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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019.  

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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, 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 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 Vice-

Presidente, Marcelo Batista de Miranda Melo, que procedesse a chamada 

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

assinaturas presentes, apostas às fls. 026 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 14 de outubro de 2019. O Nobre 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo 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 

Ofício nº 144/2019. 2. Ofício n.º 144/2019 - SMA – Prefeitura Municipal de 

Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n° 269, 316, 320 

ao 328, 331 ao 337/2019; *Termo Aditivo n°02 ao Contrato n° 051/2019; 

*Contratos n° 43, 50, 51, 52, 54/2019. Terminado o Expediente, passou-se às 

Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 273 a 

276/2019. 1. Indicação nº 273/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

junto ao Departamento Competente providenciar e implantar redutor de 

velocidade, tipo “lombada” na Rua Claudino Nunes de Siqueira, na altura do 

número 120, próximo ao Mamute Lanches, nesta cidade. Esta é uma reiteração 

das indicações n° 276, 403, 450/2017, 120, 130, 148, 164, e 181/2018, 033 e 

236/2019. 2. Indicação nº 274/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Competente à realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Carrião e Mogiana, Bairro Cruz 

do Alto, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma reiteração das 
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indicações n° 037, 072 e 103, 131, 157/2018, 040, 151, 103, 186, 196 e 

237/2019. 3. Indicação nº 275/2019, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 

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

junto ao Departamento Competente a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Mário Bortolussi e Antônio Rossi, 

Parque Castellano, nesta cidade, em toda a sua extensão. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 171, 208 e 235/2019. 4. Indicação nº 276/2019, de 

autoria do Nobre Vereador Sergio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de troca de 

lâmpadas nas Ruas do Bairro Cruz das Almas.  Terminadas as Indicações, 

passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 067/2019. AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. 1. Projeto de 

Lei n° 067/2019: Dispõe sobre a concessão de benefício para pagamento de 

débitos fiscais em atraso, estabelece normas para sua cobrança e execução 

fiscal, e dá outras providências. Terminados os Projetos em Deliberação, 

passou-se à ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente solicitou a leitura dos 

Requerimentos nº 287 a 301/2019. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 287/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

o mesmo interceda junto ao Departamento Competente para que seja realizado 

o serviço de roçada/limpeza no terreno ao lado de EMEI Pedro Henrique 

Guimarães Melo Rodrigues, localizada na Rua Castro Alves, Cruz das Almas. 

APROVADO. 2. Em única discussão e votação o Requerimento nº 288/2019: 

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

Departamento Competente para que seja realizado o serviço de pavimentação 

(asfalto ou bloquetes) na viela ao lado do Instituto Reviver, sito a Rua Vereador 

João Suharo Makiyama, n° 450, Jardim Alvorada. APROVADO. 3. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 289/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, que o mesmo interceda junto ao Setor Competente e tome 

as devidas providencias em relação ao serviço de limpeza e roçada em todos 

os campos/campinhos do Município. O Vereador Juniel da Costa Camilo 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o Nobre Vereador Robério e 

gostaria de fazer junto essa propositura junto com o senhor, até porque, na 

verdade, nós, vereadores aqui, questionamos muito em requerimentos, 

indicações ao senhor Prefeito em estar fazendo limpeza e roçada desses 

campos aí. Na verdade, eu acho que deveria nem ser necessário a gente estar 

fazendo isso, né? Até porque a prefeitura, o setor competente, a secretaria 



3 
 

deveria ter um cronograma a estar realizando essa limpeza nesses campos, 

roçadas. Nós não temos tantos campos na cidade! E até porque eu vejo isso 

como necessário; o senhor também, os demais vereadores, que não é tanto 

serviço. Então é só a prefeitura, ela tomar providência. Temos profissionais 

excelentes, mas às vezes pode estar faltando um cronograma aí. Eu entendo 

dessa maneira. Não seria nem necessário nós estarmos cobrando isso, mas 

parabéns pelo seu requerimento; gostaria de fazer essa propositura junto com 

o senhor, porque nós sabemos que nossos jovens estão aí em final de 

semana, às vezes, não têm diversão na cidade, então acaba utilizando muito 

esses campos, e estão aí largados; são várias pessoas também que me 

cobram, então meus parabéns mais uma vez!”. O Vereador Robério de 

Almeida Silva solicita um aparte: “Está autorizado a assinar essa propositura, 

o requerimento junto comigo, e digo mais, nobre Vereador: realmente é uma 

perda de tempo fazer tal requerimento. Isso aí deveria... não, isso aí deveria 

ser uma obrigação da prefeitura, sem ter que passar por essa Casa. Muito 

obrigado, está autorizado!”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

JORGE MISHIMA. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

290/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a 

Secretaria Competente, para que providencie junto ao Setor Competente do 

Município, os reparos necessários nas laterais do Córrego do Santo, próximo à 

ponte da mesma, pois em alguns pontos está desmoronando, podendo 

comprometer o asfalto. Solicita ainda ao setor de obras, visando efetuar a 

operação tapa buraco na Estrada do Minami, próximo à entrada do sitio do 

Senhor Sasazawa. APROVADO. 5. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 291/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente a troca de lâmpadas na Academia ao Ar 

