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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA 

MIRIM, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020.  

 

Aos três dias do mês de fevereiro de 2020, às quinze horas, no Plenário 

“Vereador João Suharo Makiyama” sob a Presidência do Vereador ROBÉRIO 

DE ALMEIDA SILVA e com as presenças dos Vereadores Fábio Rogério 

Barbosa, 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 Primeiro Secretário, 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. 03 do Livro nº. 15, de Registro de Presença dos Senhores Vereadores às 

Sessões da Câmara. 1. O senhor Presidente solicitou ao Segundo Secretário, 

Fábio Rogério Barbosa, que fizesse a leitura da Ata da Sessão Ordinária do 

dia 09 de dezembro de 2019. O Nobre Vereador Lourival Bispo de Matos 

requereu a dispensa da leitura da Ata. O senhor Presidente, acatando o 

Requerimento verbal do Nobre Vereador, coloca-o em votação. APROVADO. 

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a leitura do. 2. Fechamento da 

Comissão Especial de Investigação Processo 114/2019 – Portaria n° 49 de 

03/11/2019 – Possível Desvio de Merenda Escolar no Ano de 2015. O Sr. 

Presidente Robério de Almeida Silva se Manifesta: “Bom, então, diante da 

leitura, solicito a esta Casa, esta secretaria, que tome as devidas providências 

encaminhando todo o material ao Ministério Público”.  O Vereador Jorge 

Mishima solicita pela ordem: “Gostaria inicialmente, senhor presidente, de 

parabenizar o presidente desta Comissão, Professor Sergio de Paula Franco, a 

vereadora relatora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, e ao membro vereador 

Reinaldo Pereira Júnior. Eu sei do trabalho que é presidir, relatar e fazer parte 

como membro de uma comissão tão importante de que foi criada essa Câmara 

Municipal. Parabéns, vossa excelência. Fizeram o possível e o impossível 

relatando os fatos mais que verdadeiros. Então parabéns à vossa excelência, 

principalmente ao nosso presidente da Comissão, professor Sergio Paula 

Franco, parabéns!”. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita pela ordem: 

“Gostaria de agradecer ao nobre vereador pelas palavras, muito obrigado, 

nobre vereador Jorge.”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: 

“Nesse momento, gostaria de agradecer a presença do Sr. Anderson de Melo 



2 
 

Almeida, representando o prefeito do município; Fernando Henrique Bolanho; 

senhor Nelson Correia, do Núcleo Espírita Kardecista; Márcia, do Centro 

Espírita Nossa Senhora da Guia; Leandro Souza, Centro Espírito Nossa 

Senhora da Guia; Anderson Toyota, representando o Capitão Murato, da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo; a mãe Irene de Oyá e a mãe Toninha 

de Oyá. Solicito, neste momento, que a mãe Toninha faça uso da Tribuna para 

fazer a oração”. O Vereador Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Só 

queria... é que eu não passei para o presidente; agradecer a presença do 

Kaká, assessor do deputado Rodrigo Gambale, que está presente aqui, está 

ali...”. O Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Como não foi feito o 

protocolo, mas, ainda assim, agradeço a presença, Kaká. Seja bem-vindo a 

esta casa!”. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Nobre Vereador Lourival 

Bispo de Matos que acompanhasse a mãe Toninha até a Tribuna”. Feito isso, 

Mãe Toninha faz sua oração: “Em primeiro lugar, quero agradecer e tomar 

benção do nosso padroeiro da nossa cidade, São Benedito, que permitiu que 

nós todos estamos aqui, usando a cidade dele, né? Então vamos agora... eu 

vou ler umas coisas e depois vou fazer uma prece para todos nós e os 

senhores também. Boa tarde, senhor presidente da Câmara e toda sua mesa 

diretiva. Boa tarde aos demais vereadores, boa tarde a todos os presentes. 

Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes e parabenizar esse ato 

hoje pela demonstração democrática e religiosa, com a presença de vários 

líderes religiosos e diversas religião. Creio que seja a primeira vez de toda a 

história desta casa de leis. Esse convite, recebemos para participar da 1ª 

Sessão Ecumênica de 2020 comprova que os senhores demonstram respeito a 

todos os líderes religiosos, e, de tudo isso, reforçando o respeito que podemos 

ter entre todos nós, nossas religiões assim, com respeito pelas suas tradições 

culturais. Durante um período, em uma tradição de nossa cidade, foi 

interrompido nesta casa de lei que a montagem do Império do Divino. Devido 

ao fato do presidente da época ser um pastor, não aceita esta tradição. 

Aproveita o poder do uso de sua autoridade para subornar sobre as outras 

religiões, interferir em tradições culturais da cidade de outras religiões, é 

errado! Nós, como os líderes religiosos, temos o dever e a missão de trazer 

conforto e ensinamento de todas as religiões. Acima de tudo, passar respeito 

ao próximo. É assim que eu ensino para os meus Filhos de Santo. Bom, eu não 

sei se o padre está presente, mas a benção, Padre; ao Pastor, a paz do 

Senhor; ao Xeique, salamaleico; salamaleico ao seu Fábio; motumbá, kolofé, 

mukuiu a todos da religião presente. Desejo aos vereadores boa sorte com 

muita intensidade em seus trabalhos deste ano, que contribua com a nossa 

cidade, que estamos precisando. Deixo a todos o meu respeito, lembrando que 
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todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, somos todos irmãos, e não 

importa a sua cor, a sua raça, seu gênero ou a sua religião. Obrigado ao 

senhor presidente e aos vereadores, tá? Boa tarde a todos e muito axé para 

todos! Agora posso fazer a reza? Pode? Primeiro eu vou fazer uma reza que 

nosso pai nos ensinou, todos nós conhecemos essa reza, porque todos nós 

fomos batizados, não é? Não porque nós somos espíritas que nós não vamos à 

igreja; nós vamos à igreja, vamos deixar isso aqui bem explicado, viu? 

Qualquer religião que nos convidar o espírita a participar de seus trabalhos, 

nós estamos presentes lá. Então vamos fazer a reza: „Pai nosso que estai nos 

céus, santificado seja o Vosso nome, venha nós ao Vosso reino, seja feita a 

Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos 

dai hoje, perdoais as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos 

tem ofendido. Não deixeis cair em tentação e livrai-me do mal. Amém.‟. Santa 

Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa 

morte. Amém.‟. Bom, eu vou oferecer esse Pai Nosso e essa Ave Maria que 

nós não rezamos, que eu pulei, né, então a todos vocês aqui presentes, tá? 

Ofereço esse Pai Nosso, essa Ave Maria, essa Santa Maria em nome de todos 

vocês aqui presentes, tá? Do Ori de vocês. Ori significa cabeça, então agora eu 

vou fazer uma reza bem curtinha pra não tomar o tempo dos senhores. Em 

nome de orixá, que eu estou aqui com minha orixá. ((manifestação religiosa em 

idioma não reconhecido)) Nosso Pai Oxalá, derrame as bençãos em todos os 

vereadores dessa casa. Que traga paz entre eles, que ele tenha um Ori em 

equilíbrio para fazer um bom trabalho em nossa cidade. Que nosso Pai Oxalá é 

quem traz harmonia em todas as comunidades do Centro Espírita. E eu quero 

explicar para vocês que Orumilaia Jalaifa e o nosso Pai Oxalá é o Senhor do 

Bonfim, viu, gente? Axé para todos, muito obrigado! Mãe Toninha de Oyá.” 

