já que vocês são 

soberanos, está redigindo já com nova composição com novo membro da ; mas acredito 

que é melhor já até também, se você conseguir tirar uma cópia para cada um vereador 

também, não há necessidade de suspender. Então estando aqui no Plenário, estão cientes 

dos Membros fica então composta a nova Comissão da seguinte maneira: Presidente 

Jorge; nobre Vereador Reinaldo como Membro; Walter Machado como Membro; nobre 

Vereador Leonardo como Relator. Que cada um assine, a Diretora tire cópia e entregue 

a cada um com contra assinatura. Não havendo mais material de trabalho eu só gostaria 

de confirmar a passagem de convite a troca de irmão, a troca de Tenente Cel Felício 

Komiaki Kamiyama para o próprio irmão Tenente Cel Ary Kunihiro Kamiyama  será 

essa celebração no dia 14 de setembro às 10 horas da manhã; lá no auditório do SESI 

em Braz Cubas na Rua Valmet nº 171 Jd Universo- Mogi das Cruzes; quem puder ir, a 

PM tem feito um excelente trabalho sempre prestativo para com a gente e também está 

sendo confeccionado uma Moção de Elogio para os PMs que fizeram aqui a Segurança 

da Sessão passada; convido a todos que possa, assinar e colocar o nome de todos para 

enviar a Corporação. Solicito que faça a leitura dos oradores inscritos para o uso da 

Tribuna. Vereador Fernando cumprimenta a todos e diz: Boa tarde gostaria antes de 

iniciar a minha fala agradecer o Vereador Sérgio por estar me substituindo na primeira 

secretaria com maestria meus parabéns muito obrigado Vereador. Gostaria aqui de 

registrar nesse último sábado dois eventos que nós tivemos nosso município; um 

festival sertanejo lá na sede da Vila Operária, da qual o nosso amigo Genésio faz parte 

da diretoria sua esposa Presidente, nós tivemos lá participando com eles como todos os 

meses a gente participa; então eu gostaria de ir parabenizar em nome dessa Casa a 

organização do evento que teve também a cobertura da Imprensa do nosso amigo 

Márcio do Madureira, pessoal que sempre participa com a gente lá, nossos parabéns viu 

Genésio você em nome dessa Casa gostaria de parabenizá-lo pelo parabeniza-lo pelo 

evento. Gostaria também de parabenizar a diretoria dos Sakabin que támbem fez o 

yakissoba  no sábado também, um belíssimo evento onde tivermos lá  a oportunidade de 

encontrar diversos amigos bater um papo e além de tudo degustar uma alimentação que 

é típica né da Colônia; o Jorge que sabe muito bem como funciona. Gostaria de 

parabenizar também é a colônia do Sakabin por mais esse evento grandioso que foi 

feito. Na última quarta-feira Casa se reuniu na comissão na reunião das comissões para 

definir a futura Comissão composta da CEI para fazer a Comissão Especial de 

Investigação sobre a denúncia que foi apresentada junto ao Ministério Público; de 

comum acordo de que os membros seriam esses como foi discutido aqui já 

preliminarmente; a única coisa que está sendo é redigida novamente devido ao vereador 



Reinaldo também se manifestar quanto ao interesse em participar, e eu posso dizer da 

minha parte, apesar de eu ser um dos requerentes, eu preferi não participar nesse 

primeiro momento porque, tendo qualquer tipo de apontamento no relatório posterior é 

esse relatório se caso haja, qualquer tipo de apontamento para criação, será criado uma 

comissão processante; e aí sim da qual eu pretendo fazer a parte; então acho que nesse 

primeiro momento, a comissão está muito bem representada pelo vereador Jorge 

Mishima como Presidente e os demais membros né; acredito que vai ser um trabalho 

árduo, trabalho sério, acredito na imparcialidade e no respeito para com os Poderes; já 

deixei bastante claro a minha manifestação na Sessão passada, que foi uma Sessão 

muito desgastante para nós Vereadores, ainda mais para mim como primeiro-secretário, 

lendo uma denúncia do Ministério Público que não é fácil né; você está lendo uma 

denúncia que parece que você está lendo uma denúncia de um condenado né; e se quer 

ele ainda teve o direito à defesa e por isso foi criada essa comissão; então acredito na 

imparcialidade da Comissão, na transparência da Comissão, e isso será de fundamental 

importância não só para a Comissão, mas para nossa cidade. Caso haja qualquer tipo de 