Livre do Bairro da Alvorada A. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS. 6. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 292/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, para que junto ao Departamento Responsável para que 

faça a troca de lâmpadas de iluminação pública do poste localizado na Rua 

Euclides da Cunha, próximo a chácara Recanto das Flores, no Bairro Cruz das 

Almas. APROVADO. 7. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

293/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto 

ao Departamento Responsável venha fazer manutenções no encontro das 

Ruas Juscelino Kubitscheck, Nilo Peçanha e Epitácio Pessoa, próximas a 

escola E.E Angélica de Jesus Ferreira, no Bairro Vista Alegre. O Vereador 

Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar também 
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a nobre vereadora Zuleika e, se a senhora autorizar, gostaria também de 

assinar junto com a senhora nessa propositura, até porque acho que vários 

vereadores aqui já fizeram o pedido, já tem algum tempo que vêm pedindo ao 

Poder Executivo. Na verdade, nós temos ali já casos de pessoas, de crianças 

que já se machucaram, que caíram ali. Esse vereador, junto com o vereador 

Reinaldo Júnior também, já estivemos local; a escola, a direção da escola já 

chamou a gente para estar vendo a real situação; já tem meses e nenhuma 

situação foi tomada. Então a gente vê, sim, o descaso. Nós precisamos todos 

estarmos unidos, sim, juntos. Parabéns, nobre vereadora! E hoje a gente vê 

que passa o ônibus naquela rua; acho que é a rua do nobre Vereador aqui. 

Então você pode ver que o asfalto está afundando; se você ver onde os ônibus 

passam, o asfalto não foi preparado para estar passando carros pesados igual 

ônibus, e está uma situação lamentável. Então parabéns, e conte sempre com 

meu apoio! Muito obrigado!”. A vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar 

Passos solicita pela ordem: “Obrigada, nobre vereador, e tem a permissão de 

assinar”. APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

294/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo 

interceda junto ao Departamento Responsável venha fazer a limpeza do bueiro 

que se encontra localizado, na Rua Maria Gema de Melo Oliveira, próximo a 

EMEF Nelson de Oliveira Camargo, no Bairro Yoneda. APROVADO. AUTORIA 

DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO BARBOSA. 9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 295/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

roçada na Rua Princesa Leopoldina, Vila Operária. APROVADO.10. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 296/2019: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, interceda junto ao Órgão Competente para que seja feita a 

troca de lâmpada queimada na Rua Hermes da Fonseca n° 83, Vista Alegre, 

próximo a Escola José Carlos Prestes. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE 

VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 11. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 297/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

solicitando informações sobre todas as obras que se encontram paradas na 

cidade, e quais as providências tomadas para que as mesmas sejam 

retomadas. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: “Gostaria 

de parabenizar o nobre vereador pelo requerimento 297, e pedir a permissão 

para assinar com o mesmo.”. O Vereador Juniel da Costa Camilo responde: 

“Agradeço, vereador, tem toda a permissão, e estendo aos demais vereadores 

também.”. APROVADO. 12. Em única discussão e votação o Requerimento nº 

298/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, solicitando 
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informações sobre a máquina que foi comprada da usina de asfalto frio, que se 

encontra deteriorando no pátio e quais as atitudes que a Prefeitura está 

tomando para resolver este problema. O Vereador Fábio Rogério Barbosa 

solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador aí devido ao fato 

desse requerimento quanto àquela máquina, tendo em vista que realmente fui 

chamado lá também no Pátio Municipal; a grande perda de material de massa 

asfáltica que está tendo ali poderia ser reutilizada. Inclusive tive até denúncias 

aí sobre aquele material que está sendo usado em outras coisas que não são 

da prefeitura, o qual a gente já está apurando e vamos apurar; ou seja, 

estamos perdendo o material, a rua cheia de buraco... e outra: não estamos 

perdendo, já perdemos, aquele material já foi perdido, está tudo seco lá e 

deteriorado, e eu gostaria de fazer coro a essa assinatura, vereador”. O 

Vereador Lourival Bispo de Matos solicita pela ordem: “Parabenizar o 

vereador Juniel por esse requerimento, porque realmente todas às vezes que 

eu vou realmente no pátio, eu me sinto envergonhado de ver tanto material lá, 

os materiais jogados, podemos dizer assim. E não é um mês, dois meses, não! 