Após a oração, o Sr. Presidente Robério de Almeida Silva diz: “Bom, eu 

gostaria de agradecer à mãe Toninha; em reunião rápida, ficou decidido para 

ela falar em nome de todas as religiões. Mãe Toninha, muito obrigado pela 

oração, que realmente, independente de religião, essa Casa precisa de muita 

proteção.”. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicita a leitura 

dos Ofícios nºs 169/2019, 07, 11/2020 e 135/2019.  3. Ofício n.º 169/2019 - 

SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos 

Administrativos: *Portarias n° 399, 407 e 408/2019 *Decretos n° 3.425, 3.426, 

3.427, 3.428/2019 *Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n° 039/2019 *Termo 

Aditivo n° 02 ao Contrato n° 040/2019 *Termo Aditivo n° 05 ao Contrato 

n°005/2019 *Contratos n° 060,061 e 062/2019. 4. Ofício n.º 07/2020 - SMA – 

Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim – encaminha os Atos Administrativos: 

*Portarias n° 363, 377, 410 á 420/2019 *Lei n° 1.879 e 1.880/2019 *Termo 
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Aditivo n° 01 ao Contrato n° 043/2018 *Decretos n° 3.424/2019, 3.433/2019, 

3.435/2020. 5. Ofício n.º 11/2020 - SMA – Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim 

– encaminha os Atos Administrativos: *Portarias n°01,02,04 ao 09, 11 ao 

25/2020 *Decretos n° 3.436, 3.437/2020 *Termo Aditivo de Prazo de Vigência 

n° 04 ao Termo de Colaboração n°001/2016-APG *Termo Aditivo de Prazo de 

Vigência n° 05 ao Termo de Colaboração n°002/2016-Lar Santo Antônio de 

Educação e Assistência Lar Santo Antônio de Educação e Assistência *Termo 

Aditivo de Prazo de Vigência n° 04 ao Termo de Colaboração n°003/2016-Lar 

Santo Antônio de Educação e Assistência Lar Santo Antônio de Educação e 

Assistência *Termo Aditivo de Prazo de Vigência n° 04 ao Termo de 

Colaboração n°004/2016- Instituto Reviver *Termo Aditivo de Prazo de 

Vigência n° 04 ao Termo de Colaboração n°005/2016- Instituto Reviver *Termo 

Aditivo de Prazo de Vigência n° 03 ao Termo de Colaboração n°006/2016-

Associação dos Produtores Rurais do Irohy e Região-APRIR. *Termo Aditivo de 

Prazo de Vigência n° 04 ao Termo de Colaboração n°009/2016- Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 6. Ofício n.º 135/2019 – Biritiba-Prev 

– Encaminha balancete Financeiro da Receita e Despesas deste Instituto 

referente ao mês de novembro de 2019. Terminado o Expediente, passou-se 

às Indicações. O Sr. Presidente solicitou a leitura das Indicações nº 01 a 

08/2020. 1. Indicação nº 001/2020, de autoria do Nobre Vereador Juniel da 

Costa Camilo: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda 

junto ao Departamento Competente para que seja feita pinturas nas faixas de 

pedestre, guia e lombadas de toda a cidade. 2. Indicação nº 002/2020, de 

autoria do Nobre Vereador Valter Antônio de Miranda: solicita ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente, para 

que seja feita a pintura do redutor de velocidade tipo lombada na Rua Cel. 

Silvino Miranda Melo, n° 103 – Centro. 3. Indicação nº 003/2020, de autoria do 

Nobre Vereador Leonardo Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter 

Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria Competente à realização de 

serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Luiz Vaz de Camões, 

no Bairro Cruz das Almas, nesta cidade, em toda sua extensão. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 94, 231, 317 e 374/2017, 011, 079, 116, 156, 233 

e 269 e 301/2019. 4. Indicação nº 004/2020, de autoria do Nobre Vereador 

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

interceda a Secretaria Competente a instalação de 06 pontos de luminárias 

completos em caráter de urgência, na Rua Miguel Vicente Chelucci do início da 

Rua até à altura do n° 20, no Bairro Vertentes, nesta cidade. Esta é uma 

reiteração das indicações n° 460/2017, 081, 097, 143, 163/2018 e 021 e 

102/2019. 5. Indicação nº 005/2020, de autoria do Nobre Vereador Leonardo 
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Venâncio Molina: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que interceda 

junto a Secretaria Competente à realização de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas 01 e 06, Bairro Casqueiro, nesta cidade, em toda sua 

extensão. Esta é uma reiteração da indicação n° 104/2019. 6. Indicação nº 

006/2020, de autoria do Nobre Vereador Walter Machado de Almeida: solicita 

ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri que interceda junto ao Órgão 

Competente para que seja feito um serviço de troca de tubos na Avenida Nove 

de Julho n° 24 – Jardim Yoneda (antes da fábrica de tubos Águia). 7. Indicação 

nº 007/2020, de autoria do Nobre Vereador Sérgio de Paula Franco: solicita ao 

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

solicitando providências cabíveis no sentido de efetuar serviços de conclusão 

no calçamento no trecho próximo à Creche Otávio Fernandes Garcia, lateral do 

Cemitério Municipal. 8. Indicação nº 008/2020, de autoria do Nobre Vereador 

Sérgio de Paula Franco: solicita ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

interceda junto ao Órgão Competente, solicitando providências cabíveis no 

sentido de efetuar serviços de troca de lâmpadas nas Ruas do Bairro Cruz das 

Almas, conforme indicações da planilha anexa a este documento. Terminadas 

as Indicações, passou-se aos Projetos em Deliberação. O Sr. Presidente 

solicitou a leitura dos Projetos de Resolução nº 001 e 002/2020 e Processo nº 

009/2020. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 1. Projeto de Resolução n° 

001/2020: Dispõe sobre a constituição das Comissões Permanentes da 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e dá outras providências. A seguir, o Sr. 

Presidente colocou em deliberação o processo nº 009/2020 e solicitou sua 

leitura ao Segundo Secretário. 2. Processo nº 009/2020. Assunto: prestação 

de informação e Requerimento de criação de mais um cargo de Assessor de 

Relações Parlamentares. Interessada: Marina de Fátima Paiva, assessora de 

Relações Parlamentares. Data: 09/01/2020. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 

3. Projeto de Resolução n° 002/2020: Dispõe sobre a criação de mais 01 (um) 

cargo de Assessor de Relações Parlamentares da Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim, referência CCI, e dá outras providências. O Vereador Lourival Bispo de 

Matos solicita pela ordem: “Solicito a vossa excelência que fossem incluídos na 

Ordem do Dia os Projetos de Resolução nº 001 e 002/2020.”. O senhor 

Presidente, acatando o Requerimento do Nobre Vereador, coloca-o em 

votação. APROVADO. Aprovado o Requerimento, o Sr. Presidente suspende a 

Sessão para análise e elaboração dos pareceres aos projetos. Retornando, o 

Presidente solicita que seja feita a chamada nominal dos Vereadores 

presentes. Havendo quórum legal, procedeu-se a Sessão. O Sr. Presidente 

declara a formação das Comissões para o ano de 2020, ficando sua 

constituição da seguinte forma: Comissão de Justiça e Redação: Vereador 
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Leonardo Venâncio Molina, presidente; Vereador Marcelo Batista de Miranda 

Melo, Relator; Vereador Valter Antônio de Miranda, Membro. Comissão de 

Tributação, Finanças e Orçamento: Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, 

presidente; Vereador Lourival Bispo de Matos, Relator; Vereador Walter 

Machado de Almeida, Membro. Comissão de Obras, Serviços e Bens 

Municipais: Vereador Walter Machado de Almeida, presidente; Vereador 

Lourival Bispo de Matos, Relator; Vereador Leonardo Venâncio Molina, 

Membro. Comissão de Ordem Econômica: Vereador Fábio Rogério Barbosa, 

presidente; Vereador Valter Antônio de Miranda, Relator; Vereador Reinaldo 

Pereira Júnior, Membro. Comissão de Ordem Social e Saúde: Vereador 

Lourival Bispo de Matos, presidente; Vereador Leonardo Venâncio Molina, 

Relator; Vereador Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos, Membro. Comissão de 

Educação e Cultura: Vereador Sergio de Paula Franco, presidente; Vereador 

Marcelo Batista de Miranda Melo, Relator; Vereador Juniel da Costa Camilo, 

Membro. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 1. Em única discussão e votação o 

Projeto de Resolução nº 001/2020: APROVADO POR UNANIMIDADE. Em 

seguida, o Sr. Presidente solicita a leitura do Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Processo nº 009/2020. 2. Parecer conjunto das Comissões 

Permanentes ao Processo nº 009/2020, que deu o processo por 

FAVORÁVEL. AUTORIA DA MESA DIRETIVA. 3. Em única discussão e 

votação o Projeto de Resolução nº 002/2020: APROVADO por 10 votos a 

favor e um voto contra do Vereador Reinaldo Pereira Júnior. O Vereador Juniel 

da Costa Camilo solicita pela ordem: “Só uma sugestão; eu gostaria, 

solicitando à mesa diretiva, quando for algum projeto assim, que seja feita a 

votação nominal, até que fique mais claro para todos os vereadores. Só uma 

sugestão desse vereador, muito obrigado.”. O Sr. Presidente Robério de 

Almeida Silva responde: “De nada”. Terminados os Projetos em Deliberação, 

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

Requerimentos nº 001 a 017/2020. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