irregularidade comprovada na denúncia do Ministério Público, vamos para Comissão 

Processante; caso a comissão entender que não, vamos no arquivamento, isso a 

Comissão terá o prazo transmissão...Vereador Venâncio cede seu tempo regimental 

para o Vereador Fernando que continua a oratória; então diversas pessoas que estiveram 

na Sessão anterior na segunda-feira passada,  quando foi aprovada a instalação da CEI, 

diversas pessoas me procuraram tantos os prós quanto os contra, e eu deixei bastante 

claro para todos que me procuraram; eu sou um tipo de vereador que eu tenho bastante 

transparência em todos os meus atos e bastante coerência e procuro ser o mais coerente 

o mais justo possível; e eu em momento algum vou ceder  pressão de  A, B ou C; eu vou 

esperar o relatório dessa Comissão e em cima do relatório dessa Comissão eu terei meu 

posicionamento de voto nessa Casa. O meu voto com certeza não vai se não será se a 

grupo A grupo B grupo C esteja interessado na cassação ou na absolvição; eu vou 

deixar isso bastante claro tanto na Sessão passada quanto nessa Sessão; volto a repetir: 

não sofrerei e não aceitarei pressão de quem quer que seja na decisão do meu voto, ele 

vai ser bastante coerente, com o posicionamento que a Comissão tomar; seja pela 

cassação seja pelo afastamento seja pela absolvição; eu tomarei bastante cautela, 

critérios, serenidade para proferir meu voto no caso da Comissão. Eu agradeço é a parte 

senhor Presidente, muito obrigado. Próximo orador inscrito, Vereador Jorge Mishima, 

cumprimenta a todos e diz: Essa Comissão escolhida, requerida pelo nobre Vereador 

Robério, me colocou como Presidente da Comissão; nesse momento tumultuado que 

passa Biritiba Mirim, é uma situação extremamente delicada, mas nós temos que agir da 

forma mais coerente possível e isso nós faremos; são pessoas que integra e que 

compõem a Comissão: Vereador Relator Leonardo; Membros Reinaldo; Membro 

Walter; tem absoluta certeza de que estaremos analisando friamente, não vendo partido, 

não vendo amizade; mas sim, a responsabilidade daquele que dirige o nosso município 



que o seu Prefeito Municipal; estaremos analisando profundamente, essa Comissão 

estará no prazo que espero nobre Presidente, Senhores dos Vereadores; que dentro de 30 

dias nós estaremos concluído; essa Comissão estará dando seu Parecer; trabalho maior 

será do Vereador Venâncio que é o Relator das Comissões; houve, não digo até 

consenso; eu me propus a ser Presidente e foi graças a Deus acolhido pela maioria do 

qual eu agradeço; eu agradeço profundamente e muito obrigado pela confiança 

depositada em mim; não é agora no término do meu mandato como vereador que eu iria 

me sujeitar a não ser justo; isso sempre pautei ao longo da minha vida política pelo 

sexto mandato que todo mundo já deve estar cansado de saber; têm 26 anos e 

completarei como Vereador dentro do município, minhas contas foram, fugindo um 

pouco do tema, a minhas contas foram aprovadas Graças a Deus; então eu tenho uma 

ficha digamos limpa. Fui Vereador Presidente desta Casa por três mandatos como 

Presidente dessa Casa, graças a Deus não tenho nenhuma, nada que possa me 

incriminar; então baseando nisso, eu quero e tenho certeza que o voto de Vossa 

Excelência é de confiança, e retribuirei isso com muito trabalho, com muito respeito 

para com todos que forem ouvidos. Eu quero parabenizar o nobre Vereador Robério 

grande expoente da política de Biritiba Mirim pelos seus 50 anos 51 anos né dado; 

parabéns para Vossa Excelência que tem uma longa vida e que Deus te abençoe 

obrigado. Próximo orador inscrito Vereador Marcelo, falo daqui mesmo gostaria só de 

me reportar a todos e agradecer a presença, agradecer você também viu Sérgio, está 

substituindo o Fernando hoje que está impossibilitado da vista não estar boa; gostaria de 

usar esse tempo justamente para parabenizar aqui o Robério, com quem eu tenho o 

prazer de dividir a Mesa, desejar um feliz aniversário; que você tenha ai mais 51 anos 

de vida com prosperidade. Também hoje parabenizar o servidor que acabou de se 

aposentar que é o Mauro Olimpio, hoje também, cara que ajudou muito a gente no RX, 

quero desejar feliz aniversário para ele. Gostaria de vir a essa Tribuna agradecer a todos, 

pessoal da imprensa, todos os nobres pares; dizer que essa escolha desta comissão, ela 

foi feita com consenso dos vereadores que aclamaram o nome do Jorge como 

Presidente; todos os vereadores acharam que era o nome mais sensato para a 

composição da Presidência; eu não tenho dúvida da composição do grupo, com a 

inclusão do Reinaldo, deixar bem claro que as escolhas dos Membros são daqueles que 

assinaram; eu não poderia fazer parte, Fernando no primeiro momento não quis fazer, o 