Esses materiais já estão quase praticamente seis vezes lá. E a gente olha 

pelas ruas asfaltadas, cada tapera, umas taperas de buraco lá que são 

incalculáveis; e o material guardado lá, ressecando, uma máquina, e eles não 

têm a capacidade, e a moral - nós temos que falar - a capacidade e moral para 

eles realizar realmente um trabalho tão simples que é! Porque se fosse, se 

você precisasse, vamos dizer, de... para isso é um produto, asfalto frio, para já 

se falar isso, que é muito fácil de ser trabalhado. Agora é falta de quê? De 

gestão, capacidade e boa vontade! Mas infelizmente, eu já digo logo: nem 

secretário e nem o senhor Prefeito nenhum, porque se é um prefeito que tem 

voz ativa, não deixava secretário dar ordem, não! Ele quem dá as ordens, é o 

Executivo. Infelizmente esse nosso prefeito não tem coragem de chegar no 

secretário e determinar qualquer trabalho para ele ser executado. E hoje nós 

estamos vendo a vergonha que está se passando naquele pátio. Quando eu 

vejo uma máquina daquela, rapaz, máquina nova, jogada, e, por causa disso, 

não faz um serviço para a população, isso é uma vergonha! Envergonha nós 

hoje, que trabalhamos nessa casa, porque todos nós cobramos, não é só o 

vereador Lourival, não! Todos nós cobramos, somos cobrados todos nós pela 

população. E nós ficamos com uma cara de banjo, sem saber o que responde! 

E a turma: „Ah, mas e aquele material lá?‟. O que se fala?! “Ah, mas é isso é o 

Prefeito, isso é o secretário...”. Quer dizer, isso é uma vergonha para nós! Só 

que eu deixo um alerta ao senhor Prefeito: eles tomem as providências, porque 

realmente do modo que está, a casa vai cair, só isso. Muito obrigado!”. O 
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Vereador Juniel da Costa Camilo solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer 

o apoio dos nobres vereadores, e já ouvi comentários de funcionários, que até 

essa máquina está parada até porque precisava liberação da CETESB, que 

não sei o quê... eu vejo da seguinte maneira; não sou técnico na área, mas a 

prefeitura, ela tem um corpo técnico, e até quando vai comprar uma máquina 

para fazer um serviço dessa maneira, tem que haver um estudo! Não podemos 

simplesmente chegar e comprar uma máquina, comprar um material e estar 

deixando aí deteriorando. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro que está 

sendo jogado fora, e quem perde é a população. Esse é meu posicionamento 

sempre nessa casa, sempre fui firme; não sou contra administração nenhuma, 

mas eu vejo que precisa, sim, tomar um pulso firme nessas obras que estão 

paradas também. Muito obrigado!”. APROVADO. 13. Em única discussão e 

votação o Requerimento nº 299/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki 

Tajiri, solicitando toda a documentação da creche do Jardim dos Eucaliptos, o 

valor gasto nas obras, o motivo da não finalização da mesma, o prazo para a 

liberação da creche, e as medidas tomadas pela Prefeitura para a abertura da 

mesma. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO 

MIRANDA. 14. Em única discussão e votação o Requerimento nº 300/2019: 

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

Competente para que seja feita a reposição de asfalto na Rua Nilo Peçanha n° 

343, Jardim Vista Alegre. APROVADO. 15. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 301/2019: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que seja feita a limpeza das caixas de água pluviais na Rua Primeiro de 

Setembro n° 224 e toda sua extensão, Jardim Yoneda. APROVADO. Tendo em 

vista não haver mais matérias a serem tratadas, o Sr. Presidente informa que 

encontra-se inscrito para fazer uso da Tribuna o munícipe Sr. Luiz Fábio de 

Santana, cujo assunto é: Portal da Transparência. O Sr. Presidente informa ao 

munícipe que o mesmo poderá discorrer sobre o tema pelo tempo de cinco 

minutos. Na Tribuna, o Sr. Luiz Fábio de Santana inicia seu pronunciamento: 

“Em primeiro lugar, quero exaltar o nome de Deus e dizer glória a Deus pela 

vida de cada um aqui neste momento, porque a gente, sem Deus, não somos 

nada! Se você não tiver Deus no coração, você não é nada! Senhores 

vereadores e senhora vereadora e população presente aqui nessa Casa de 

Leis, venho apresentar minha indignação com algumas situações que vêm 

ocorrendo em nosso município, seja na esfera do Executivo e seja no âmbito 

Legislativo. Sabemos que a nossa Constituição Federal diz que todo poder 

emana do povo. Mas, infelizmente, isso parece não se aplicar em nossa amada 

Biritiba Mirim, pois o que temos constatado é que uma minoria que, a todo 
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custo, meio que fica perpetuando nos poderes municipal Executivo e 