LOURIVAL BISPO DE MATOS. 1. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 001/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que 

junto ao Departamento Competente faça estudos para que seja feita a 

transferência de localidade da feira de domingo para a área do ginásio de 

esportes; atualmente a feira de domingo é realizada nas ruas: Rua Padre José 

Gonçalves Bastos e Rua Renato David Campioni tendo ponto de referência 

próxima a Rua: Pereira Sobrinho. O vereador Jorge Mishima solicita pela 

ordem: “Em que pese a justificativa do nobre Vereador Lourival Bispo Matos, 

de quem eu tenho um profundo respeito e admiração, os nossos 

frequentadores da feira são pessoas, infelizmente, que não têm um certo poder 
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aquisitivo. E, se levarmos essa feira para o ginásio de esportes, concordo com 

ele, é uma área extensa que poderia servir até de estacionamentos, mas a 

princípio, eu não vejo vantagem para usuários, consumidores, os fregueses da 

feira. Portanto, em que pese a justificativa do nobre vereador, este vereador se 

coloca contrário ao requerimento 01 do nobre vereador Lourival Bispo de 

Matos.”. O vereador Lourival Bispo de Matos solicita um aparte: “Realmente 

estamos... porque a gente vem fazendo um apanhado... hoje... não só hoje, já 

há tempos que essa feira, principalmente agora... o posto, quando não tinha 

sido embargado esse posto, que realmente não tínhamos atividade nenhuma, 

ainda vai se levando. Mas hoje o risco, hoje nós temos, ao lado de um posto de 

gasolina, pessoas com celular assando um churrasco, fazendo... quer dizer, é 

um absurdo! É uma entrada de uma via, podemos dizer, expressa, que nem é a 

Rolim de Moura aí, e que as pessoas, os veículos estão rodeados ao redor do 

posto de gasolina. Aí está ali nego fumando, nego assando churrasco, com 

banca de churrasco ao lado de uma bomba de gasolina! Quer dizer, são 

poucos metros, não dá 10 metros! Então eu vejo nesse lado que qualquer 

momento pode haver, quem sabe, um acidente, uma explosão, e aí a gente, 

acho que nós, independente de ser o prefeito se aceita ou se não aceita, mas 

eu estou fazendo a minha parte, vendo o que é de melhor para o usuário, para 

com que às vezes amanhã a gente não chore as lágrimas, porque é um risco. 

Nego pensa que não, mas é um risco. Então a gente precaver desse risco... é 

como se diz: eu sempre olho lá na frente o que possa acontecer, porque até o 

momento não, mas sujeito mais tarde a que possa acontecer. Deus ajude que 

não e que realmente eu esteja falando, às vezes, até uma besteira aqui, mas 

eu penso desse lado, que, se permanecer do jeito que está, se não houver pelo 

menos uma mudança em redor daquele posto, pode acontecer futuramente um 

desastre. Muito obrigado.”. APROVADO com os votos contrários dos 

Vereadores Jorge Mishima, Reinaldo Pereira Júnior e Juniel da Costa Camilo. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR ROBÉRIO DE ALMEIDA SILVA. 2. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 002/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que o mesmo disponibilize cópia do 

cronograma do ano corrente (2020) com o período de execução de serviço de 

manutenção dos bairros que receberão os devidos atendimento em suas vias. 

APROVADO. 3. Em única discussão e votação o Requerimento nº 003/2020: 

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

Setor Competente, a adoção das providencias necessária para que além das 

redes sociais seja disponibilizado e divulgado em um mural da prefeitura uma 

lista com as vagas disponíveis de empregos oferecidas juntamente ao balcão 

de empregos e que a mesma seja sempre atualizada e de fácil acesso. 
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APROVADO. 4. Em única discussão e votação o Requerimento nº 004/2020: 

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

Departamento Competente para que seja revitalizado o Parque Nirvana. Este 

requerimento reitera os requerimentos de n° 364/2019, n° 268/2019, n° 

149/2019, n° 262/2018, n° 006/2018, n° 165/2017 e n° 016/2017. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR JUNIEL DA COSTA CAMILO. 5. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 005/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, estar fazendo reparos nas instalações de luz em 

todos os postes, colocando mais bicos de luz em toda cidade de Biritiba Mirim 

e todos bairros e centro. APROVADO. 6. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 006/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

para que seja feita a manutenção na Estrada Nossa Senhora Aparecida em 

toda sua extensão, juntamente com a Estrada Servidão que faz ligamento 

dessa Rua com a Estrada Luiz Takahashi, no Bairro Casqueiro. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR VALTER ANTÔNIO DE MIRANDA. 7. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 007/2020: Requer ao Senhor 

Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto ao Órgão Competente para 

que providencie a restauração da quadra de esporte da Vila Operária. 

APROVADO. 8. Em única discussão e votação o Requerimento nº 008/2020: 

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

Competente para que sejam recolhidos os lixos e entulhos na Rua Miguel 

Quelucci – Cruz das Almas. APROVADO. AUTORIA DA NOBRE 

VEREADORA ZULEIKA GERTRUDES DE AGUIAR PASSOS.   9. Em única 

discussão e votação o Requerimento nº 009/2020: Requer ao Senhor Prefeito 

Walter Hideki Tajiri, e que o mesmo junto ao Departamento Responsável, tome 

providências e seja feita a troca da lâmpada de iluminação pública, localizada 

na Rua 31 de dezembro, na proximidade com os números 66 e 67, no bairro 

Jardim Yoneda e bem com todas as demais localidades de nosso município 

que apresentam tal deficiência. APROVADO.10. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 010/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

com todo respeito e acatamento, que o mesmo, preste informações sobre os 

serviços de pavimentação da calçada localizada na Rua Heitor da Cunha 

Braga, pois a máquina e funcionários da prefeitura estão fazendo o serviço de 

nivelamento e limpeza do local, sendo que o mesmo se trata de uma 

propriedade particular, assim esta vereadora solicita esclarecimentos, pois é 

crime o uso de máquina pública nesta situação. O Vereador Jorge Mishima 

solicita pela ordem: “Eu gostaria aqui de parabenizar mais uma vez a nobre 

vereadora Zuleika por seu pedido de informação nº 010/2020. Eu também 

passei lá e reparei as máquinas públicas e os funcionários da prefeitura 
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fazendo uma limpeza no calçamento da Heitor da Cunha Braga. Eu comentei 

inclusive com a minha esposa „Um serviço particular‟. Então à vossa 

excelência, como sempre, parabéns mais uma vez. Eu gostaria, com a sua 

anuência, fazer coro à sua reivindicação. Gostaria de assinar, com a sua 

permissão, esse pedido de informação. Muito obrigado.”. O Vereador Fábio 

Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar a vereadora 

Zuleika, que também, a mesma situação que o nobre vereador passou lá, eu 

também vi, e, pelo que está público e notório já que está acostumado a fazer 

isso na área da nossa cidade. Uma outra prova disso é o Jardim Yoneda lá 

também; tem tantas ruas da cidade cheias de buraco, cheias de mato e não 

está sendo tomado, e estão sendo feitos alguns serviços extraordinários para 

angariar não sei o quê ou agradar alguém. Se tiver que agradar, a gente tem 

que agradar esses 35 mil habitantes da cidade, não só um, não. Tem que 

agradar a todos. Então está de parabéns, e eu quero fazer coro junto com a 

senhora.”. A Vereadora Zuleika Gertrudes de Aguiar Passos solicita pela 

ordem: Eu agradeço os nobres pares pelo apoio e autorizo a assinatura dos 

mesmos pra gente receber essa informação do Executivo. Muito obrigada.”. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR FÁBIO ROGÉRIO 

BARBOSA. 11. Em única discussão e votação o Requerimento nº 011/2020: 