Reinaldo quis; saiu hoje e foi protocolada né. Então seja bem-vindo Reinaldo, é um 

direito você assinou querendo a investigação; é direito que você faça parte também da 

investigação né; então que seja feito o melhor trabalho da melhor maneira possível. 

Queria também me dirigir ao Flávio está ai do Pomar do Carmo, claro que a gente pediu 

providências seu requerimento sobre as rotatórias que são de extrema urgência, está na 

mão do nosso jurídico, quero te pedir desculpas por um momento que tivemos ao longo 

dessas duas semanas em um pouco de trabalho; eu falei com sua esposa com a Denise 

acho que ela te passou o recado né; então eu solicito para você um pouquinho mais de 



paciência pra gente poder fazer o requerimento não só da rotatória do Pomar do Carmo, 

mas, todos juntos aqui unirmos forças e pedir do Nova Biritiba que é de extrema 

urgência também, a gente pede, vamos rezar para que não por enquanto não aconteça 

mais atropelamento acidente nessas duas entradas né Flávio; mas a gente tá te peço 

desculpa que aparece, fomos aí acometido de alguma desencontros né; mas está na mão 

do nosso jurídico para atentar quem de direito e vamos nos mobilizar não só este 

Vereador, mas como todos, tá uma luta nossa para que possamos receber as duas 

rotatórias que é de extrema urgência para a gente tá; tanto na nova Biritiba como Pomar 

do Carmo. Então gostaria de pedir desculpas e falar para você Flávio, que ela tá 

interessada tá de coração. A todos os demais, gostaria de agradecer e desejar uma boa 

semana tá. Tenha um bom retorno sem mais para o momento, a gente vai ta aí pedindo 

aos vereadores que tem contato com prefeito, se ele for mandar algum projeto que ele 

possa mandar antes, pra gente poder tirar Xerox daí poder encaminhar os demais 

vereadores uma cópia para poder tá discutindo Vereador Fernando pede pela ordem e 

diz:Vossa Excelência foi bastante felizes eu perdi a oportunidade de falar na minha 

explanação ali; eu gostaria de parabenizar sobre a sua colocação na Sessão passada, e, 

que independente desse processo movido pelo Ministério Público da qual essa Casa 

acatou, instalando essa CEI, é de que momento algum essa Casa parar aos seus 

trabalhos principalmente com os projetos Executivo; então eu gostaria de parabenizar a 

Vossa Excelência pela atitude tomada, por que nós temos ainda, a questão da lei 

Orgânica, a questão da LDO e diversos outros projetos, isso é de fundamental 

importância a seriedade que Vossa Excelência está tocando. Obrigado. Vereador 

Marcelo retoma a palavra: a gente espera não misturar as estações; uma coisa é apurar o 

que tem que ser apurado pela CEI, e que tem que ser conduzida, e diga-se de passagem 

Presidente não tem participação na CEI, Presidente da CEI foi eleito hoje é o Jorge 

Mishima, o trabalho ele é autônomo; ele é bem como o Relator e os Membros que a 

compõem a totalmente; Presidente da Câmara não tem nada a ver com a CEI; a gente 

agora fica praticamente alheio,então trabalho da Câmara bem como essa Mesa Diretiva, 