Legislativo. Saibam que, por mais que queiram me intimidar e falar inverdades 

sobre a minha honra, não vão conseguir me calar. Serei sempre esse cidadão 

biritibano que luta para mostrar a verdade sobre os erros e barganhas políticas 

que vivem alguns a fazer na cidade. Políticos que vivem se vestindo de 

cordeiro, quando, na verdade, não passam de lobos vorazes e que não medem 

as consequências dos males que provocam à nossa sociedade. Por isso, pois, 

pensa somente em satisfazer o seu ego e a vontade de alguns que prestaram 

serviço obscuro. Um exemplo é o corporativismo que alguns vereadores vêm 

descaradamente fazendo para blindar alguns políticos que estão sendo 

investigados nas diversas esferas da Justiça. Um exemplo claro é a manobra 

em relação à Comissão Especial de Investigação sobre o desvio...”. O Sr. 

Presidente Fernando José Gonçalves interrompe e diz: “Senhor Luiz, por 

gentileza, o senhor colocou em seu requerimento o assunto „Portal da 

Transparência‟, e não é o que vossa excelência está tratando...”. O Sr. Luiz 

Fábio de Santana diz: “É isso, vou chegar lá.”. O Sr. Presidente Fernando 

José Gonçalves prossegue: “Vossa senhoria está tratando de CEI, está 

tratando de outros assuntos! Se continuar, eu serei obrigado a interromper. A 

tribuna é livre, mas desde que vossa excelência cumpra o que colocou no 

papel. No papel, vossa excelência colocou: „Portal da Transparência‟. Se for 

tratar de outros assuntos, poderia até ser tratado, mas colocasse no 

requerimento de informação de vossa excelência. Então gostaria que vossa 

excelência se atentasse ao que foi solicitado, tá certo? Se vossa excelência 

solicitasse qualquer outras questões, não teria problema nenhum, mas 

colocasse „Questão de CEI‟, „Questão de merenda‟, „Questão de transporte‟ e 

tudo mais! Agora vossa excelência colocou no livro e no requerimento: „Portal 

da Transparência‟, então fica-se registrado que está aberta a Tribuna para 

vossa excelência falar sobre Portal da Transparência, e nada mais além 

disso!”. O Sr. Luiz Fábio de Santana diz: “Nobre Presidente, eu acho que o 

senhor está um pouquinho equivocado e o senhor está um pouquinho exaltado. 

Eu ia chegar lá...”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Sr. presidente, gostaria de pedir a minha retirada, pra não participar desse 

circo.”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves solicita: “Por gentileza, Sr. 

Luiz, continue.”. O Sr. Luiz Fábio de Santana prossegue: “Ok. Outra situação 

vergonhosa é a falta de informação mais precisa no Portal da Transparência e 

no site da Câmara Municipal por quanto se trata de contratações e licitações. 

Conforme explicação do nobre presidente Fernando Gondim a um 

questionamento meu em relação à contratação de empresa de Guarulhos para 
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prestação de serviço na Câmara Municipal, até porque, se foi através de 

solicitação, por que não encontramos a relação de outras empresas? E não 

podemos deixar de falar sobre o contrato específico do escritório de advocacia 

de Guarulhos. Conforme consta no Portal da Transparência, seria de três 

meses de duração o respectivo contrato, todavia, já foi disponibilizado quatro 

pagamentos de R$ 11 mil, sendo estes na seguinte data: 11/07, 13/08, 03/09 e 

15/10. Assim, gostaria de saber se houve aditivo no contrato, até porque nada 

é mencionado sobre prorrogação. Só isso, Sr. vereador.”. O Sr. Presidente 

Fernando José Gonçalves pergunta: “Encerrada a participação de vossa 

excelência?”. O Sr. Luiz Fábio de Santana responde: “Encerrada. Obrigado a 

todos os presentes, e eu gostaria de dizer que na próxima segunda estarei aqui 

de novo. Vou protocolar e vou querer saber sobre a CEI da merenda.”. O 

Vereador Leonardo Venâncio Molina interpela: “Ô, Fábio, por favor, espera 

um pouquinho...”. O Sr. Presidente Fernando José Gonçalves detém a fala do 

Vereador e diz: “Senhores... ((interposição de falas - inaudível)) senhores... 