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

Competente para que traga melhorias para o polo da UNIVESP (Universidade 

Estadual do Estado de São Paulo), localizado na escola EMEF Nelson de 

Oliveira Camargo, melhorias tais como: identificação externa como polo 

UNIVESP, data show em sala para que os alunos possam realizar interação 

presencial das atividades, troca dos computadores urgente e uniforme para os 

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

requerimento do nobre Vereador realmente é justo, porém eu não concordo 

com a aquisição de uniformes para os universitários, uma vez que, em todas as 

universidades do país, tanto as públicas, quanto as privadas, quem arca com o 

uniforme é o estudante e a família do estudante. Então, no caso, a gente vai 

onerar ainda mais a Prefeitura numa atividade que em nenhum lugar do Brasil 

se usa o órgão público pagar o uniforme do universitário. Então, por conta 

disso, eu sou contra esse requerimento; no demais, tirando essa parte do 

uniforme, seria favorável.”. APROVADO com os votos contrários dos 

Vereadores Sergio de Paula Franco e Reinaldo Pereira Júnior. A Vereadora 

Zuleika Gertrudes de Passos Aguiar justifica seu voto: “Eu voto a favor do 

requerimento do nobre Vereador, porque a infraestrutura, sim, tem que estar 

boa para os nossos alunos. Agora quanto ao uniforme, também eu sou de 

acordo com a opinião do professor Sergio, tá ? Muito obrigada.”. O Presidente 
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solicita informação sobre qual seria o voto da vereadora. A Vereadora Zuleika 

Gertrudes de Passos Aguiar responde: “Eu votei favorável por conta da 

infraestrutura, só que tem a prerrogativa do uniforme, que não cabe ao 

Executivo porque as nossas crianças do município estão sem uniforme.”. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Embora seja matéria vencida e 

já realizada a votação, eu também sou meio a meio nessa situação. 

Realmente, o uniforme, eu acho que tem que ser bancado pelos alunos, como 

faz a nível... nunca ouvi falar realmente que a nível de universidade que a 

unidade cobre do Estado. Então eu acho justo que cada um faça o seu. Com 

respeito a computador, claro, eu acho... Me desculpe, vereador, se pudesse até 

retirar esse requerimento, dar uma aprimorada, eu acho que seria mais... 

porque o simples fato de requerer junto ao poder público esse uniforme, talvez 

o requerimento de vossa excelência não vai para a frente. Muito obrigado.”. O 

Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: “Agradeço a opinião de 

todos e peço a retirada do documento”. O Sr. Presidente Robério de Almeida 

Silva diz: “Mas é que esse requerimento, ele já foi votado, já. Ele já foi votado 

esse...”. O Vereador Fábio Rogério Barbosa prossegue: “Ok, senhor 

presidente, então vou reformular melhor esse documento para que seja 

encaminhado a... a assessoria deve ter feito algum erro lá e não foi fiscalizado 

por mim. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Embora seja votado, 

não impede, como ele é o autor do requerimento, que faça a retirada, não tem 

problema nenhum que ele faça um novo. Esse é meu ponto de vista. 

Obrigado.”. 12. Em única discussão e votação o Requerimento nº 012/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que interceda junto a Secretaria 

de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos a respeito do andamento do 

processo de regulamentação e regularização da Vila Santo Antônio. O 

Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Quero parabenizar ao vereador 

Fábio Rogério Barbosa, mesmo porque, sem ter conhecimento desse 

andamento desse processo, cria-se uma instabilidade perante a população da 

Vila Santo Antônio. Eu também já fui cobrado a respeito desse processo de 

regulamentação. Então parabéns à vossa excelência.”. APROVADO. 

AUTORIA DO NOBRE VEREADOR SERGIO DE PAULA FRANCO. 13. Em 

única discussão e votação o Requerimento nº 013/2020: Requer ao Senhor 

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

Competente a fim de prestar informações sobre a aplicação do valor repassado 

pela Câmara Municipal em 31 de dezembro de 2019, referente à devolução de 

parte do Duodécimo anual não utilizada por esta Casa de Leis. O Vereador 

Reinaldo Pereira Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o 

vereador Sergio pelo Requerimento e, se o vereador me permitir, gostaria de 
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assinar junto pra obter as informações, o que foi feito com o recurso. 

Obrigado.”. O Vereador Jorge Mishima solicita pela ordem: “Gostaria de 

parabenizar o vereador Sergio de Paula Franco com respeito ao requerimento 

13/2020. Toda vez que há um repasse de sobra da câmara, cria-se uma nuvem 

em cima de tudo isso. E várias vezes não são convincentes as explicações do 

Executivo. É uma hora que nós temos que realmente cobrar. Ano passado nós 

fizemos isso, embora as suas respostas não foram tanto quanto convincentes, 

mas, de certa forma, foi aceitável. Então quero parabenizar mais uma vez, 

nobre vereador, e gostaria de sua permissão e também fazer coro a essa 

reivindicação de vossa excelência. Muito obrigado.”. O Vereador Lourival 

Bispo de Matos solicita pela ordem: “Quero parabenizar o nobre vereador 

também, porque quantas... isso, o vereador Marcelo, vereador Lourival, 

vereador Fernando, todos os presidentes, todos devolveram dinheiro pra 

prefeitura. E até o momento, os passados, a gente não soube realmente o 

dinheiro que foi aplicado, e é que nem o vereador Jorge falou: é obrigado a se 

tomar uma posição porque as contas da prefeitura, elas são fechadas dia 28, 

29, elas são fechadas! Então não tem mais... então o dinheiro que seria 

devolvido dia 30, 29, 30, esse dinheiro entra em outra conta. Só que a gente 

não sabe onde ele seria aplicado depois. Então a vossa excelência está de 

parabéns realmente. Queremos realmente saber, o prefeito nos responder 

onde está sendo aplicado realmente esse dinheiro. Então, se a vossa 

excelência me permitir, eu quero assinar junto também esse requerimento 

desse pedido de informação. Muito obrigado.”. O Vereador Marcelo Batista de 

Miranda Melo solicita pela ordem: “Gostaria de parabenizar o vereador Sergio 

pelo requerimento e também dizer que é mútuo esse sentimento, porque na 

qualidade de presidente da câmara, me esforcei junto com a mesa diretiva 

muito pra que nós pudéssemos devolver, e devolvemos quase R$ 200 mil e 

não soubemos onde foi aplicado. E, em contrapartida, eu não sei se nós 

criamos, professor, não me lembro, mas, se eu não me engano, a gente criou 

um dispositivo que o prefeito, o ano passado, teria que prestar essa conta. Não 

sei qual vereador que tomou essa iniciativa, mas eu acho que nós criamos um 

dispositivo através de projeto, alguma coisa que o prefeito tem prazo pra dar 

informação dessa sobra de verba que é remetida pela câmara. Então eu 

gostaria até que o presidente pudesse solicitar depois pra Vanderli ou pra 

quem de direito aí que coubesse, procurar... se não está nesses anais da casa 

aí essa matéria que foi feito algum dispositivo legal pra que a gente possa 

cobrar. E se vossa excelência, como disse, permitir, eu gostaria de assinar 

junto o requerimento.”. O Sr. Presidente, atendendo ao Requerimento do 

Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, solicita à diretoria providências 
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para informação aos vereadores. O Vereador Sergio de Paula Franco solicita 

pela ordem: “Agradeço o comentário dos nobres pares e estendo não só 

àqueles que se manifestaram aqui, mas a toda a casa, àqueles que quiserem 

assinar comigo este requerimento, justamente pra que a gente possa ter uma 

posição do Executivo de onde e quanto foi destinado pra que serviço. Porque, 

como já dissemos aqui anteriormente, a gente tem uma creche que não se 

inaugura já há quatro anos – a obra está parada; tem outras obras; o ESF 

Castellano, tanto a creche do Jardim dos Eucaliptos, o ESF Castellano e outras 

obras que não saem por falta de recurso e, muitas vezes, se você analisar três 

anos que a prefeitura devolve recurso pra prefeitura, em duas etapas a gente já 

teria uma creche funcionando, já teria um ESF funcionando, dentre outros. Isso 

sem falar de pavimentação de ruas, de outras coisas. Então é um dinheiro que, 

pra prefeitura, não existia, que era um dinheiro da câmara, e que, como finaliza 

o ano, esse dinheiro precisa voltar para os cofres da prefeitura, então precisa 

realmente mostrar onde está sendo aplicado. Então gostaria que todos aqueles 

que quiserem, se tiver vontade, assinar comigo esse requerimento. Muito 

obrigado, Sr. presidente.”. APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR 

MARCELO BATISTA DE MIRANDA MELO. 14. Em única discussão e votação 

o Requerimento nº 014/2020: Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, 

que determine através de decreto ou projeto de Lei após estudo com o 

Departamento de Transito juntamente com o Departamento Jurídico a proibição 

de caminhões trucados com ou sem carga na Rua José Pereira da Silva. 