Robério nós vereadores ela continua da mesma maneira; então os projetos eu peço só 

que o Prefeito mandar, a gente vai ter responsabilidade a Casa tem que andar; que ele 

possa mandar para a gente tirar uma cópia é o que a gente vai fazer agora apenas 

mandar uma cópia, para cada Vereador como a gente ter feito; a gente poder analisar 

antes, não se vota mais nada agora aqui, nem é como a gente combinou viu Sérgio né, 

vamos voltar tudo, como pegar uma copia cada Vereador ler; não vai voltar mais nada 

parto fórceps aqui; vamos trabalhar com calma agora aqui e como manda a questão 

aqui; eu desejo boa sorte a todos aí da Comissão viu Jorge, Raposão, Walter, 

Reinaldinho né. Que Deus abençoe vocês aí a todos os vereadores também, a gente vai 

precisar de sorte e muito trabalho aí né. Desejo a todos uma boa semana até mais; ah, 

tem mais vereadores escrito perdão; já estou achando que eu tô falando com Presidente 

me desculpa; próximo Vereador inscrito Vereador Robério cumprimenta a todos e diz: 



eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, referentes à Comissão Especial; 

primeiramente parabenizar o Jorge Mishima aí, não vai ser fácil, mas, como diz foi a 

pessoa indicada uma pessoa com extrema experiência, já com vários mandatos, pessoa 

que eu tenho certeza que vai ter muita cautela; não é nós aqui que vamos julgar; eu 

tenho certeza que essa Comissão tá aí para fazer um bom trabalho. Gostaria também de 

esclarecer que teve oito assinaturas né; para que fosse criada essa Comissão; não havia 

necessidade das oito assinaturas, mas, tivemos oito assinaturas a favor dessa abertura da 

CEI; importante deixar bem claro aqui, que como foi é uma denúncia do Ministério 

Público, é uma coisa que tem é obrigação dessa Casa né é obrigação dos 13 Vereadores 

tá olhando observando e vendo o que houve se realmente é verdade se não é; como disse 

o nobre Vereador Fernando José Gonçalves muitas pessoas procuraram ele assim como 

muitas pessoas me procurou também e procurou também os demais vereadores, porque 

a preocupação é muito grande e nós temos sempre que averigua né e eu como 

requerente no meio de oito assinaturas que foi a favor dessa Comissão, e eu fui o 

requerente porque no meio de oito assinatura tem que ter um requerente, isso é 

normal;então com a vinda hoje do Vereador Reinaldo Pereira Junior, gostaria inclusive 

também de parabenizar que faça parte mesmo dessa Comissão, eu tenho certeza que 

essa Comissão vai ser bastante transparente, principalmente com a população que 

aguardar ansiosamente uma resposta; então quanto a Comissão era isso que eu tava 

querendo falar. Agora eu gostaria de falar sobre requerimento nº298 que da minha 

autoria, onde esses atletas realmente, nobre Vereador, precisa realmente ser resgatado. É 

claro é, tem alguns que já não jogam mais; que a Secretaria de Esporte faça o convite 

para poder primeiro revitalizar tá a quadra, e depois que faça o convite para eles 

poderem está treinando também; é até mesmo porque participei inclusive o ano passado 

o ano retrasado 3 a 4 anos aí consecutivos dos jogos regionais, onde muitos municípios 

realmente vai buscar o atleta profissional; só que isso é um custo alto para o município e 

realmente como estava falando Nobre Vereador Jorge; Vereador Fernando o Marcelo 

fez um comentário também; nós não pagamos o município não pagou por que nós não 

contratamos atletas profissionais, e gostaria também deixar claro aqui que isso acontece 

muito principalmente no futebol de campo, no futsal, no vôlei, então existem outras 

modalidades onde realmente a própria, o município né, trata o profissional para ter um 

melhor desempenho dentro de uma competição; e eu acho errado isso, só que o nosso 

município Biritiba Mirim não tem feito, esse tipo de ação, porque os atletas que nós 

temos dentro do município, são os atletas que representam o município; nós não 

contratamos Suzano nem Poá como outros municípios faz a contratação. Quero 

agradecer o jornal do Povão, aí o Márcio, pela lembrança, muito obrigado, tá ok seria só 

isso mesmo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Nosso por escrito. Não havendo 

mais oradores inscritos só quero recapitular então que a leitura que me perguntaram a lei 

a respeito daquela denúncia do Mario Berti; ela foi ela não foi lida na integra, ela está à 

disposição da CEI; ela vai ficar apensada a disposição da CEI, só não houve 



necessidade; ela fica apensada à disposição; uma cópia anexa à disposição da CEI da 

Comissão atual agora né porque já não há necessidade por que atendemos ao pedido do 

Ministério Público; apenas isso, queria desejar uma boa semana a todos agora não tem 

mais ninguém para falar agora sim eu posso (...) fique com Deus boa semana a todos.        

Concluindo os trabalhos, o senhor Presidente declara 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, 11 de setembro 

de 2017. 
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