((interposição de falas - inaudível)) senhores, por gentileza! ((interposição de 

falas - inaudível)) Encerrou-se a inscrição! Encerrou-se a inscrição, encerrou-se 

a fala. Solicito ao Vereador Sergio que conduza o declarante... ((interposição 

de falas - inaudível)) Solicito ao Vereador Sergio que conduza o declarante até 

a presença... ((interposição de falas - inaudível)) Está suspensa a Sessão por 

cinco minutos!”. Devido à manifestação do plenário, o Sr. Presidente suspende 

a Sessão. Retornando os trabalhos, o Presidente solicita que faça a chamada 

nominal dos Vereadores presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a 

Sessão. O Sr. Presidente solicitou silêncio no plenário. Em seguida, solicitou ao 

Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal dos Srs. Vereadores 

inscritos para fazerem uso da tribuna. Novamente o Sr. Presidente solicita ao 

plenário que se mantenha em silêncio. O primeiro Vereador inscrito é o Fábio 

Rogério Barbosa, que, com a palavra diz: “Boa tarde, senhor presidente, 

senhores membros da mesa e do Legislativo! Sr. presidente, fico indignado 

num dia como hoje, você vir para trabalhar, cabeça quente, um monte de 

situação para responder nessa cidade, ninguém toma atitude, e a gente tem 

que participar de um circo! É inadmissível! Mandei chamar uma viatura ali, sim, 

onde fui acusado também de ser... polícia, para vocês, aqui não é „vocês‟, não! 

„Todo mundo aqui tem uma postura e todo mundo é igual‟, não é igual! Eu não 

perco meu tempo fazendo circo. Eu não perco meu tempo fazendo balbúrdia, 

falando mal de um, falando mal de outro! Que política é essa nessa cidade, de 

querer se aparecer, de falar que é melhor?! Eu nunca usei poder de vereador, 

não! Uma que eu estou vereador e, se eu estou Vereador, eu vou trabalhar 
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pelo povo. Vida ilibada? Vamos começar a falar de vida ilibada? Essa cidade é 

pequena, se a gente souber de tudo que acontece aqui, de tudo que nós temos 

aqui, muita carinha aqui cai! Se tiver que mostrar tudo o que nós temos aqui, 

muita carinha cai! Então o mínimo que a pessoa tem que fazer aqui é ter 

respeito com quem está aqui dentro trabalhando! É assim que você quer 

representar povo aqui dentro?! É assim que você quer representar povo aqui 

dentro?! Quando acabar esse ano e o ano que vem, cadê o solidariedade, cadê 

o criador disso, o criador daquilo?! Não vai existir! Que política suja! Falando 

mal de um, falando mal de outro, falando que um é ladrão. Quem tem que 

provar é a justiça! O cara que é estudado, o cara que tirou OAB, o cara que fez 

o concurso público que vai fazer isso! Não sou eu, não é os vereadores, não é 

presidente, não é ninguém. Senhor Presidente, desculpa, mas eu peço a minha 

retirada para não participar desse tipo de coisa. Eu vim aqui para trabalhar pela 

cidade, não sou de time A, de time B, de time C, eu sou um cara que vim 

trabalhar pela sociedade, para quem está aí embaixo, e meu nome está 

disponível para quem quiser pôr em fake-página aí! Sou ignorante mesmo, mas 

uma coisa que o meu pai me deu foi honra. Antes de eu falar do meu 

carioquinha, eu olho no carioquinha dos outros, valeu!”. O próximo vereador 

inscrito é o Vereador Robério de Almeida Silva, que, com a palavra diz: 

“Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares aqui presentes, 

população aqui presente! Hoje eu venho nesta Tribuna... estou indignado 

também com o que vem acontecendo, mas eu venho falar de um assunto 

bastante importante, que é da Escola Pedro Henrique, onde eu fiz um 

requerimento de número 287, que pede a limpeza do terreno em volta, ao lado 

dela, por quê? Porque já tem cobra, rato, algumas mães estão reclamando 

sobre essa situação, e se a gente não pedir para o Poder Executivo, realmente, 

ele não vai fazer, assim como não está fazendo. O nobre Vereador Juniel da 

Costa Camilo, ele falou uma verdade, e realmente é um requerimento que não 

havia necessidade de estar fazendo. É um requerimento que realmente não 

podia passar por essa Casa para poder o prefeito estar atendendo. Mas, 

infelizmente, como ele não está fazendo, o nosso dever e a nossa obrigação é 

de encaminhar, sim, um requerimento para o Poder Executivo. Assim como 

também o requerimento 291, que é de troca de lâmpada para a academia ao ar 

livre. Realmente é bastante complicado isso aí, porque também é outro 

requerimento que não havia necessidade de ser feito. Gostaria de parabenizar 

também o Vereador Juniel da Costa Camilo, um requerimento que ele fez de 

número 297/2019. Este requerimento, na data do dia 3 de setembro de 2019, 

eu também encaminhei esse requerimento 3 de setembro de 2019, onde eu 
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estou pedindo para o Poder Executivo que o mesmo disponibilize a este 