APROVADO. 15. Em única discussão e votação o Requerimento nº 015/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, que determine ao 

Departamento de Transito a implantação de mão única na Rua José Pereira da 

Silva sentido centro bairro. APROVADO. 16. Em única discussão e votação o 

Requerimento nº 016/2020: Requerer que vossa senhoria oficie a EDP, para 

que a mesma proceda a colocação de postes e extensão de rede na Rua 

Antônia Rosa de Melo Bolanho, até encontrar na Estrada da Granja Fundão. 

APROVADO. AUTORIA DO NOBRE VEREADOR REINALDO PEREIRA 

JUNIOR. 17. Em única discussão e votação o Requerimento nº 017/2020: 

Requer ao Senhor Prefeito Walter Hideki Tajiri, para que solicite a Secretaria 

Competente a limpeza, retirada de entulhos, fazer o serviço de roçada do mato 

em toda a extensão da Rua Castro Alves e aos redores da mesma. 

APROVADO. O Vereador Fábio Rogério Barbosa solicita pela ordem: 

“Gostaria de parabenizar o vereador Reinaldo pelo pedido, porém não 

concordo com uma situação aí. Aonde que a prefeitura irá colocar o entulho? 

Já temos processos da prefeitura respondendo a vários processos aí por falta 

de entulho, e é sabido por todos aqui que algumas coisinhas são feitas por 
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baixo do pano. Eu tenho conhecimento aí que foram retirados entulhos de 

residências particulares, e está sendo encaminhado pra onde esse entulho? Se 

pra certas pessoas não podem usar esse entulho e pra uma coisa pode, como 

a prefeitura faz essa mágica? Já foi questionado e estou fazendo inclusive uma 

investigação particular contra as pessoas que a prefeitura está tirando entulho 

a pedido de alguns aí para ser retirado, mas eu quero saber pra onde está indo 

esse entulho, já que é um crime ambiental, onde estão enfiando esse entulho 

aí. Muito obrigado e parabéns, vereador.”. O Vereador Reinaldo Pereira 

Júnior solicita pela ordem: “Gostaria de agradecer ao vereador, e concordo 

plenamente com a colocação do vereador, mas como o entulho está próximo à 

escola, eu acho que a prioridade são as crianças. A prefeitura tem que procurar 

resolver os problemas, e a gente já sabe que é um problema antigo que... 

essas multas, de não ter espaço pra jogar os entulhos. Até agora não foi feito 

nada. A prefeitura tem que tomar alguma atitude. Não somos nós que temos 

que correr atrás; essa parte é do Executivo. Então o Executivo que tome 

providência e arrume algum espaço apropriado pra estar jogando os entulhos, 

que a população está sendo prejudicada mais uma vez. Obrigado, Sr. 

presidente.”. APROVADO. Terminadas as matérias para deliberação, o Sr. 

Presidente solicita ao Primeiro Secretário que seja feita a chamada nominal 

dos Srs. Vereadores inscritos para fazerem uso da Tribuna. O primeiro 

Vereador inscrito é o Vereador Juniel da Costa Camilo, que, com a palavra 

diz: ““Senhor presidente, toda a mesa diretiva, aos nobres pares, a toda a 

comunidade aqui presente, uma boa tarde a todos! Já gostaria desde já de 

parabenizar a nova mesa diretiva, desejar a todos um bom trabalho, que seja 

um ano de um trabalho exemplar; sei do esforço de cada um de vocês, tenho 

certeza que vai ser um trabalho maravilhoso. Desejar a todos os vereadores 

um ano de muitas conquistas; estou vendo que todos os vereadores estão bem 

empenhados, com muita dedicação, todos os vereadores também correndo, 

buscando melhorias para a cidade, e meus parabéns a todos. Desejar a todos 

os funcionários da casa um ano repleto de conquistas, realizações e parabéns 

a todos. Em nome da mãe Toninha, ela já fez uso dessa Tribuna algumas 

vezes aqui, aonde eu tenho um grande carinho, um grande respeito, gostaria 

de estender meus cumprimentos também a todos da religião afro-brasileira, 

desde também kardecismo, umbanda, candomblé e outros segmentos. Até um 

tempo atrás também já fiz algumas visitas em alguns terreiros, em alguns 

centros espíritas, e tenho um grande carinho, um grande respeito, mesmo 

fazendo hoje parte de uma outra denominação, mas somos todos cristãos, e 

esse Cristo que nos une, esse Cristo que nos abençoa. Então muito obrigado, 

isso é importante estar sempre aqui lembrado, e essa Casa está sempre aberta 
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para vocês. Eu acho que desde raça, cor, religião e sexo, não... nós não temos 

nenhum tipo de preconceito. E eu acho que tem que acabar isso, tem que 

quebrar esse tabu mesmo, então meus parabéns, sinta-se sempre bem à 

vontade, essa casa é sempre de vocês. Gostaria também de deixar aqui 

registrado nessa casa que a semana passada eu estive na Assembleia 

Legislativa, aonde esse vereador foi... todos conhecem a história desse 

vereador, vereador suplente, aonde assumi o cargo agora do vereador... na 

cadeira onde era o Vereador Luís dos Passos, aonde tomei posicionamento, 

venho tomando um posicionamento de vereador e, muitas vezes, temos 

algumas divergências dentro dessa casa, mas são divergências que é natural, 

é normal, mas respeito todos os vereadores. A gente senta, discute, mas 

sempre pelo bem da população. Esse Vereador, como foi eleito pelo PV, 

enquanto não tenho... abre a janela para transferir de partido, continuo no PV, 

mas já desde aberto já em alianças com o deputado Marcos Bertaiolli, que 

trabalha por nossa cidade, com o Alex Madureira, que fiz uma parceria, nosso 

Deputado também do PSD, um deputado jovem, um deputado que garra, 

determinação, tem portas abertas, vai estar ajudando nosso município. Estarei, 

assim que abrindo a janela, indo para o PSD, até porque venho com o objetivo, 

venho com metas e acredito no bem da nossa cidade, acredito que, com força, 

com uma política do bem, uma política transparente, possamos sempre 

melhorar a nossa cidade; nossa cidade precisa de carinho e respeito. Gostaria 

de parabenizar também aqui a comissão que foi montada da CEI da merenda; 

sei que foi um trabalho árduo, deu o que falar nessa casa, e parabenizar a 

todos vocês; andei acompanhando; e que Deus abençoe grandiosamente a 

todos. Enfim, seria mais registrar esses momentos, mas desejar a todos um 

ano repleto de muitas conquistas, muita saúde, muitas realizações, e meu 

gabinete está à disposição de todos, o que precisar, estarei aqui para sanar 

qualquer dúvida de todos. E uma boa tarde a todos, uma ótima semana! Que 

Deus venha a abençoar a todos, muito obrigado!”. O próximo Vereador inscrito 

é o Vereador Fábio Rogério Barbosa, que, com a palavra diz: “Uma boa tarde 

a todos, membros da mesa, senhores vereadores, público presente! Queria 

esta tarde enaltecer a brilhante ideia do nosso Presidente ter feito essa sessão 

ecumênica, lembrando que é muito... como moramos num país laico, acho que 

seria muito mais justo trazer todas as religiões pra essa Casa, tirando, assim, 

as indiferenças e a discriminação e a intolerância religiosa em nossa cidade. 

Parabéns, mãe Toninha, por ter representado muito bem a religião afro-

brasileira aqui na nossa região; a senhora, acho que foi a pioneira, né, nessa 

cidade? E cresceu muito e, assim, tem vários adeptos, filhos... é filhos, né? E, 

respondendo à sua... a senhora falou ‘salamaleico’, eu respondo para a 
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senhora: aleikum salaam, que a Paz esteja convosco também, obrigado! 

Lembrando a todos, queria agradecer principalmente à mesa diretiva, que hoje 

eu estou fazendo a honra, agradeço por ter confiado em mim esse trabalho. 

Aos vereadores, quero parabenizar pelo serviço que estão prestando à nossa 

comunidade Biritibana. Como falou o vereador Juniel, também venho na 

mesma situação de suplente, e viemos para trabalhar. Vamos trabalhar da 

forma mais correta e consciente. Uma forma nova de trabalho, uma forma de 

cabeça erguida. Do jeito que a gente entra aqui, a gente vai sair, acredito, 

como todos aqui, entramos com a cabeça erguida, teremos que sair com ela 

erguida ainda, para poder mostrar que fizemos a diferença nessa cidade. 