Vereador um relatório detalhado referente a todas as obras municipais que se 

encontram paradas e os motivos de eventuais interrupções ou paralisações 

desta obra. Então, Vereador, realmente está certo, porque até hoje eu não tive 

essa resposta do Poder Executivo. Então o que o Legislativo tem que fazer é 

exatamente isso: é cobrar o Poder Executivo, por quê? Para não ficar essa má 

impressão que é de obrigação do Poder Legislativo. Não, gente! Está tendo 

uma inversão, inclusive uma inversão de valores. O que é de prerrogativa do 

Executivo, é o Executivo que tem que arcar com as consequências. Agora, o 

que é de responsabilidade do Poder Legislativo, é o Legislativo que tem que 

responder. Assim como o que é de responsabilidade do Poder Judiciário, é o 

Judiciário que vai ter que dar uma resposta, é o Judiciário que vai dar solução, 

não só para essa Casa do Legislativo, mas também do Executivo. Então são 

muitas as coisas que a gente entristece cada vez mais dentro do nosso 

município, é fazer as devidas cobranças, mostrar o trabalho, o trabalho meu 

como Vereador e dos demais vereadores desta Casa aqui também, que está 

trabalhando incansavelmente. O que a população precisa entender é que se o 

Poder Executivo não atender tal requerimento, não pode jogar a 

responsabilidade para o Poder Legislativo, principalmente quando tem um 

documento que está disponível no gabinete de cada vereador desta casa. 

Então hoje nós sofremos com vários problemas, inclusive os munícipes não... a 

Prefeitura não está tendo carro para levar os munícipes para o hospital! 

Conforme eles vêm me procurar, eu acredito que vêm procurar cada Vereador 

dessa Casa também. Isso aí é culpa... é culpa do vereador? É culpa do 

Legislativo? Então isso aí, cada um tem que ficar atento para não fazer uma 

acusação que não tem cabimento, que é o que eu vejo hoje, infelizmente, no 

nosso município. A questão do CAUC. A questão do CAUC; a prefeitura, o 

Poder Executivo, talvez, só vai sair do vermelho se acontecer o leilão do pré-

sal para poder ter a liberação do recurso municipal. Então, enquanto isso, o 

município está parado. Agora, minha preocupação - só para concluir, 

excelentíssimo senhor presidente - a minha preocupação, o que que é? É o 

nosso município não entrar em um colapso financeiro! Será que tem alguém 

que está preocupado com isso? Ou a preocupação é só de um acusar o outro? 

Não! Nós temos que cobrar do Poder Executivo situações de não ficar criando 

esse jogo, não; de resolver. O Poder Executivo, ele tem que resolver, e o Poder 

Legislativo tem que ajudar o Poder Executivo a resolver. Então, gente, 

realmente, infelizmente, infelizmente, são várias coisas que estão acontecendo! 

É a falta de efetivo também da Polícia Militar. Nós estamos lutando aqui nessa 
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Casa; inclusive, nós aprovamos aqui um projeto de lei, o nosso município 

precisa ter mais policial. Pode ser através da Delegada, sim! Por que não 

através da Delegada, se já tem um projeto de lei tramitando no Poder 

Executivo? Seria a minha indignação também, excelentíssimo Sr. Prefeito, 

nobres vereadores. Mas a princípio seria isso. Gostaria de desejar a todos uma 

boa tarde! Fiquem com Deus!”. E não havendo mais inscritos para uso da 

tribuna, o Sr. Presidente Fernando José Gonçalves faz suas considerações 

finais: “Eu já vou utilizar meu tempo já de presidente e nem necessariamente 

utilizar o tempo da Tribuna. Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria 

de, antes de tudo, deixar bastante claro que eu não estou nervoso - pelo 

contrário - sou calmo até demais. Eu não estou exaltado, porque se eu 

estivesse exaltado, a minha atitude seria totalmente diferente, seria totalmente 

extrapolante. Mas aqui eu tenho que manter o controle, inclusive, emocional, 

porque haja estômago para algumas situações! Mas eu não estou, estou 

bastante tranquilo, até porque, quando você está com a sua consciência 

tranquila, você trabalha tranquilo. Quanto à questão do que o morador colocou, 

o Sr. Luiz Fábio de Santana, de empresa de Guarulhos, eu acho que primeiro 

ele deveria estudar um pouco de licitações, conhecer um pouco de licitações, 

vir no plenário para não falar o que falou aqui. Se ele conhecer um pouquinho 

de como funciona o processo licitatório, ele vai saber por que foi uma empresa 

Guarulhos, por que foi uma empresa de São Paulo que participou, quem foram 

os convidados, né? Então estou tranquilo quanto a isso. Quanto à questão do 

Portal da Transparência, eu gostaria só de informar a ele que não só como a 

empresa Guarulhos, mas também do portal e outra série de situações, existe 

um órgão chamado Tribunal de Contas e existe um órgão chamado Ministério 

Público, do qual, mais propriamente disso, o Tribunal de Contas... mais 

propriamente o Tribunal de Contas acompanha dia a dia, passo a passo o 

trabalho da Câmara Municipal e do Executivo Municipal. E dia a dia eles 

apontam todas e quaisquer diferenças que ocorram. Então quanto ao Portal da 

Transparência, das duas, uma: ou o mesmo não tem um conhecimento hábil ou 

quem está por de trás ou orientando-o não tem o conhecimento hábil para se 

mexer dentro do Portal da Transparência, porque também não é qualquer um 

assim que, simplesmente, qualquer leigo que, simplesmente, chega e abre o 

Portal da Transparência e tem acesso fácil. Às vezes, o Portal da 

Transparência é complexo e, às vezes, até entendo de o mesmo ou as 

pessoas que estão ao seu redor não ter conseguido acessar as informações 

necessárias que lhe couber. E isso não é só Biritiba, isso é a Câmara de 

Biritiba e todos os municípios têm essas dificuldades dos Portais de 
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Transparência. Então ele que pesquise um pouquinho mais no Portal da 

Transparência, ele e as pessoas que estão o orientando, para que possa obter 

a informação correta antes de vir falar o que se falou aqui. Quanto à questão 

do termo aditivo, que ele falou que o contrato era de três meses, então, até 

para deixar claro e justificar isso, o contrato diz: „Três meses prorrogáveis por 

igual período‟ - então, seis meses. Acho que quatro meses está dentro de seis 

meses, não está? Eu acho que está dentro, né? Então só para deixar claro 

isso. Mas, para quem é leigo em administração pública, não conhece o trâmite, 

aí realmente acaba falando sem conhecimento de causa. Mas até entendo! Eu 

até entendo, porque também as pessoas não são obrigadas a entender tudo de 

leis e nem conhecer tudo de contrato e muito menos conhecer tudo de 

licitações. Então entendo a incompreensão das pessoas, como o Sr. Luiz 

colocou hoje em Tribuna a questão de três meses, quatro meses. Então só 

para informá-lo: o contrato foi prorrogado por mais três meses, e isso não tem 

problema algum; auditado pelo Tribunal de Contas, com ciência ao Ministério 

Público. Até porque nós temos a questão de uma procuradora que encontra-se 

afastada no município, nós temos três vereadores que foram cassados, por 

isso foi contratada uma empresa terceirizada e por aí vai. Se nós formos 

justificar aqui, nós vamos ficar até amanhã cedo, mas não vem ao caso. O 

importante é nós estarmos agindo de forma coerente e de forma correta. Tanto 

é que quando foi utilizar a Tribuna, colocou-se o assunto „Portal da 

Transparência‟, e aí acabou se utilizando para fazer uma política de ataque de 

A, B ou C, grupo A, B ou C, e aí por aí vai. E não interessa esse tipo de coisa. 

Como diz bem o vereador Fábio, aqui não é nenhum circo para a gente ficar 

fazendo política. Aqui é para a gente tratar de assuntos de interesse do 

município. O que ele tratou do Portal da Transparência, na dúvida dele, 

realmente é de interesse do município, porque precisamos esclarecer, através 

do Portal da Transparência, aos munícipes. Mas só que nós não precisamos 

simplesmente fazermos todo um teatro ou todas as ofensas ou todas as 

agressões. Então esse tipo de coisa, eu não permito mesmo. E se colocou que 

é para justamente falar sobre o Portal da Transparência, falasse sobre o Portal 

da Transparência. Se ele viesse aqui falar: „Olha, vou usar a Tribuna para mim 

falar do partido A, do coronel B, do grupo C e tal‟, sem problema nenhum, 

estava dentro. Mas até no requerimento ele simplesmente simplificou, falou que 

era Portal da Transparência. Então, o que diz o Regimento Interno? „Utiliza-se 

a Tribuna para falar única e exclusivamente o que foi protocolado‟ - e isso, eu 

cumpri o Regimento Interno. Então também não fugi do meu compromisso e do 

meu dever na presidência dessa Casa. Solicito desculpa, peço desculpas... 
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peço desculpas por ter interrompido a sessão pelo ocorrido... pelo ocorrido. Se 

quer saber sobre a CEI da merenda, procura-se o presidente Sergio; o 

membro, vereador denunciante Juniel... Quem mais é membro, Sergio? 