Desejar a todos um ano de benção nessa casa, um ano de luta a todos os 

vereadores, que vai ser um ano difícil no começo agora de uma nova eleição, 

vai ser um ano difícil, mas eu quero parabenizar a todos pelos ensinamentos 

que eu estou tendo dentro dessa casa com cada um dos senhores. Como o 

Juniel falou, às vezes a gente fica com „rancinho‟ numa hora, mas na outra nós 

estamos se abraçando aí, porque a gente está vendo o que é melhor para a 

gente... e um sempre corrigindo o outro. Novamente agradeço a todos pelo 

aprendizado, contem comigo nesse ano aqui; aos munícipes, estou à 

disposição, bem meu gabinete como essa casa Legislativa está à disposição 

dos senhores. Presidente, vereadores, muito obrigado e vamos à luta! 

Obrigado.”. Nesse momento, o Sr. Presidente solicita a prorrogação da 

presente sessão por mais uma hora, visto a qualidade de trabalhos. O próximo 

Vereador inscrito é o Vereador Marcelo Batista de Miranda Melo, que com a 

palavra diz: “Boa tarde, Presidente, componentes da mesa diretiva, nobres 

pares, representantes daqui de entidades religiosas e ademais aqui. Gostaria 

primeiro lugar de parabenizar vossa excelência pelo modelo que tocou a 

sessão, transparente, bastante... só dessa... como disse o nobre vereador aqui, 

o primeiro falou, só essa abertura para os trabalhos ecumênicos; é uma pena 

também não ter mais representantes ainda, como disse o Fábio aqui, 

parabenizando, porque também eu queria, quando eu fui presidente, só que... 

porém eu também convidei algumas entidades e não quiseram vir. Acho muito 

importante respeitar o direito de religião, de credo, de ideologia política, a 

democracia aí que se faz presente, parabéns, viu, Presidente?! Gostaria 

também de salientar a todos aí que semana que vem, além de desejar um ano 

bastante profícuo, com bastante harmonia nessa casa, temos que primeiro... 

semana que vem eu quero estar entrando com um Projeto de Lei para que 

obrigue aí os estabelecimentos comerciais a manterem... isso, desde banco à 

feirinha, que se faz aí presente, local que aglomera gente, porque a gente tem 

talvez não notado, tendo tomado a proporção do problema que a gente está 
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enfrentando dessa epidemia que vem da China. Então eu quero criar esse 

Projeto de Lei, pelo menos nesse momento que está esse pico agora, 

proliferando essa epidemia, para a gente obrigar os comércios a ter o gel. 

Também pedir, através desse projeto de lei, colocar cláusulas que orientem as 

pessoas que estão em aglomeração a tomar os devidos cuidados de higiene e 

saúde; questão de dinheiro também, casas de que mexam com valores 

também, as pessoas usarem esse gel, porque todo mundo sabe da 

contaminação que tem a nota de dinheiro também, enfim, profissionais de 

saúde que trabalham com algumas epidemias usarem máscara, pelo menos no 

prazo aí até ser declarado o fim da condição que a Organização Mundial de 

Saúde declarou estado de alerta. A gente tem que fazer isso para evitar a 

proliferar. É um plano que está lá na China? É, mas hoje o número já é 

avassalador, a gente não sabe qual é, a gente tem aqui bastante chineses que 

também viajam e trafegam na nossa região de Mogi das Cruzes; já tem casos 

suspeitos também internados no Hospital Emílio Ribas da nossa região, então 

eu acho que a gente tem que fazer a lição de casa, embora a gente pensa que 

esteja distante, é uma situação urgente e emergente. Também quero pedir pra 

que a mãe da Toninha e as demais que estão aqui orar por aqueles que 

faleceram na tragédia das chuvas em Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo aí, 

foram bastante pessoas que morreram, aqueles que perderam também seus 

imóveis, aqueles que estão desabrigados, doentes ainda... Então eu acredito 

que é um ano da gente ter bastante união, é um ano de esperança, é a hora da 

gente trabalhar em harmonia, e, independente de cunho, lado político, de 

darmos as mãos por interesse da cidade e fazer com que aqueles que vão 

aqui, nesse lugar, disputarem a reeleição ou então tentar alçar voos maiores, 

que tenham o seu sucesso, mas que nós nunca esqueçamos que o único 

motivo da política é o bem-estar do próximo, a gerir o conforto, a saúde, a 

segurança e a paz da sociedade. Então eu quero, presidente, neste momento, 

mais uma vez te dar os parabéns e agradecer a todos e dizer que esse 

Vereador está de gabinete aberto aqui para todos, às vezes que a entidade 

também da mãe Toninha e outros aí precisarem de algum gabinete, como tem 

dos demais vereadores, meu gabinete é o primeiro da vice-presidência aqui, o 

meu nome é Marcelo, estou à disposição de vocês. Presidente, gostaria de 

desejar mesmo um ano ímpar agora, de bastante realização para a gente. Que 

o Executivo possa andar de maneira coesa com a câmara, coisa que até agora 

não aconteceu, coisa que andou um pouco... não sei o porquê, de maneira... 

mais nós queremos nos entrosar do que eles em atender alguns anseios da 

cidade. Agora eu acredito que é a hora da gente dar mãos e fazer o melhor 

para a cidade. Muito obrigado, Presidente.” O próximo Vereador inscrito é o 
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vereador Lourival Bispo de Matos, que com a palavra diz: “Senhor 

presidente, senhores membros da mesa, nobres pares, mãe Toninha. A gente 

fica muito feliz com a presença da senhora, com todas as nossas irmãs; eu 

digo isso porque essa Casa... é o primeiro presidente... é a segunda vez que a 

mãe Toninha esteve nessa Casa realmente para ela chegar aqui, expor, 

explanar realmente a cultura africana; e acredito que aqui, em Biritiba Mirim, eu 

sempre digo: a mãe Toninha... quase 40 anos, né, mãe? Quase 40 anos nessa 

cidade e ela não teve esse privilégio de estar nessa Casa. E graças a Deus, ela 

já esteve aqui o ano passado, está hoje, agradeço à vossa excelência, vossa 

excelência ter convidado; fico muito honrado, mãe, porque a gente hoje vê as 

diferenças que realmente elas estão se afastando daquelas pessoas que 

julgam realmente as entidades. Até a senhora comentou isso aqui em respeito 

quando o Fábio Faquim aqui era Presidente dessa casa, gente, é uma tradição 

dessa cidade e, infelizmente, Fábio Faquim, Presidente dessa Casa, chegou, 

ele achou que não podia, mas o nosso, podemos dizer, padroeiro da nossa 

cidade, porque é uma das festas mais religiosas, entendeu? E ele chegou aqui 

e disse: „Não, pode tirar‟. Na mesma semana ou talvez nas duas semanas, ele 

lotou essa casa aqui de evangélico. Gente, eu acho que isso é injustiça... até 

porque... eu nem sei o que eu posso falar, a gente fica tão.... mas, para mim, é 

ignorância! Aí é como a mãe Toninha falou, o Deus é um só. E se ele está em 

todas as religiões, ele está em todas as portas que estão abertas para aqueles 

que querem receber Ele. Então a gente não julga nenhuma entidade na vida, a 

gente não podemos. Pode ser o candomblé, pode ser umbanda, pode ser o 

que for, mas a gente não podemos julgar. Eu, eu, esse Vereador aqui, aonde 

me chamar, eu vou. Fui muito criticado, nego postou aí no Face porque eu 

estava no terreiro da mãe Toninha. Não! E me sinto muito bem, sou filho da 

casa e sinto muito bem. Mas o padre me chama, eu assisto a missa ali 

também, o que impede de eu assistir à missa? Então cada um tem que 

respeitar suas origens. Eu sempre digo: na casa que você estiver, se estiver se 

sentindo bem onde você está, essa que é a verdade. Mas eu realmente, nesse 

momento, usando essa Tribuna mais para falar o que ninguém falou ainda 

hoje, mas eu sou o primeiro, porque eu sou bocudo mesmo, é falar do senhor 

Prefeito. Eu não posso me calar... não sou mais candidato a vereador, não, 

gente, como muitos dizem: „Ah, tá falando porque é candidato a vereador‟. Sou 

não! Só que até dia 31 de dezembro, eu vou cobrar o senhor Prefeito! Isso é 

uma vergonha! Eu fiz o vídeo aí que foi postado no Face aí, hoje passou, fiquei 

assistindo aqui da porta de casa o ônibus coletivo entrar dentro do buraco 

cheio de água lá e ficar. Que beleza! Que coisa linda para o senhor prefeito! 

Gente, isso é vergonha! Agora hoje a culpa é dizer: „Ah, não, mas tá chovendo‟, 



18 
 

só que eu venho cobrando lá meses e meses seco, e não teve a coragem de 

jogar um caminhão de terra. Agora, é um assunto político! Agora, não quero 

que ele goste de mim, não, não! Quero que goste, não, agora tem que respeitar 

a população, é a quem ele tem que dar satisfação. É que nem eu faço; eu 

nunca fui eleito pelo prefeito, sou eleito pela população; essa, eu tenho por 

obrigação de defender – só vou concluir, senhor presidente - mas ele pode 

saber que até o dia 31 de dezembro eu vou estar cobrando. E muito lugar que 

ele não vai atender, ele pode saber, eu vou estar metendo o pau, aqui não tem 

medo, não! Só se ele me matar – eu já falei num vídeio aí – só se ele me 

matar! Mas caso contrário, vai receber cacete! Se atender, eu falo bem; não 

atendeu, eu meto o pau, ele pode ter certeza disso! Essa é a verdade, porque 

eu não estou aqui para brincadeira! Muito obrigado, senhor presidente, só isso 

que eu queria dizer.”. O próximo Vereador inscrito é o Vereador Jorge 

Mishima, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, senhor presidente! Desejo ao 

nosso novo presidente Robério felicidades, que Deus ilumine a sua... mais 

ainda as suas ideias democráticas; parabenizar à mesa diretiva, senhores e 

senhoras vereadores, a população presente também. Gostaria de tecer algum 

comentário, senhor presidente, com respeito aos calçamentos das ruas de 

Biritiba. Nós temos, sim, que cobrar do senhor Prefeito Municipal. Eu também 

sou um crítico constantemente com relação ao trabalho do nosso prefeito. Mas 

nós também temos que cobrar da população. Quantos calçamentos estão 

cheios de mato? Isso não é obrigação da prefeitura, meu Deus! Se você tem 

um calçamento, que é sua obrigação, cheio de mato, como é que você pode 

cobrar do Prefeito Municipal? Se a sua frente está imunda? Nossa! E quantas 

propriedades, quantos imóveis estão aí nessa situação? Moradores que 

precisam usar bota para sair do seu calçamento, é uma vergonha! Acho que a 

população precisa ter vergonha na cara também e fazer a sua parte, fazer essa 

limpeza. Isso cabe a cada um morador, não vamos esperar a prefeitura, um 

órgão público, resolver uma situação dessa. Então é importante que você 

resolva o problema da sua casa primeiro. Eu não estou aqui, pelo contrário, pra 

defender o seu Prefeito Municipal, mesmo porque não tem como defendê-lo 

também, senhor Presidente; inoperante, incompetente, sem falta... não tem 

pulso nenhum. Infelizmente nós estamos jogados às traças, tá certo? Eu estive 

conversando com meu assessor Jailton com respeito à creche; eu sei que meu 

assessor foi lá ver a creche de Lucídio Leme da Cunha, que o muro da creche 

está caindo. O trabalho executado em frente à creche horrível, uma porcaria, 

está soltando tudo, é perigoso crianças lá; realmente tem que tomar uma 

providência o mais rápido possível. Com relação à feira na praça, eu fui muito 

criticado, muito criticado, mas para mim, não tem diferença nenhuma. Eu falo 
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em nome da maioria. A maioria da população que contribui para com o 

município, a maioria que estão lá não são daqui, maioria de fora. Os acessos 

ao cadeirante está na barraca de Pastelaria, quer dizer, se um cadeirante quer 

passar de uma via para outra, não tem, tem uma pastelaria em frente. A 

pessoa que vende legumes coloca os caixões em cima na praça. Está certo 

que a praça está uma imundice também, mas não é depósito de caixa de 

verduras, tá certo? Eu fui muito criticado! E nessa feira, está lá a coordenadora, 

a secretária... poxa vida! Isso não é função da secretária, nem da 

coordenadora ficar lá vistoriando a feira! Nós estamos jogando dinheiro fora, 

não é possível isso. Em que pese são meus amigos, mas eu não posso me 

calar diante de uma situação dessa. Como disse também feliz aí nosso querido 

amigo Lourival, também não serei candidato à vereança nesta legislatura. 

Estivemos fazendo uma contagem, é certeza que são três vereadores que não 

concorreram mais. É o momento... eu, que tenho mais experiência já de 25 

anos, sexto mandato, que trabalhe com honestidade acima de tudo, trabalhe 

com a verdade, seja parceiro dos seus amigos, não adianta nós ficarmos 

duelando entre nós aqui, quem perde com isso é a população, tá certo? E, para 

terminar, senhor presidente é de suma importância que nós, vereadores, 

cobrem dos seus parlamentares, deputados estaduais e federais, porque está 

vencendo o prazo para as emendas parlamentares. Se não der tempo para que 

faça até segunda-feira, é importante que cada Vereador envie um ofício ao seu 

deputado, para que destine alguma verba para o nosso município. Eu não sei 

precisar qual é a data que termina, mas é importante que cada vereador cobre 

dos seus representantes uma emenda parlamentar. Caso houver necessidade 

com a minha equipe, os meus amigos, eu estarei disposto a orientar sobre 

emenda parlamentar, que acho de suma importante, mais que nós ficarmos só 

cobrando do nosso Executivo. Muito obrigado, senhor Presidente, pela 

tolerância.”. O próximo Vereador inscrito é o vereador Sergio de Paula 

Franco, que, com a palavra, diz: “Senhor Presidente, mesa diretiva, nobres 

pares, população aqui presente, a população que nos acompanha, boa tarde a 

todos! Neste momento, quero parabenizar o nobre Vereador Jorge Mishima 

pela sua colocação; foi muito feliz em toda sua fala aqui usando essa Tribuna. 

Quero agradecer, nesta tarde, nesse início de noite, os nobres vereadores 

Reinaldo e Zuleika, que, junto comigo, compomos a comissão que tratou da 

CEI da merenda desde outubro do ano passado, e findamos o trabalho na 

última semana. Quero agradecer também o grande empenho da funcionária 

Madalena Rodrigues de Moraes, que, sem o seu ótimo trabalho 

desempenhado, não teríamos também concluído os trabalhos. E deixamos 

bem claro no início dos trabalhos que, de modo algum, seríamos parciais e 
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iríamos trabalhar para prejudicar alguém. Sempre falamos que a nossa 

preocupação é colocar às claras tudo aquilo que lesa o patrimônio público, e 

nós sabemos que, naquele episódio, o município foi lesado em duas toneladas 

de merenda. Quem é o responsável? O Ministério Público vai cuidar disso, 

fizemos a nossa parte, a fizemos investigação. Gostaria também de agradecer 

aqui todas as pessoas, todos os funcionários, inclusive o nobre vereador  

Leonardo está aqui presente, que compareceram nas oitivas que foram 

convocadas a prestar o seu depoimento e estiveram e falaram tudo aquilo que 

sabia sobre o episódio. Todos os depoimentos foram de grande valia, nos 

ajudaram a clarear muitas coisas que, até então, não estavam esclarecidas. É 

claro, é uma pena que tantos outros que tinha também a presença importante 

se negaram a comparecer. E se negaram a comparecer, infelizmente 

demonstra uma falta de interesse de prestar esclarecimento que a população 

precisa saber; defendendo alguém ou prejudicando alguém, mas deixaram de 

comparecer, e isso foi muito ruim. Então meu agradecimento a todos aqueles 

que compareceram. Gostaria também de comentar a respeito de alguns ofícios 

que, durante esse recesso, dá a impressão que estamos voltando hoje e que 

estamos começando a trabalhar hoje, né? Não, foram vários ofícios 

protocolados nesse mês de janeiro e no mês de dezembro, pedindo à 

prefeitura que tomasse providências, inclusive, em alguns momentos, onde 

ainda não estava chovendo. E, de repente, a gente se deparou com o início de 

janeiro com fortes chuvas e as nossas estradas como estão, como já foi citado 

aqui. Dos pedidos que eu fiz nesse recesso à prefeitura, teve uma limpeza na 

Avenida Maria José de Siqueira Melo; estava chegando período escolar e a rua 

tomado de mato, tanto em frente aos prédios públicos, como no passeio 

também em frente às casas, como o nobre Vereador Jorge colocou, que muitos 

dos munícipes não estão cuidando nem da frente da sua casa. E aí teve então 

sucesso nesse pedido onde foi feita a limpeza. Mas temos tantos outros 

pedidos, por exemplo, eu pedi em novembro do ano passado para que seja 

trocado o vidro da porta da creche Otávio Fernandes Garcia, em novembro, 

correndo o risco de uma criança se cortar. Não foi trocado. Entrou o recesso, 

„Ah, agora, quando voltar de férias, as crianças terão o vidro trocado, né?‟. Não 