Desculpe! O vereador Reinaldo! Quem mais? Vereadora Zuleika! Eles estão 

por dentro! A hora que eu suspendi a sessão aqui, só para conhecimento de 

todos, o Vereador Sergio, como presidente, me dá a liberdade para eu apontar 

isso, até para que fique transparente, para que não haja nenhum tipo de... 

depois conversa de bastidores e picuinhas políticas; o Vereador Sergio 

apresentou, como presidente da comissão, quatro requerimentos – quatro - à 

presidência, solicitando veículo oficial para acompanhamento junto ao 

Ministério Público, junto à Seccional. O que que eu falei para vossa 

excelência? „Deferido‟. Solicitou a profissional Madalena para acompanhar os 

trabalhos da comissão. O que que eu falei para vossa excelência? „Deferido‟. 

Solicitou a utilização da sala de reuniões após às 18 horas. Vereador Sergio, 

isso aqui eu não tenho como deferir hoje, por quê? Porque vossa excelência 

está solicitando a funcionária Madalena para acompanhar os trabalhos da CP, 

e nós temos, por regra na câmara, não ultrapassar o limite das 17 horas, 

porque nós já estamos com nosso orçamento extrapolado com a folha de 

pagamento. Então, não, infelizmente não vai ser possível ela fazer após às 17 

horas. E mais um detalhe ainda: se hoje ela acompanhar o trabalho, amanhã 

essa comissão pode ser desqualificada, porque não foi baixada uma Portaria 

designando ela para acompanhar o trabalho da comissão. O Vereador Sergio 

pediu uma contratação de um novo escritório de advocacia. Vereador Sergio, 

infelizmente, não tem como porque nós já temos um contrato firmado com a 

empresa de advocacia que presta assessoria geral na casa, geral. Não é só 

para a CP dos vereadores, não é só para a CP do prefeito; também é pra CEI 

da merenda, também é para os trabalhos de resposta ao Ministério Público, 

acompanhamento de processos judiciais. Então essa presidência está bastante 

tranquila quanto a isso! Eu não tenho problema algum de deixar claro para a 

CP o trabalho que ela vai fazer. E fui mais além ainda, como eu fiz, falei para o 

vereador Sergio e o vereador Sergio acompanhou os trabalhos anteriores, na 

CP dos vereadores, como as pessoas acompanharam o trabalho do processo 

administrativo da procuradora, e da mesma forma está na CEI. Todos aqui que 

participaram de CEI sabem do jeito que eu conduzo meu trabalho. Quando 

assumi a presidência, saí da condução dos trabalhos da CP do prefeito e dos 

vereadores, e, em momento algum, interferi em qualquer situação, em qualquer 

uma reunião dos trabalhos da comissão. E vocês, vossas excelências aqui, 

podem me confirmar o que eu estou dizendo. Eu não tenho interesse nenhum 
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em proteger lado A, lado B, lado C. E eu não tenho interesse nenhum em 

prejudicar lado A, lado B, lado C. O importante é que a comissão trabalhe. Mas 

ela não vai trabalhar dessa forma, com anarquia! Ninguém vai ganhar aqui voto 

no grito! Ninguém vai ganhar voto aqui fazendo circo! A comissão, ela tem o 

trabalho independente dela. Quer fazer política, quer disputar eleição? Vá para 

o voto, sem problema algum! É um direito de todo cidadão. Só que pense você: 

o tempo que você está aqui agredindo o vereador nessa Casa, você poderia 

estar fazendo trabalho social, você poderia estar fazendo um trabalho político 

lá fora, angariando seu voto. Pois aqui, eu tenho certeza que ninguém vai votar 

nos pré-candidatos que estão aqui fazendo circo! Eu, pelo menos, não vou. 

Então que fique bastante clara a transparência dessa presidência, a 

transparência. Enquanto Presidente dessa Casa, não vou interferir em trabalho 

de comissão alguma, seja de sindicância, seja administrativa, seja de CEI. Vou 

conduzir o meu trabalho, até o último dia, como sempre conduzi: de forma 

transparente, firme e seguro e com bastante serenidade. E não abuse, não 

abuse da minha tranquilidade. Quer fazer política? Faça, sem problema 

nenhum, é o direito de cada um! Só que eu não vou bater palma para samba 

do crioulo doido. Encerrada a presente sessão.”. Esta Ata lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada. Biritiba Mirim, 21 de outubro de 2019. 
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