foi trocado. Colocaram um papelão em novembro para dar uma... fazer um 

paliativo, mas um papelão não resolve o problema. Então eu peço para que a 

coordenação da creche vai lá e quebra aquele vidro; se não tem ninguém na 

prefeitura pra trocar um vidro, colocando a saúde das crianças em risco; 

termina de quebrar o vidro, tira o vidro, deixa sem, aí é mais fácil comprar outro 

e colocar no lugar! Mas deixa sem! Porque começou o ano com as crianças lá 

dentro e está lá o vidro quebrado ainda, colocando as crianças em risco. E eu 
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falei isso em novembro, eu protocolei o documento em janeiro, 14 de janeiro, 

para ser mais preciso, e já se vão 20 dias. Estamos esperando o quê? Uma 

criança se cortar lá? Estrada dos Barbosas, o caos que está aquela estrada. Eu 

entendo que a prefeitura não tem dinheiro, eu entendo - só um minutinho para 

eu encerrar, senhor presidente -  eu entendo que a prefeitura não tem dinheiro, 

que ela não tem condição de fazer a devida manutenção e comprar o material, 

mas deixar uma rua, uma estrada como dos Barbosas, onde muitos munícipes 

necessitam transitar para ir trabalhar, para levar seus filhos na escola, sem 

condição mínima de tráfego? Então não dá! Estrada do Sertãozinho, tantas 

outras coisas que pedimos e ficaram sem atender. O requerimento que fiz hoje 

pedindo explicação do uso do dinheiro público que a câmara devolveu é um 

sinal da seriedade... não precisava a gente estar fazendo esse pedido, a 

prefeitura tem que mandar um relatório para cá dizendo onde foi aplicado. 

Então agora, como foi pedido, essa semana chegando esse documento lá, que 

eles expliquem isso para essa Casa. E a indicação da troca de lâmpada em 

todo o bairro Cruz das Almas, eu fui rua por rua, anotei todas as lâmpadas 

queimadas, todos os pontos onde precisa colocar braços e passei novamente 

nesse pedido, agora troca de lâmpada e, posteriormente, vou passar a 

colocação de braços novos e não só em Cruz das Almas, mas em toda cidade, 

a gente está vendo calamidade que está a iluminação. Senhor presidente, 

desculpa pelo tempo, muito obrigado.”. O próximo Vereador inscrito é o 

vereador Leonardo Venâncio Molina, que, com a palavra, diz: “Boa tarde, 

Presidente, boa tarde à mesa diretiva, boa tarde aos nobres pares. Em nome 

da mãe Toninha, quero agradecer a presença de todos os munícipes aqui 

presente nessa Casa de Leis. Em nome também da minha assessora, Taís, 

quero agradecer a todos os assessores dessa Casa e todos os funcionários. 

Falar em Executivo, vereador Jorge, a indignação que eu tenho com o 

secretário de obras é lamentável. Pensa num secretário ruim de serviço! Ele é 

um fracasso para o Executivo dessa cidade. A estrada Sertãozinho, que é o 

Vale do Garrafão, está um trecho de cinco quilômetros que está intransitável. 

Eu fui com o Vereador pedir pessoalmente, levei, com o Vereador Lourival, o 

prefeito e o secretário de obras na casa dos munícipes, onde eles decidiram 

pagar um material que eles falaram que não tiveram, e, desde 2018, está numa 

decadência a estrada que não passa nem carroça. Tem dois acamados lá no 

Vale do Garrafão, que a ambulância tem dificuldade de trazer o paciente até o 

pronto-atendimento. Então está aqui a minha indignação quanto ao Executivo; 

ele também é ruim de serviço porque não cobra os seus secretários. E falar de 

um absurdo, Jorge, aonde já se viu secretário proibir vereador de entrar na 

prefeitura? Isso é lamentável! Quero também parabenizar a mesa diretiva, em 
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qual eu faço parte também, que esse ano de 2020 seja um ano árduo de 

trabalho, que não vai ser difícil, e parabenizar com sucesso, e, a todos, o meu 

muito obrigado.”. Não havendo mais inscritos para fazerem uso da Tribuna, o 

Sr. Presidente Robério de Almeida Silva faz suas considerações finais: “Eu 

sei que estão todos aí já um pouco cansados, até mesmo que se estendeu um 

pouco a sessão na data de hoje. Boa tarde a todos os munícipes aqui 

presentes; primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que 

está me dando de presidir esta Casa. Não podia também de agradecer a 

presença da mãe Toninha, que já esteve aqui outras vezes também; muito 

obrigado, viu, mãe Toninha? E quero deixar não... esta porta, a porta da 

Câmara Municipal está aberta para quando a senhora quiser vir, para quem a 

senhora quiser trazer, tá ok? Eu acho assim, que religião, política, a gente não 

pode misturar. Eu acredito que tem que ter o entendimento de todos. Agora, 

gostaria também de agradecer, principalmente, porque eu não estou aqui por 

acaso, com a votação que eu tive aqui. Quero muito agradecer o Fábio 

Mohamed, Jorge Mishima, o Lourival Bispo de Matos, Leonardo Venâncio 

Molina, Marcelo Batista de Miranda Melo, Walter Machado de Almeida, Valter 

Miranda e o Fernando José Gonçalves - são os votos que me confiaram para 

esta Casa. E eu vou fazer de tudo para que, com transparência, eu vou tentar 

levar 2020 da melhor maneira possível, com harmonia... e aqueles que não 

votaram em mim, por um motivo ou outro, eu quero que vocês também contem 

comigo, com transparência, com dignidade. Eu acho que é assim, o presidente 

da casa não é presidente de 10, nem de sete Vereadores, é de 12 vereadores. 

Então gostaria muito que vocês contassem comigo, todos os vereadores aqui. 

Todos nós somos passíveis de erro, só que também somos passíveis de 

acerto, então eu vou fazer de tudo para mim acertar bastante também; não que 

eu não vou errar, isso eu já disse, né? Agora, quanto ao Poder Executivo, 

infelizmente eu também estou indignado, indignado pela falta de manutenção 

preventiva que há três meses atrás foi cobrado. Eu cobrei do Executivo uma 

manutenção preventiva onde nada ocorreu, e hoje quem está sofrendo é toda a 

população de Biritiba Mirim, principalmente aqueles que moram nos bairros 

mais afastados, como alguns vereadores já falou aqui, a maioria dos bairros 

mais afastados estão intransitáveis. Então não é só falta de manutenção 

preventiva, não, isso também é falta de comprometimento com a população. E 

é bastante importante que nós aqui, vereadores, que eu estou vendo os 

requerimentos de vocês, ofícios, várias reiterações, vocês estão, sim, 

preocupados com o município. Só que nós temos que colocar na cabeça do 

prefeito que o poder de execução é única e exclusiva dele. Então o negócio é 

parar de contar história para os munícipes e atuar, agir, fazer acontecer. Não é 
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usar a máquina pública para outros fins, não, tá? Vejo hoje uma Prefeitura 

inchada, vários cargos comissionados que não necessitava ter, então isso 

também eu fico indignado. Quero parabenizar o presidente da CEI da Merenda 

pelo trabalho que fez, dizer, senhor presidente, que já autorizei a Casa, vai ser 

enviado ao Ministério Público e eles que tomem as providências cabíveis. 

Parabéns pelo trabalho! E ademais, é só. Muito obrigado a todos e tenham 

todos uma boa tarde! E não havendo mais nada a ser tratado, declaro 

encerrada a presente Sessão Ordinária.”. Esta Ata lida e achada conforme, vai 

devidamente assinada. Biritiba Mirim, 03 de fevereiro de 2020. 
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